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GENEALOGIE VAN DE FAMILIE WEISS (NIEUWPOORT) 

JOERI STEKELORUM 

De familie Weiss is in onze regio goed bekend. Denk maar aan Timo Weiss, uitbater van restaurant De Normandie 
in Koksijde. We geven in dit artikel de eerste vier generaties van deze familie, die afstammen van een Duitse 
werkman die omstreeks 1813-1814 in de stad Nieuwpoort belandde. De meest recente generaties geven we, 
omwille van de privacy, hier niet weer. Wie meer informatie wenst, kan contact opnemen met de auteur. 

 

GENERATIE 1 

I Johannes Weiss is geboren op 01-11-1789 in Hocheim (nabij Worms in Hessen, D), zoon van Christoffel Weiss en 
Julienne Nagel. Johannes is overleden op 18-11-1826 in Nieuwpoort, 37 jaar oud. Beroep: werkman; 

Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1814 in Nieuwpoort met Jeanne Petronille Ramoulet, 24 jaar oud. 
Jeanne is geboren op 12-02-1790 in Dunkerque (F), dochter van Louis Pierre David Ramoulet en Isabella Catharina 
Begherem. Jeanne is overleden op 21-11-1834 in Nieuwpoort, 44 jaar oud.  

Kinderen van Johannes en Jeanne: 

1 Jean Baptiste François Weiss, geboren op 13-03-1815 in Nieuwpoort. Jean is overleden op 19-03-1815 

in Nieuwpoort, 6 dagen oud.  

2 Pierre Louis Weiss, geboren op 02-07-1816 in 

Nieuwpoort. Volgt II-a. 

3 Jean Louis Weiss, geboren op 10-06-1818 in 

Nieuwpoort. Jean is overleden op 30-09-1818 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

4 Josephus Joannes Weiss, geboren op 08-02-

1820 in Nieuwpoort. Volgt II-b. 

5 Alexander Benedictus Weiss, geboren op 14-

04-1821 in Nieuwpoort. Alexander is overleden 

op 18-05-1821 in Nieuwpoort, 1 maand oud.  

6 Joannes Ludovicus Weiss, geboren op 05-11-

1822 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 03-

07-1850 in Cairo (Egypte), 27 jaar oud, in het 

militair hospitaal, was in doortocht in de stad 

Cairo, aangifte door kleermaker Cleophas 

Bigneau. Beroep: kleermaker. 

7 Joanna Theresia Weiss, geboren op 01-02-

1824 in Nieuwpoort. Joanna is overleden op 05-

09-1824 in Nieuwpoort, 7 maanden oud.  

8 Ludovicus Josephus Bernardus Weiss, 

geboren op 31-08-1825 in Nieuwpoort. Ludovicus 

is overleden op 10-02-1827 in Nieuwpoort, 1 jaar 

oud.  

 

Geboorteattest van Johannes WEISS 
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GENERATIE 2 

II-a Pierre Louis Weiss is geboren op 02-07-1816 in Nieuwpoort, zoon van Johannes Weiss (zie I) en Jeanne 

Petronille Ramoulet. Pierre is overleden op 19-06-1898 in Lille (F), 81 jaar oud,  

in zijn woning Quai de la Basse Deûle. Beroep: slotenmaker, bij zijn overlijden smid. 

Pierre trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1840 in Dunkerque (F) met Marie Charlotte Paule Mylleman, 22 jaar oud. 

Marie is geboren op 16-02-1818 in Dunkerque (F), dochter van Louis Jean Mylleman en Marie Catherine Petronille 

Janssen. Marie is overleden op 30-03-1886 in Lille (F), 68 jaar oud.  

 

Kinderen van Pierre en Marie: 

1 Jean Baptiste Weiss, geboren op 29-10-1840 in Dunkerque. 

2 Marie Antoinette Weiss, geboren op 28-02-1842 in Dunkerque. Marie is overleden op 16-05-1842 in 

Dunkerque, 2 maanden oud.  

3 Louis Cornil Weiss, geboren op 23-03-1846 in Lille (F).  

4 Pierre Adolphe Weiss, geboren op 20-02-1851 in Lille (F). Pierre is overleden op 15-04-1884 in Lille 

(F), 33 jaar oud. Beroep: smid-bankwerker. Pierre trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1879 in Lille (F) met 

Celine Constance Malfait, 24 jaar oud. Celine is geboren op 14-05-1855 in Lille (F), dochter van Eloi 

Malfait en Angelique Victoire Jombart. 

5 Charles Louis Weiss, geboren op 06-09-1853 in Lille (F). Charles is overleden op 15-03-1854 in Lille (F), 

6 maanden oud.  

6 Philomène Weisse, geboren op 15-03-1855 in Lille (F). Philomène trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1885 

in Lille (F) met Edmond Emile Charles Douillez, 29 jaar oud. Edmond is geboren op 23-01-1856 in 

Landrecies (F), zoon van Jean Baptiste Zephirin Douillez en Celestine Pollart.  

7 Eugène Georges Weisse, geboren op 16-10-1861 in Lille (F). Eugène is overleden op 04-12-1861 in Lille 

(F), 1 maand oud.  

 

II-b Josephus Joannes Weiss is geboren op 08-02-1820 in Nieuwpoort, zoon van Johannes Weiss (zie I) en Jeanne 

Petronille Ramoulet. Josephus is overleden op 10-10-1903 in Nieuwpoort, 83 jaar oud. Beroep: werkman-metser. 

Josephus: 

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1843 in Nieuwpoort met Clementia Rosalia Marteau, 22 jaar oud. Clementia 

is geboren op 09-11-1820 in Nieuwpoort, dochter van Ludovicus Marteau en Cecilia Rogier. Clementia is 

overleden op 06-12-1845 in Nieuwpoort, 25 jaar oud.  

(2) trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1847 in Nieuwpoort met Maria Joanna Vanhove, 24 jaar oud. Maria is 

geboren op 27-12-1822 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 14-12-1888 in Nieuwpoort, 65 jaar oud.  

 

Kinderen van Josephus en Clementia: 

1 Josephus Joannes Weiss, geboren op 09-04-1844 in Nieuwpoort. Josephus is overleden op 31-05-1877 

in Morlanwelz, 33 jaar oud. Josephus bleef ongehuwd. Beroep: charbonnier (kolenhandelaar). 

Ongehuwd. 

2 Joanna Sophia Weiss, geboren op 24-10-1845 in Nieuwpoort. Joanna is overleden op 29-01-1846 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

 

Kinderen van Josephus en Maria: 

3 Sophia Joanna Weiss, geboren op 12-09-1848 in Nieuwpoort. Sophia is overleden op 25-06-1850 in 

Nieuwpoort, 1 jaar oud.  

4 Joannes Ludovicus Weiss, geboren op 28-10-1849 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 14-03-1850 

in Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

5 Leopoldus Ludovicus Weiss, geboren op 23-11-1850 in Nieuwpoort. Leopoldus is overleden op 15-04-

1856 in Nieuwpoort, 5 jaar oud.  

6 Joannes Jacobus Weiss, geboren op 05-08-1853 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 09-08-1853 in 

Nieuwpoort, 4 dagen oud.  

7 Ludovicus Bernardus Weiss, geboren op 07-07-1854 in Nieuwpoort. Ludovicus is overleden op 12-04-

1856 in Nieuwpoort, 1 jaar oud.  

8 Petrus Jacobus Weiss, geboren op 25-12-1855 in Nieuwpoort. Petrus is overleden op 22-04-1856 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  
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9 Petrus Ludovicus Weiss, geboren op 11-03-1857 in Nieuwpoort. Volgt III-b. 

10 Ludovica Maria Weiss, geboren op 03-09-1858 in Nieuwpoort. Ludovica is overleden op 11-12-1863 in 

Nieuwpoort, 5 jaar oud.  

11 Jacobus Franciscus Weiss, geboren op 22-09-1859 in Nieuwpoort. Jacobus is overleden op 05-05-1860 

in Nieuwpoort, 7 maanden oud.  

12 Franciscus Ludovicus Weiss, geboren op 30-05-1863 in Nieuwpoort. Volgt III-c. 

13 Joannes Paulus Weiss, geboren op 14-07-1865 in Nieuwpoort. Joannes is overleden op 27-07-1865 in 

Nieuwpoort, 13 dagen oud.  

 

GENERATIE 3 

III-b Petrus Ludovicus Weiss is geboren op 11-03-1857 in Nieuwpoort, zoon van Josephus Joannes Weiss (zie II-b) 

en Maria Joanna Vanhove. Petrus is overleden op 23-12-1928 in Nieuwpoort, 71 jaar oud. Beroep: werkman 

Petrus: 

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1877 in Nieuwpoort met Elisa Coleta 

Vynck, 19 jaar oud. Elisa is geboren op 15-07-1858 in Nieuwpoort, dochter van 

Ludovicus Vynck en Coleta Derycke. Elisa is overleden op 30-07-1908 in 

Nieuwpoort, 50 jaar oud.  

(2) trouwde, 51 jaar oud, op 11-11-1908 in Middelkerke met Elodia Maria 

Nevejans, 34 jaar oud. Elodia is geboren op 09-04-1874 in Rexpoede (F). 

Elodia is overleden op 29-02-1924 in Nieuwpoort, 49 jaar oud.  

(3) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, omstreeks 1925 met Elisa Maria Corteel, 

ongeveer 43 jaar oud. Elisa is geboren op 30-07-1882 in Wulpen , dochter van 

Ludovicus Franciscus Corteel en Philomena Sophia Overberghe. Elisa is 

overleden op 27-02-1951 in Nieuwpoort, 68 jaar oud. Elisa is weduwe van 

Desiré Cassaer. 

 

Kinderen van Petrus en Elisa (1): 

1 Pieter Theophiel Weiss, geboren op 20-05-1879 in Nieuwpoort. 

Pieter is overleden op 05-11-1879 in Nieuwpoort, 5 maanden oud.  

2 August Emiel Weiss, geboren op 31-08-1880 in Nieuwpoort. Volgt IV-a. 

3 Maria Weiss, geboren op 24-06-1883 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 14-03-1959 in Nieuwpoort, 

75 jaar oud. Maria trouwde met Edmond Frans Decommines. Edmond is geboren op 03-01-1875 in 

Oostende. Edmond is overleden op 11-12-1930 in Nieuwpoort, 55 jaar oud. Beroep: werkman. 

4 Julius Ludovicus Weiss, geboren op 13-09-1885 in Nieuwpoort. Julius is overleden op 09-02-1886 in 

Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

5 Flora Sophia Weiss, geboren op 29-11-1886 in Nieuwpoort. Flora is overleden op 23-05-1889 in 

Nieuwpoort, 2 jaar oud.  

6 Helena Sophia Weiss, geboren op 07-02-1888 in Nieuwpoort. Helena is overleden in 06-1888 in 

Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

7 Margaretha Sophia Weiss, geboren op 05-05-1889 in Nieuwpoort. Margaretha is overleden op 15-11-

1892 in Nieuwpoort, 3 jaar oud.  

8 Alphonsus Franciscus Weiss, geboren op 13-05-1890 in Nieuwpoort. Alphonsus is overleden op 22-09-

1890 in Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

9 Juliaan Luciaan Weiss, geboren op 18-08-1891 in Nieuwpoort. Juliaan is overleden op 04-11-1891 in 

Nieuwpoort, 2 maanden oud.  

10 Pieter Adolf Weiss, geboren op 06-11-1892 in Nieuwpoort. Volgt IV-b. 

11 Isidoor Alfons Weiss, geboren op 14-01-1894 in Nieuwpoort. Isidoor is overleden op 02-02-1895 in 

Nieuwpoort, 1 jaar oud.  

12 Ludovica Clementina Weiss, geboren op 22-10-1895 in Nieuwpoort. Ongehuwd overleden. 

13 Andrea Monica Weiss, geboren op 06-12-1896 in Nieuwpoort. Andrea is overleden op 04-05-1897 in 

Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

14 Frans Lodewijk Weiss, geboren op 25-01-1898 in Nieuwpoort. Volgt IV-c. 

15 Alberik Emiel Weiss, geboren op 20-06-1899 in Nieuwpoort. Alberik is overleden op 26-09-1899 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

Petrus Ludovicus WEISS 
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16 Angela Antonia Weiss, geboren op 08-08-1900 in Nieuwpoort. Angela is overleden op 26-11-1900 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

17 Prudentia Alicia Weiss, geboren op 27-12-1902 in Nieuwpoort. Prudentia is overleden op 04-09-1903 

in Nieuwpoort, 8 maanden oud.  

 

Kinderen van Petrus en Elodia: 

18 Christoffel Weiss, geboren op 04-02-1909 in Nieuwpoort. Ongehuwd overleden. 

19 N. Weiss, levenloos geboren zoon, geboren op 10-11-1910 in Nieuwpoort. 

20 N. Weiss, levenloos geboren dochter, geboren op 15-05-1912 in Nieuwpoort. 

21 N. Weiss, levenloos geboren dochter, geboren op 19-04-1913 in Nieuwpoort. 

 

 

             
 

 

 

III-c Franciscus Ludovicus Weiss is geboren op 30-05-1863 in Nieuwpoort, zoon van Josephus Joannes Weiss (zie 

II-b) en Maria Joanna Vanhove. Franciscus is overleden op 06-10-1944 in Eeklo, 81 jaar oud. Franciscus begon een 

relatie met Maria Theresia Monteny. Maria is geboren op 21-06-1864 in Nieuwpoort. Maria is overleden op 10-

07-1935 in Nieuwpoort, 71 jaar oud. Maria trouwde later op 13-04-1887 in Nieuwpoort met Josephus Frans 

Beschuyt (1865-1956).  

 

Kind van Franciscus en Maria: 

1 Frans Joseph Weiss, geboren op 02-04-1883 in Nieuwpoort. Volgt IV-d. 

 

Kinderen van Maria Monteny met Josephus Beschuyt: 

1 Emiel Arthur Beschuyt, geboren op 29-08-1887 in Nieuwpoort. 

2 Julius Emilius Beschuyt, geboren op 20-08-1888 in Nieuwpoort. 

3 Desiré Henri Beschuyt, geboren op 17-04-1890 in Nieuwpoort en er overleden op 23-03-1960. Gehuwd 

met Esperentia Dewulf 

4 Gustaaf Renatus Beschuyt, geboren op 04-05-1892 in Nieuwpoort en overleden op 31-10-1918 in Calais 

(F), 26 jaar oud.  
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5 Norbert Pieter Beschuyt, geboren op 18-08-1895 in Nieuwpoort en er overleden op 18-03-1898 

6 Georgius Juliaan Beschuyt, geboren op 01-08-1897 in Nieuwpoort en overleden op 06-02-1932 in 

Antwerpen, 34 jaar oud.  

7 Pieter Jacob Beschuyt, geboren op 09-04-1899 in Nieuwpoort en overleden op 28-03-1971 in Oostende. 

Gehuwd met Rosa Vynck. 

8 Leopold Lodewijk Philip Maria Victor Beschuyt, geboren op 17-05-1900 in Nieuwpoort. 

 

GENERATIE 4 

IV-a August Emiel Weiss is geboren op 31-08-1880 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b) en 

Elisa Coleta Vynck. August is overleden op 04-05-1908 in Nieuwpoort, 27 jaar oud. Beroep: werkman. 

August trouwde, 19 jaar oud, op 16-07-1900 in Nieuwpoort met Prudentia Florentia Deman, 21 jaar oud. 

Prudentia is geboren op 03-12-1878 in Nieuwpoort, dochter van Karel Deman en Nathalia Flitser. Prudentia is 

overleden op 06-12-1958 in Nieuwpoort, 80 jaar oud. Prudentia trouwde later na 1908 met Eugene Dutrieux 

(1881-1957).  

 

Kinderen van August en Prudentia: 

1 August Emiel Weiss, geboren op 30-12-1899 in Nieuwpoort. August is overleden op 15-09-1904 in 

Nieuwpoort, 4 jaar oud.  

2 Georgius Albert Weiss, geboren op 27-05-1901 in Nieuwpoort. Georgius is overleden op 24-09-1901 in 

Nieuwpoort, 3 maanden oud.  

3 Renaat Hendrik Weiss, geboren op 25-11-1903 in Nieuwpoort. Renaat is overleden op 31-08-1904 in 

Nieuwpoort, 9 maanden oud.  

4 Agnes Maria Weiss, geboren op 05-02-1905 in Nieuwpoort. Agnes is overleden op 18-12-1999 in 

Nieuwpoort, 94 jaar oud. Agnes trouwde met Ferdinand T’Jaeckx. Ferdinand is geboren op 20-01-1897 

in Nieuwpoort. Ferdinand is overleden op 07-07-1971 in Oostende, 74 jaar oud.  

5 Yvonna Maria Zenobia Weiss, geboren op 15-01-1907 in Nieuwpoort. Yvonna is overleden op 23-05-

1919 in Oostende, 12 jaar oud.  

 

 

IV-b Pieter Adolf Weiss is geboren op 06-11-1892 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b) en 

Elisa Coleta Vynck. Pieter is overleden op 14-01-1969 in Oostduinkerke, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 19 jaar 

oud, op 09-08-1912 in Nieuwpoort met Hermandina Rosa Mercier, 17 jaar oud. Hermandina is geboren op 01-02-

1895 in Nieuwpoort, dochter van Leopold Joannes Mercier en Rosalia Constance Daele. Hermandina is overleden 

in 1989 in Nieuwpoort, 93 of 94 jaar oud.  

 

Kinderen van Pieter en Hermandina: 

1 Denise Julia Maria Weiss, geboren op 30-05-1913 in Nieuwpoort. Denise is overleden op 30-04-1985 in 

Nieuwpoort, 71 jaar oud. Denise trouwde met Maurice Velein. Maurice is geboren op 06-05-1912 in 

Oostende. Maurice is overleden op 16-01-1975 in Gent, 62 jaar oud.  

2 Georgetta Clementina Weiss, geboren op 19-09-1914 in Nieuwpoort. 

3 Albert Francois Weiss, geboren op 28-11-1916 in Le Havre (F). Albert is overleden op 16-09-1966 in 

Oostende, 49 jaar oud. Beroep: slotenmaker. Albert trouwde, 27 jaar oud, op 09-10-1944 in Westende 

met Margareta Daele, 24 jaar oud. Margareta is geboren op 17-02-1920 in Oostende. Eén zoon. 

4 Edmond Frans Weiss, geboren op 07-08-1922 in Nieuwpoort. Edmond is overleden op 21-08-2005 in 

Koksijde, 83 jaar oud. Beroep: werkman. Edmond trouwde met Georgette Deramoudt. Georgette is 

geboren op 13-11-1924 in Westende. Eén zoon, twee dochters. 
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IV-c Frans Lodewijk Weiss is geboren op 25-01-1898 in Nieuwpoort, zoon van Petrus Ludovicus Weiss (zie III-b) 

en Elisa Coleta Vynck. Frans is overleden op 10-01-1942 in Brugge, 43 jaar oud. Frans trouwde met Germana 

Vercnocke.  

 

Kind van Frans en Germana: 

1 Louise Maria Weiss, geboren op 21-11-1923 in Nieuwpoort. Louise is overleden op 02-07-1930 in 

Nieuwpoort, 6 jaar oud.  

 

 

IV-d Frans Joseph Weiss is geboren op 02-04-1883 in Nieuwpoort, zoon van Franciscus Ludovicus Weiss (zie III-c) 

en Maria Theresia Monteny. Frans is overleden op 15-03-1957 in Nieuwpoort, 73 jaar oud. Beroep in 1905: 

schipper. Frans Jospeh trouwde, 21 jaar oud, op 03-03-1905 in Nieuwpoort met Augusta Maria Daele, 20 jaar 

oud. Augusta is geboren op 21-08-1884 in Saint-Pol-sur-Mer, dochter van Amelia Francisca (Melania) Daele. 

Augusta is overleden op 18-09-1961 in Nieuwpoort, 77 jaar oud.  

 

Kinderen van Frans en Augusta: 

1 Augusta Maria Weiss, geboren op 12-06-1905 in Bredene. Augusta is overleden op 19-07-1905 in 

Nieuwpoort, 1 maand oud.  

2 Albert Georgius Weiss, geboren op 09-08-1907 in Nieuwpoort. Albert is overleden op 29-12-1969 in 

Nieuwpoort, 62 jaar oud. Beroep: visbewerker. Albert trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1932 in 

Nieuwpoort met Magdalena Beschuyt, 18 jaar oud. Magdalena is geboren op 07-10-1913 in Nieuwpoort. 

Drie zoons, één dochter. 

3 August Emiel Weiss, geboren op 27-09-1908 in Nieuwpoort. August is overleden op 18-10-1968 in 

Nieuwpoort, 60 jaar oud. August trouwde, 41 jaar oud, op 05-08-1950 in Nieuwpoort met Maria Hogie, 

34 jaar oud. Maria is geboren op 09-11-1915 in Orbee (F) en overleden op 26-11-1993 in Oostende. Eén 

dochter. 

4 Florina Celina Maria Weiss, geboren op 22-12-1909 in Nieuwpoort. Florina is overleden op 17-05-1910 

in Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

5 Marcel Maria Edmond Weiss, geboren op 23-10-1911 in Nieuwpoort. Marcel is overleden op 04-08-1975 

in Nieuwpoort, 63 jaar oud. Marcel trouwde met Germaine Tintillier, geboren op 22-02-1915 in 

Baincthun (F), overleden op 19-04-1982 in Oostende. Geen kinderen. 

6 Leopold Weiss, geboren omstreeks 1912. Leopold trouwde met N. Maesen. 

7 Magdalena Germana Weiss, geboren op 18-06-1914 in Nieuwpoort. Magdalena is overleden op 02-09-

1914 in Nieuwpoort, 2 maanden oud.  

8 André August Weiss, geboren op 16-09-1922 in Oostduinkerke. André is overleden op 10-04-1989 in 

Nieuwpoort, 66 jaar oud. André trouwde met Paula Quyo. Paula is geboren op 19-07-1924 in Sint-Joris. 

Vier zoons, één dochter. 

9 Walter Maria Weiss, geboren op 11-11-1923 in Nieuwpoort. Walter is overleden op 20-03-1924 in 

Nieuwpoort, 4 maanden oud.  

10 Robert Hendrik Weiss, geboren op 09-06-1925 in Nieuwpoort. Robert is overleden op 22-05-1981 in 

Oostduinkerke, 55 jaar oud. Robert trouwde, 20 jaar oud, op 28-12-1945 in Oostduinkerke met Bertha 

Maria Debruyne, 17 jaar oud. Bertha is geboren op 22-10-1928 in Oostduinkerke, dochter van Germain 

Debruyne en Celesta Margodt. Vier zoons, vier dochters; 

11 Yvonne Celina Weiss, geboren op 27-12-1926 in Nieuwpoort. Yvonne is overleden op 21-09-2005 in 

Nieuwpoort, 78 jaar oud. Yvonne: (1) trouwde met Georges Cassaer. Georges is geboren op 25-07-1919 

in De Panne. Georges is overleden op 05-03-1966 in Oostende, 46 jaar oud. (2) trouwde met Maurice 

Albert Mercy. Maurice is geboren op 19-12-1917.  

 

  

file:///C:/Users/phili/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0M4AO0SB/familie%20Weiss.docx%23p70092
file:///C:/Users/phili/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0M4AO0SB/familie%20Weiss.docx%23p70078
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Bronnen: 

- Registers burgerlijke stand stad Nieuwpoort, Dunkerque, Lille 

- Bevolkingsregisters stad Nieuwpoort 

- Digitale collectie bidprentjes en rouwbrieven FV Westkust (waaronder collectie wijlen R. Florizoone-

Scheirsen) 

- www.familysearch.org (collectie registers burgerlijke stand) 

 

 

 

       

 

 

  

http://www.familysearch.org/
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FAMILIEHISTORIES – MARC DERUDDER VAN FV WESTKUST 

1 MAART 2021 DOOR HISTORIES 

In het kader van de vernieuwing van Familiegeschiedenis.be laat Histories enkele mensen aan het woord die warm 
worden van familiegeschiedenis. Marc Derudder, gepensioneerd leraar en penningmeester van Familiekunde 
Vlaanderen Regio Westkust, bijt de spits af in deze reeks. Hij getuigt over zijn genealogische passie en onderzoek, 
over de beginnerscursus die hij doceert, en over de omschakeling naar een digitale cursus ten gevolge van de 
coronacrisis. 

Kan je jezelf even voorstellen? 

Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in puzzel- en speurwerk. Doe mij maar een 
encyclopedie boven een roman. Ik was leerkracht wiskunde in een technische school in 
Veurne. Wiskunde is ook een vorm van puzzelen en vraagstukken oplossen. Genealogie 
was voor mij dus een logische hobby. Ik ben iemand die niet graag stil zit: ik benut de 
volle 7 dagen van de week. Vrije tijd staat voor mij synoniem met inzet, niet alleen met 
rust. 

Hoe ben je precies begonnen met familiegeschiedenis en hoe is die 

passie gegroeid? 

Marc Derudder 

Op 18-jarige leeftijd zat ik op de begrafenis van mijn nonkel aan de koffietafel recht tegenover iemand die aan 
stamboomonderzoek deed. Die man kon daar zo boeiend over vertellen dat ik het plan opvatte er zelf mee te 
beginnen van zodra ik afgestudeerd was. Zo gezegd, zo gedaan. Als leerkracht had ik het geluk dat er twee 
collega’s waren met dezelfde interesse. Zo’n 35 jaar geleden 
trokken wij als drie beginnelingen elke maandagavond naar het 
documentatiecentrum van wat toen nog de VVF (Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde) was in Oostende. Daar 
ontmoette ik ook Bernard Legrand, die nu voorzitter is van 
Familiekunde Vlaanderen Regio Oostende. Als beginners 
hebben we elkaar toen erg ondersteund. 

Ik heb ondertussen al een berg documentatiemateriaal 
verzameld, per familietak. Ik vind het nog steeds even boeiend 
om mensen met de naam Derudder over de ganse wereld te 
ontdekken. Alle Derudders kan ik traceren naar het graafschap 
Vlaanderen. Om die mensen terug te vinden, duik ik niet alleen 
in archieven. Soms is het zo eenvoudig als naamgenoten zoeken 
op Facebook. Het heeft mij al heel wat contacten opgeleverd, 
en zelfs reizen. 

Voor het geboortehuis van Camiel Derudder (°1892), over- 
grootvader van de Canadese Derudders op bezoek in Europa. 

Zo kwam ik uit op een familie Derudder in Canada, via een jonge kerel met die achternaam. Hij vertelde me via 
Facebook dat zijn voorouders van Vlaanderen afkomstig waren. Twee jaar later bezocht hij ons tijdens een 
rondreis doorheen Europa. Een week lang hebben we hem doorheen Vlaanderen gegidst en logeerde hij in een 
caravan in onze tuin, samen met zijn zus en een vriend. Een jaar later ben ik met mijn zoon zelf naar Canada 
getrokken. Hij had er een verrassingsfeest voor mij georganiseerd, waarop alle Canadese Derudders 
samenkwamen. Ik keerde terug naar huis met een schat aan genealogische informatie! 

  

Ik heb ook meegeholpen om een naamgenotenfeest in Veurne te organiseren, voor iedereen met de naam Derudder 
en varianten. Er zaten heel wat muzikanten tussen, dus was er een optreden met nummers gecomponeerd door, 
geschreven én gebracht door Derudders. Ik leerde heel wat bij. Eén van de vier hoekbeelden op de IJzertoren 
bleek een De Rudder te zijn [red. soldaat Renaat De Rudder (1897-1917)]. Ik woon er zo dichtbij en wist dat niet. 

https://historiesvzw.be/author/wp_histories_tmp/
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Je bent ook verbonden aan Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust. Waarmee houdt die 

afdeling zich zoal bezig? 

Ik ben één van de medeoprichters van Familiekunde Regio Westkust. Ik werd penningmeester en ben dat vandaag 
nog steeds. We bestaan ondertussen al een 25 jaar. Wij zijn 
een vrij actief bestuur met meer dan tien bestuursleden. We 
publiceren over allerhande lokale genealogische onderwerpen; 
vandaag gaat ons 56ste boek naar de drukker! We hebben ook 
een eigen documentatiecentrum. Deze nam een grote stap 
vooruit dankzij diverse schenkingen, onder andere een 
schenking van de familie Florizoone, bestaande uit 
honderdduizenden bidprentjes vanuit de streek. Met de 
afdeling organiseren we ook heel wat activiteiten. Onze 
aperitiefvoordrachten zijn een groot succes. Verder zijn er 
geleide archiefbezoeken, busreizen, kaas- en wijnavonden, 
voordrachten en zoveel meer. Als penningmeester sta ik mee 
in voor de praktische en materiële ondersteuning van dat alles. 

Boekenstand na aperitiefvoordracht. 

Wat is de invloed van corona geweest op jullie werking? 

We zijn niet blijven stilzitten. De publicaties werden voortgezet en ook de scanner in het lokaal bleef draaien om 
bidprentjes en rouwbrieven in te scannen. De voordrachten moesten we wel stilleggen. In het najaar van vorig 
jaar, toen we beperkt mochten samenkomen, heb ik twee keer een voordracht gegeven over “gericht zoeken naar 
actuele genealogische info op internet”. Dan moesten we verplicht weer de deuren sluiten. Als bestuur wilden we 
onze leden een meerwaarde kunnen bieden. Mensen samenbrengen is zo belangrijk voor ons. Daarom testten we 
in november voor het eerst de formule van een webinar uit. Zo begon het idee van een online beginnerscursus in 
genealogie te rijpen. Dit online gebeuren is een schot in de roos geweest! 

Dit online gebeuren is een schot in de roos geweest! 

Je bent de eerste binnen Familiekunde Vlaanderen om een online cursus te geven. Ging dat 

vlot? 

Het is zeker niet evident. Ik gaf de voorbije 20 jaar jaarlijks à tweejaarlijks een beginnerscursus, maar de 
omschakeling naar online stelt specifieke uitdagingen. Het eerste probleem is het vinden van gratis software die 
ook nog eens gebruiksvriendelijk is. Ik heb geleerd om met meerdere schermen te werken, zodat de deelnemers 
mij kunnen zien en niet alleen mijn PowerPointpresentatie. Ik heb ook de cursus moeten herwerken, zodat alles 
van op afstand mogelijk zou zijn. Het was dus wel even wennen. 

Ik zou het wel zeker opnieuw doen, en ik raad het anderen ook aan om te proberen! We hebben sowieso de 
gewoonte de beginnerscursus te herhalen van zodra er 8 geïnteresseerden zijn. Wanneer dat na de zomer het 
geval is, begin ik er weer aan. Ik geef ook voordrachten over ADHD en die lopen ondertussen ook online door, dus 
ik blijf ervaring opdoen. Dankzij het online gebeuren geef je iedereen met een computer de kans om deel te 
nemen, zonder dat ze daarvoor het huis uit moeten. 

Hoe richt je je cursus in? Wat vind je belangrijk om mee te geven aan beginners over 

familiegeschiedenis? 

Ik probeer vooral praktisch te zijn. Ik deel getuigenissen, ervaringen en anekdotes. Daarnaast reik ik ook een hele 
reeks nuttige links aan. Ik ben er mij van bewust dat het een overvloed is aan informatie, maar de bedoeling is 
dat men dan daaruit pikt wat men nodig heeft. 
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Eigenlijk is dé gouden tip: praat met andere mensen. Je zou 
kunnen denken dat familiegeschiedenis een eenzame 
bezigheid is, alleen in het archief of aan je computer, maar 
niets is minder waar. Ik raad mijn cursisten altijd aan om met 
anderen contact te leggen, met familieleden én met andere 
stamboomonderzoekers; de cursus dient daarvoor als een 
startpunt. Niet alle info staat online. Zelf had ik het geluk 
elke maandagavond het documentatiecentrum in Oostende te 
bezoeken. Ik heb vele uren opzoekwerk gespaard door in het 
bijhorende estaminetje een pintje te drinken en over 
familiegeschiedenis te babbelen. Het ene plezier is ook het 
andere waard. Ik ging ooit op vraag van een Nederlandse 
genealoog op zoek naar een grafsteen in de Sint-
Walburgakerk in Veurne. Ik heb toen alle tapijten opgerold en 
elke stoel verzet. Na uren zoeken vond ik ze! Als 
tegenprestatie deed die Nederlander heel wat onderzoek 
voor mij in eigen streek. 

Nieuwjaarsreceptie 2020 van Familiekunde Vlaanderen Regio Westkust. 

Eigenlijk is dé gouden tip: praat met andere mensen. 

Hoe zie jij de toekomst van familiegeschiedenis evolueren? 

Ik denk dat we de focus een beetje moeten verleggen naar 
de actuele gegevens. De beschikbaarheid van oude 
documenten neemt toe, maar door de privacywetgeving gaat 
veel actueel materiaal verloren. Ik kan het bijvoorbeeld 
moeilijk begrijpen dat een krantenartikel van vijf jaar oud 
onder de privacywetgeving valt en je naar de bib moet om 
het te kunnen lezen. Ik probeer daarom regelmatig 
rouwberichten op te volgen en gericht te zoeken of de 
familienaam Derudder voorkomt online en in de pers. Zo 
ontdekte ik via een artikel uit Nieuw-Caledonië een 
gemeentesecretaris Derudder, waardoor ik vijf generaties 
Derudder kon opsporen, die uit Frankrijk uitgeweken waren. 

Familiereünie met alle Derudders in Canada. 

Je bent natuurlijk goed vertrouwd met Familiegeschiedenis.be. Heb je advies voor Histories 

nu we de website vernieuwen? 

Ik vind de website zeer logisch opgebouwd en visueel heel sterk. Er staat daar veel ideale informatie voor 
beginners, en dus verwijs ik er ook altijd naar in mijn beginnerscursus. Vooral aan de actualisering kan nu gewerkt 
worden, want het genealogische veld wijzigt snel. Ik kijk dan ook erg uit naar de vernieuwde website! 

Bedankt voor het fijne gesprek, Marc! Hopelijk kunnen we binnenkort weer klinken tijdens een 
aperitiefvoordracht. 

Bij Histories timmeren we ondertussen verder aan de vernieuwing van de website Familiegeschiedenis.be. 
Benieuwd hoe dat eruit zal zien? Op vrijdag 16 april stellen we de opgeknapte website voor het eerst voor in een 
online evenement “Familiegeschiedenis vandaag en morgen”. Inschrijven daarvoor kan hier. 

 

 

 

  

https://historiesvzw.be/agenda/online-evenement-familiegeschiedenis-vandaag-en-morgen/


12 | jrg. 21 nr. 1 

 

HET DOOPSEL "SUB CONDITIONE". 

WERNER GOUSSEY 

In de kerkelijke doopregisters komt men regelmatig doopakten tegen 
waarin de pastoor in het Latijn schrijft dat hij het kind, "sub 
conditione", onder voorwaarde doopt. De reden hiervoor is dat het 
waarschijnlijk om een "moeilijke bevalling" ging en dat de vroedvrouw 
tijdens de bevalling het gedeeltelijk geboren kind reeds gedoopt 
heeft om er zeker van te zijn dat bij noodlottige afloop het zieltje 
recht naar de hemel zou gaan. De vroedvrouw moest hiervoor strikte 
doopregels eerbiedigen die door de kerk waren opgelegd en door de 
overheid waren bevestigd. Als voorbeeld geven we hierna die 
onderrichtingen zoals ze in 1698 te Brussel waren uitgevaardigd. De 
pastoor mocht twijfelen of de vroedvrouw wel strikt de 
onderrichtingen gevolgd had en het sacrament van het doopsel dus 
wel geldig was. Uit voorzorg doopte hij toch nog eens het kind "onder 
voorwaarde”. Zo had men ten minste de absolute zekerheid dat het 
kindje geldig gedoopt was! 

 

INSTRUCTIE ENDE REGULE 

Die by die Vroede Vrouwen sal moeten achter-volght worden in 
occasie van noodt ende peryckel, ten regarde van het Doopsel van 
jonghe Kinders, die gheboren zyn, oft andersints in vreese van niet 
volkomentlyck gheboren te worden. 

I. 

Eerst sullen die vroede vrouwen in occasie daer vreese is van flauwigheyt, ofte van sterven, schuldigh zyn het 
jonck geboren Kindt met waerachtigh ende naturelyck water af te wasschen, ende met eenen sprecken dese 
woorden : 

ICK DOOPE U IN DEN NAEME DES VADERS, ENDE DES SOONS,  

ENDE DES HEYLIGHEN GEESTS, AMEN. 

II. 

Ende sullen de selve Vroede-vrouwen hier inne die intentie, van te doen het gene CHRISTUS onsen Heere heeft 
inneghestelt, ende t’gene die H. Kercke is ghebruyckende. 

III. 

Ende hoe wel datter niet van noode en is seer veele waters daer toe te ghebruycken, soo sullen die selve Vroede-
vrouwen hier op letten, dat sy moeten ghebruycken soodanighe quantiteyt, dat men seggen magh, dat het jonck 
Kindt daer mede afghewasschen is. 

IV. 

Voorder, soo is het noodigh t’Kindt op ’t Hooft te doopen, als het gheschieden kan, ende zyn schuldigh toe te sien, 
dat het water behoorelyck raeckt het lichaem van het Kindt, ende  niet alleenelyck het hayr, oft helmet; maer 
oock het selve lidtmaedt, d’welck soude mogen bedeckt zyn. 

V. 

Item soo wanneer eenighe van de lidtmaeten van het Kindt maer en zyn geboren, ende datter vreese is, dat het 
selve soude sterven al-eer geheel gheboren te wesen, soo sullen sy het Kindt doopen op de lidtmaeten, die hun 
alreede verthoonen, somtyts op conditie, ende somtyts sonder conditie, naer die geleghenheyt hier onder 
verhaelt. 

VI. 

Item soo verre dat het Hooft gebooren is, ende dat men bemerckt peryckel te wesen, ende dat men nochtans 

bemerckt het selve te leven, soo sullen sy het Hooft absolutelyck wasschen met naturelyck water, hier voorens 

gheruert, ende doopen op die maniere boven verhaelt. 
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VII. 

Maer soo wanneer dat men twyfelt, oft alsulcke Kindt al-noch is levende, soo salmen het doopen in deser veughen, 
ende op conditie als volght: 

IST DAT GY BEQUAEM ZYT OM HET DOOPSEL T’ONTFANGEN, SOO DOOPE ICK U IN DEN NAEM 

DES VADERS, ENDE DES SOONS, ENDE DES HEYLIGHEN GHEEST, AMEN. 

 VIII. 

Item oft het geviele, datter maer en soude geboren wesen eene Handt, Been, ofte Arm, ende dat men niet secker 

en is oft het Kindt levendigh is, ofte niet, soo salmen als voren ghebruycken het Doopsel conditioneel : IST DAT GY 

BEQUAEM ZYT, &c. doch men moet sich met sulcken Doopsel evenwel niet gerust houden; maer soo wanneer het 

Hooft, ofte die Borste geboren is, ende men niet secker en siet, ofte het Kindt levendigh is, ofte niet, soo moet 

men het Kindt doopen op het Hooft, oft in gevalle men daer aen niet en can gereacken, aen de Borst, soo sal men 

seggen: IST DAT GY BEQUAEM ZYT, &c. 

IX. 

Item in ghevalle datter peryckel is van sterven, al-eer datter eenigh lidtmaet gheboren is, ofte sich verthoont, 
ende dat nochtans die Vroede-vrouwe t’selve Kindt soude konnen raecken: ofte wasschen, soo sal sy in sulcken 
ghevalle t’selve Kindt doopen op conditie, ghebruyckende als voren: die woorden, IST DAT GY BEQUAEM ZYT, &C. 

X. 

Ende naermaels gheschiedende, datter eenigh lidtmaet te voorscheyn komt, soo is het even wel noodigh het Hooft, 

ofte Borste wederomme te raecken, ende te doopen onder die ghemelde conditie: IST DAT GY, &c. 

XI. 

Welcke voorsz. woorden met aendachtigheydt moeten uyt-ghesprocken worden, ende precise sonder 
veranderinghe, ter wylen dat men het selve Kindt in der manieren voorsz. is wasschende, ende doopende, ende 
sullen die Vroede-vrouwen met aendachtigheyd considereren, dat sy lieden alsoo gheautoriseert worden, om 
t’exerceren een werck van groote authoriteyt, by Godt den Heere inghestelt. 

Aldus geordonneert, gestatueert, ende ter grooter puyen aff van desen Stadt Huyse hergepubliceert ter presentie 
van Myne voorsz. Heeren die Amptman, Borgemeesters, Schepenen, Tresoriers, Rentmeesters, ende Raedt der 
Stadt Brussel op den 12. November. 1733. 

Ende was onderteeckent,  P.J. DE GREVE       loco  J.J. ZEGERS 

Beveren-IJzer - "sub conditione" 
Naam en voornamen v/h kind Geb.dat. Vroedvrouw (obstetrice) Vroedmeester (chirurgus) in utero  † 

BRUIJNOOGE JOSEPHUS ALBERTUS 7-03-1782 DEHONDT CECILIA  X  
DESODT CONSTANTIA DOROTHEA 4-04-1782  BANCOURT BERNARD (Stavele) X  
CAMBIE ELEONORA BEATRICE 7-11-1782  VANDERVENNE LUDOVIC (Haringe)   
LAZEURE MARIA FRANCISCA 19-11-1782 TIEROU MARIA ANNA FRANC.   20-11-1782 

DUQUESNE MARIA CATHARINA 25-11-1782 VEROYE CONSTANTIA (Haringe)  X  
PINSEEL MARIA THERESIA 18-01-1783 D'ARTOIS ISABELLA  X 19-01-1783 

COKENPO MARIA ISABELLA (1/2 tweeling) 15-02-1783  VANDAMME NORBERT (Cassel) X 3-06-1783 

DEVOS JOANNES JACOBUS 30-05-1783 PEEL PETRONELLA (Hondschoote)  X  
GEORGE JACOBUS LUDOVICUS 24-07-1783  BANCOURT BERNARD (Stavele)   
HUGO MARIA JOANNA 6-08-1783  BANCOURT BERNARD (Stavele)  4-08-1785 

ROUSSEN CONSTANTINA FRANCISCA 13-08-1783 VANDERGENS (?) JOSEPHINA THER.    
ALDERWEIRELD ALBERT CASIMIR 29-09-1783 COET CECILIA    
PINSEEL BARBARA CONSTANTIA 24-03-1784 D'ARTOIS ISABELLA   31-03-1784 

PHISEL AMELIA EUGENIA (1/2 tweeling) 25-07-1784 VANDERVENNE JOSEPHINA  X 4-08-1784 

BUTAIJE EUGENIUS LUDOVICUS 10-08-1784  BANCOURT PETRUS (Stavele)   
VANDENBERGHE AMELIA SOPHIA 5-09-1784 BOSSAERT CONSTANTIA   7-09-1784 

NEUVILLE PETRUS JOSEPHUS 19-10-1784 VANDERVENNE JOSEPHINA    
LAZEURE PETRUS JACOBUS 15-03-1785 GALLE THERESIA   16-03-1785 

PARAZIJS MARIA THERESIA 23-04-1785 VANDERVENNE JOSEPHINA  X  
LAZEURE PETRUS JACOBUS 2-01-1786  BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)  3-01-1786 

VANENGELANT EUGENIUS ALBERTUS 20-02-1786  BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)   
CARDINAEL JOANNES BAPTIST 22-03-1786  DONCHE PHILIPPUS (Beveren-Ijzer) X  
GRUWÉ ANNA THERESIA 29-05-1786  BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)  24-07-1786 

DEVOS EUGENIA CECILIA 6-03-1787  BANCOURT PETRUS BERN. (Stavele)   
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FAITS DIVERS UIT DE PAROCHIEREGISTERS VAN NIEUWKERKE 

RONALD STRUBBE 

Na opzoekingen in parochieregisters van Nieuwkerke (West Nieuwkerke), of wat er van overblijft (enkel het jaar 
1779, want de rest is index) vond ik iets interessants.  

Op dia 11  1ste akte links vond ik een akte zoals iedere. Maar bij het lezen, is ze wel wat bijzonder.  

Dit voor de bijnaam die de kapelaan schrijft over de vader. 

Het is een doopakte van de zoon van de belastingontvanger van Nieuwkerke en omstreken vermoed ik. 

Datum: 19-8-1779 geboren vandaag om 01:00 u deze morgen 

Gedoopt: Petrus Joannes Ludovicus Milne,  

Vader: David Richard Milne, ex Brussel parochie Capellekerke. Belastingontvanger, met bijnaam in de volksmond, 
de “traiter”  

Moeder: De Coreu Maria Anna Theresia, ex Nieuwkerke  

Peter: Petrus Ludovic De Breu, oom, gedoopt te Nieuwkerke  

Meter: Josepha Jacoba Milne, tante, gedoopt te Nieuwkerke  

 

Ik vermoed dat de belastingontvanger aan de centen van de kapelaan gezeten heeft.  
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INTERESSANTE BRONNEN ON-LINE: 

• Beeldbank Stad Kortrijk : Collecties bekijken - Stad Kortrijk 

Interessante website voor de stad Kortrijk. 

Naast akten van de burgerlijke stand zijn er nog tal van andere bronnen te raadplegen. 

Sinds kort kun je de akten raadplegen via de beeldbank Kortrijk. Naast de akten 

vind je er nog heel wat andere info en een hoop interessant beeldmateriaal.  

Het indexeren van de documenten is volop aan de gang.  

Van de akten is ongeveer de helft intussen beschreven. 

                  

Zoeken is eenvoudig. Een account aanmaken is niet meer nodig. Je tikt linksboven in het vakje ‘nieuwe 
zoekopdracht’ de gezochte familienaam in en daarna duid je in de linkermarge onder ‘categorie’ aan over 
welk soort akte het gaat.  

Ook een aantal bevolkingsregisters (inclusief de indexen) zijn intussen gedigitaliseerd en kun je ook online 
raadplegen. Deze registers zijn echter nog niet geïndexeerd.    

• Arolsen Archief: https://arolsen-archives.org/en/  

Dit archief is een portaal waar nazi slachtoffers gezocht kunnen worden. 
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ONZE ACTIVITEITEN: 
 

Op 3 juli gaat ons documentatiecentrum terug open ! geen afspraak nodig, 
wel mondmasker beschikbaar houden 

 
Elke eerste woensdag van de maand van 19.00-22.00 

Elke zaterdag van 13.30-17.30 

 
IN DIT NUMMER: 
 

 

Kwartierstaat van Germain Schepens. p. 18 

Centurial: genealogisch softwareprogramma. p. 21 

Beveren-IJzer en zijn inwoners 1771-1775. p. 25 

Foto van de “Toneelkring der Beverensche Vrienden” Datering : omstreeks 
1906  

p. 31 

Interessante publicatie: Diksmuide en de gemeenten aan de IJzer –
Wederopbouw 1919-1920  

p. 32 

 
Nieuwsbrief 2021 

* 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 2021') . 
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KWARTIERSTAAT VAN GERMAIN SCHEPENS 

GABY VAN CANNEYT 

De kwartierstaat van Germain Schepens is een typevoorbeeld voor iemand die in de kuststreek geboren werd.  

 De linkerhelft van de kwartierstaat die de voorouders van zijn vader Kamiel Schepens weergeeft is 
gekenmerkt door meer technische beroepen. Er komt geen enkele zeeman aan te pas. Beroepen als schrijnwerker, 
spoorbediende, schoenmaker, en landbouwer komen erin voor alsook een schaapherder waarvan Germain een deel 
van zijn DNA heeft gëerfd. 

 De rechterhelft van de kwartierstaat die de voorouders van zijn moeder Gabriëlle Emelie Van Outryve 
weergeeft is in hoofdzaak gekenmerkt  door het leven op de zee. Maar liefst acht voorvaders zijn visser, twee 
loods en een voormoeder is nettenbreister. Tot overmaat van ramp krijgen twee voorouders rond de jaren 1800 
een zeemansgraf met alle gevolgen vandien. Zie verder. 

Onderstaande tekst geeft bijkomende uitleg over de kwartierstaat van Germain Schepens. Deze kwartierstaat 
vermeldt zes generaties aangeduid door de cijfers 1 tot 6 in de linkermarge. De kwartierstaat is ingedeeld in 63 
vakken waarin telkens één naam voorkomt. Elk vak noemt men een kwartier. 

Kwartier 1: Germain Schepens, in genealogische termen de “probant” genoemd, de man waarover het gaat. Om 
Germain te typeren moet je denken aan humor, technieker, radioamateur, Leffe, man van de geluidsopname en 
nog veel van dergelijke activiteiten. In zijn beroepsleven was hij leraar elektronica in het technisch onderwijs.  

In de kwartierstaat zijn zijn ouders vermeld in het kwartier 2 en het kwartier 3. En zo gaat het steeds verder. Zijn 
grootouders langs vaders kant zijn te vinden in het kwartier 4 en het kwartier 5. Deze langs moederskant in het 
kwartier 6 en het kwartier 7. 

Kwartier 2: Kamiel Schepens. In een andere akte wordt hij “Camillus Emilius” genoemd en in een derde akte 
“Camille Emile”. Kamiel was een aannemer schrijnwerker en woonde in de Stockholmstraat 43-45 te Oostende. 
Op het einde van zijn leven maakte hij drie prachtige eiken doodskisten die hij op de zolder bewaarde. In één van 
deze werd hij begraven. In een tweede kist werd zijn zoon begraven. De derde kist die voor zijn vrouw bestemd 
was kwam jammergenoeg in verkeerde handen terecht. 

Kwartier 3: Gabriëlle Emelie VANOUTRYVE werd geboren te Vlissingen (NL) op 10-09-1892. Haar ouders zijn 
gehuwd in Oostende op 28-09-1881 en werden ingeschreven in de bevolkingsregisters van Vlissingen op 17-08-1889. 
In 1892 werd Gabriëlle in Vlissingen geboren en op 19-04-1912 werden haar ouders in de bevolkingsregisters van 
Vlissingen uitgeschreven. Dit heeft alles te maken met het feit dat de vader aanvankelijk visser was en naderhand 
loods is geworden. De familie VANOUTRYVE is dus een Vlaamse familie. 

Kwartier 4: Richard Constant Schepens wordt in zijn huwelijksakte als “timmermansknecht” benoemd. Later zal 
hij uitgroeien tot “schrijnwerker”.  

Kwartier 8: Constantin SCHEPENS ° Hundelgem 21-11-1824. In de transcripties van de registers van de burgerlijke 
stand ontdekte mijn schoonbroer André Verfaillie dat Constantin SCHEPENS verkeerdelijk genoteerd was, als 
geboren zijnde in Wondelgem, wat tot heelwat verwarring zorgde. Dit was eveneens zo in de kwartieren 16 en 17. 
Constantin woonde in de Lijndraaiersstraat 33 te Oostende. In zijn huwelijksakte wordt hij brouwersgast genoemd. 
In een andere akte werkt hij in een zeepziederij. 

Kwartier 10: Michael Vandendrynck was spoorbediende. Hij hertrouwde met Ludovica Vanremoortere te Bredene 
op 28-04-1869. In deze akte wordt hij “wachtmeester” genoemd. Hij woonde in Stene. 

Kwartier 13: Carolina Catharina Vroome stierf als vissersweduwe in de Ooststraat 55 te Oostende. 

Kwartier  15: Carolina Virginia Maria Coopman echtgenote van de visser Carolus Joannes Naesen was 
nettenbreister. Een heel toepasselijk beroep in de visserswereld. 

Kwartier 20: Michiel VANDEDRYNCK geboren te Roggel (NL) +/- 1800 was een schaapherder. Wellicht hebben zijn 
genen de keuze van Germain zijn laatste hond - een Bordercollie - bepaald.  

Kwartier 25: Theressia Francisca Lauwereins is gestorven in Oostende in de Westmolenstraat 19. 

Kwartier 26: Cornelius Franciscus Vroome was loodskapitein en heeft een tweede huwelijk aangegaan  met Anna 
Francisca Josepha Vandeputte wonende in Oostende. 

Kwartier 27: Joanna Jobse de echtgenote van de loodskapitein Cornelius Franciscus Vroome stierf in 1820 op de 
Kalfsmarkt 2 te Oostende. 
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Kwartier 28 en 29: Milo Cosmas Naesen van kwartier 28 en Joanna Antonia Massel van kwartier 29 hebben beiden 
een vader die op zee gestorven is. Zie kwartieren 56 en 58. 

Kwartier 29: De vissersweduwe Joanna Antonia Nassel stierf in de Schippersstraat 58 te Oostende.  

Kwartier 31: De vissersweduwe Virginia Amelia Misdom stierf in de Lijnboomstraat 29 te Oostende. 

Kwartier 32 en 33: Van Joannes Baptista Schepens gehuwd met Maria Carharina Vandevelde is in de archieven 
niets terug te vinden. Dit komt wellicht omdat de archieven van Hundelgem niet in het Rijksarchief gedeponeerd 
werden. 

Kwartier 34 en 35: Het kwartier 34 is blanco gebleven. Dergelijk geval wordt als een kwartierverlies bestempeld. 
In kwartier 35 staat Coleta DERIDDER vermeld die in kwartier 17 haar onwettige dochter die haar naam draagt 
“Maria Josepha DERIDDER” vermeldt, geboren in Velzeke op 30-03-1793. Dit fenomeen deed zich meermaals voor 
in die tijden. In het beste geval erkende de wettige vader zijn kind wanneer er een huwelijk op volgde. In de rand 
van de huwelijksacte werd dan het onwettig kind erkent en kreeg het de naam van zijn wettelijke vader.  

Kwartier 48 en 49: Identiek geval van kwartierverlies zoals in het kwartier 34 en 35. Nu wordt in kwartier 49 Anne 
VANOUTRYVE vermeld die in kwartier 24 haar onwettige zoon die haar naam draagt Petrus Jacobus VANOUTRYVE 
vermeldt. Zelfde opmerking als in vorig geval.  

Kwartier 56: Petrus Jacobus NAESEN geboren te Oostende was een visser en wordt in de registers van de 
burgerlijke stand op 16-06-1806 een “zeemansgraf” toegewezen.  

Mevrouw Ruth Pirlet, coördinator wetenschappelijk werk NAVIGO-Nationaal Visserijmuseum was zo vriendelijk om 
haar medewerking te verlenen aan het ontcijferen van dit zeemansgraf.  

Via https://www.genealogieonline.nl/stamboom-naesen-dellaert/R80.php. kon zij opmaken dat Petrus Jacobus 
NAESEN omkwam toen hij in 1806 aan de slag was op het Franse fregatschip “La Revanche”. Zoals zovele vissers 
en andere Vlaamse mannen, was ook Petrus NAESEN vermoedelijk gedwongen om tijdens die periode zijn job op 
te geven, om te dienen in de Franse marine. 

Ondertussen heeft onze voorzitter Joeri Stekelorum ook niet stil gezeten en vond hij via www.delpher.nl volgende 
tekst verschenen in de Oprechte Haarlemse Courant op 17-07-1806. 

“ Te Cuba is opgebragt een schip van Savannah la Mar, op Jamaica en te Baracoa het schip The Argijle, van 
Charleston naar Londen, een fregatschip van Londen, en twee brikschepen van Jamaica. 

Door de Fransche fregatten La Revanche, La Guerriere en Sirene, zijn den 20 april op 50 gr. 5 min. breedte, 32 
gr. 12 min. Lengte genomen de Engelsche schepen Ruth van Liverpool, The Lark van Darmouth, en nog vijf andere, 
alle naar Newfoundland. Het eerste is te St. Michaël opgebragt, en alsdaar totaal verongelukt. Het tweede is in 
den grond geboord. Te Mallaga is opgebragt het schip Virgin of Europe van Gibraltar ” 

Beide bronnen vermelden het fregatschip “La Revanche” waarop Petrus NAESEN omgekomen is en zijn zeemansgraf 
bezegeld wordt. 

Kwartier 58: Jacobus Franciscus NASSEL geboren in Nieuwpoort is in Engeland gestorven als “Matroos in Franse 
zeedienst”. Op zijn overlijdensacte wordt vermeld: 

“Afwezig sedert 20 jaar. Was matroos in Franse zeedienst tot 1810 wanneer hij te Vlissingen door de Engelsen 
krijgsgevangen is gemaakt en naar Engeland of naar Ierland is gevoerd. Sedertdien geen maeren van hem 
bekomen. Te duchten dat hij op zee is verongelukt daar het schijnt dat de vloot waarop te Vlissingen gevangen 
zeelieden werden verscheept vergaan is op de kusten van Engeland” 

Kwartier 60 en 62: Beiden zijn schoemakers die veilig bij hun leest gebleven zijn. 

Tot zover de voorouders van Germain Schepens waarover  toch een en ander te vertellen valt. Misschien is dit een 
gelegenheid om nog wat dieper in te gaan op deze boeiende reeks voorouders.  

 

Opgemaakt in coronatijden te Koksijde op 1 november 2020 
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CENTURIAL: GENEALOGISCH SOFTWAREPROGRAMMA 

MARLEEN BERNEEL 

Website: https://www.centurial.net/nl 

Deze software heb ik gevonden op een van de facebook groepen genealogie. En gebruik ik. Als het gedownload is 
kan je de taal in het Nederlands zetten. Je kan ook de tutorials bekijken voor je begint. Bij aanvang is het gratis. 
Na een aantal personen in te geven (ik denk een 20-tal) kan je verder  doen en betaal je 20 euro per jaar. Er is 
ook hulp als je niet verder kan. Ik heb al verschillende vragen gesteld via de facebook groep Centurial en kreeg 
heel vlug een antwoord en hulp. Je kan ook via twitter en youtube maar deze laatste twee heb ik niet. Er zijn ook 
regelmatig nieuwigheden waarvan je op de hoogte wordt gesteld per mail. 

Veel van de meest populaire genealogische softwareprogramma's die tegenwoordig beschikbaar zijn, kunnen we 
‘op conclusies gebaseerd’ noemen. Hiermee kan je als genealoog een stamboom maken door gegevens over 
personen en relaties in te voeren. De meeste van hen laten je ook een regel of twee invoeren over de bron van de 
informatie. 

Centurial is op bewijs gebaseerd. Bij Centurial begin je met het invoeren van de informatie die in een bron werd 
gevonden. Pas later in het proces combineer je alle informatie in een enkele stamboom. 

Conclusies kunnen worden herleid tot bewijsmateriaal en bronnen. 

Het echte voordeel van deze benadering ten opzichte van genealogie-software op basis van conclusies, is dat je 
jouw conclusies altijd kunt herleiden tot het bewijsmateriaal en de bronnen waarop het was gebaseerd. 

Herschikken is standaard mogelijk. 

Je kunt hierdoor ook later in het onderzoeksproces de informatie van bronnen nog herschikken, wanneer je nieuwe 
informatie vindt die je naar nieuwe inzichten leidt. 

Alle plezier van op conclusie gebaseerde softwareprogramma's. En meer. 

Centurial is, in tegenstelling tot enkele van de weinige andere evidence-based genealogieprogramma's, niet 
bedoeld als aanvullende toepassing bij softwareprogramma's op basis van conclusie. In plaats daarvan wil het deze 
programma’s vervangen en biedt het alle mooie diagrammen en inzichten van traditionele genealogische software, 
allemaal op bewijs gebaseerd. 

VOEG EEN BRON TOE 

Op bewijs gebaseerd aan genealogie doen vereist 
bewijs en bewijs komt uit bronnen. Dus de 
Centurial cyclus begint met het toevoegen van een 
nieuwe bron aan het project. 

Een bron kan van alles zijn. Een boek. Een 
volkstelling. Een interview met je moeder. Een 
document dat je op internet hebt gevonden. Een 
grafsteen. Iets. Je begint dus met het selecteren 
van het type bron dat je toevoegt. Afhankelijk van 
het geselecteerde type wordt je gevraagd om de 
eigenschappen in te vullen van de specifieke bron 
die je toevoegt. Titels, auteurs, begraafplaatsen, 
interviewer en geïnterviewde, etc. 

Op basis van de waarden die je voor de bron 
invoerde wordt er een bronvermelding gemaakt. 
Deze ondersteunde bronverwijzing is in 
overeenstemming met Evidence Explained van 
Elizabeth Shown Mills. 
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VOEG EEN BESTAND TOE 

Nadat een bron is gemaakt, kun je met 
Centurial bestanden aan de bron 
toevoegen. Een foto die je van de 
grafsteen hebt genomen, of een 
digitale scan van een geboorteakte. 
Een screenshot van de website die je 
hebt gevonden, of een audio-opname 
van een interview. 

Centurial is uitgerust met viewers voor 
afbeeldingen (bmp, jpg, gif en png) en 
PDF. Andere typen kunnen eveneens 
worden toegevoegd, maar deze zullen 
worden geopend met externe apps, indien je die hebt geïnstalleerd. 

GEDCOM-bestanden zijn ook toegestaan, voor het geval je bron het onderzoek is van een andere genealoog. Deze 
zullen zelfs automatisch worden geïmporteerd. 

 

EXTRAHEER ALLE INFORMATIE 

Dan begin je de informatie uit de bron te 
extraheren door een graaf te tekenen van alle 
personen die in de bron worden genoemd, plus 
hun onderlinge relaties. Voor elke persoon en 
voor elke relatie extraheer je de beweringen 
die de bron te bieden heeft. Voor personen 
extraheer je achternaam (namen), 
voornamen, bijnamen, geslacht, 
geboortedagen en -plaatsen, overlijdensdata, 
etc. Voor relaties extraheer je het type relatie (ouder / kind, partners), trouwdatum en -plaats en scheiding. 

In deze fase is het cruciaal dat je niet meer en niet minder dan de exacte informatie in de bron extraheert. Op 
deze manier kunnen je elk bewijsmateriaal herleiden tot de oorspronkelijke bron. 

IMPORTEER VAN HET INTERNET 

Tegenwoordig zijn veel genealogische bronnen 
online beschikbaar op het internet. Daarom is 
er een Centurial browser extensie beschikbaar 
voor Chrome en Firefox, waarmee je met een 
enkele klik een webpagina naar Centurial 
importeert. 

Allereerts leest Centurial de gegevens van de 
website en zet deze om in een correcte 
bronvermelding. Vervolgens zal Centurial 
proberen om ook genealogisch relevante 
informatie uit de webpagina te lezen. Op basis 
van al deze gegevens wordt dan een nieuwe 
bron aangemaakt in je Centurial project. 

Voor een groeiend aantal websites bevat 
Centurial specifieke web-scrapers die door hun 
kennis van de website de gegevens nog beter inlezen. 

 

 

Vergroten 
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CORRELEER DE INFORMATIE 

Als je klaar bent met het extraheren van alle 
informatie, ben je klaar voor een speciale stap in de 
Centurial cyclus. De informatie in de nieuw 
toegevoegde bron wordt gecorreleerd met de 
informatie uit alle andere bronnen die al aanwezig zijn 
in het onderzoeksproject. Op deze manier creëer je een 
grotere stamboom, door persoons- en relatiegegevens 
uit verschillende bronnen te combineren. Die worden 
door deze correlatie toegevoegd aan de hypothetische 
personen en relaties waarvan je denkt dat ze ooit 
bestonden. 

Laten we als voorbeeld eens kijken naar een van mijn 
eigen voorouders. In een volkstelling uit 1890 vind ik 
een Hendrik Coenen, 6 jaar oud, met zijn ouders 
woonachtig in Voerendaal, Nederland. Dit zou best 
dezelfde Hendrik Coenen kunnen zijn wiens graf ik ooit bezocht en fotografeerde. In deze fase van het 
onderzoeksproces kies ik ervoor om de informatie over deze (hypothetische) persoon uit de 2 bronnen te 
correleren. 

Centurial biedt een algoritme voor het automatisch correleren van de informatie in hypothesen. Correlatie hoeft 
alleen dan handmatig te worden verbeterd als dat nodig is. Correlaties zijn nooit definitief en kunnen later, 
wanneer nieuwe informatie wordt ontdekt, worden gewijzigd, herschikt of volledig worden verwijderd. 

 

BEKIJK DE CONCLUSIES 

Zodra de informatie is gecorreleerd met 
hypothetische personen en relaties, wordt het 
bewijs. Centurial biedt 
een persoonweergave, waarin alle bewijs uit 
de verschillende bronnen voor één persoon bij 
elkaar kan worden bekeken. 

In deze weergave worden voor elk feit - 
achternaam, voornaam, geboortedatum en -
plaats, enz - één of 
meer conclusies weergegeven. Elke conclusie 
is gebaseerd op het beschikbare 
bewijsmateriaal, zelfs als het bewijsmateriaal 
tegenstrijdig is. 

Deze weergave lijkt natuurlijk op een 
persoonskaart in traditionele, op conclusies 
gebaseerde genealogiesoftware. Het 
belangrijkste verschil is dat binnen Centurial 
geen van de conclusies rechtstreeks kan 
worden bewerkt; alle conclusies worden 
getrokken uit het beschikbare 
bewijsmateriaal! 

 

Vergroten 

 

Vergroten 
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ANALYSEER HET BEWIJS 

Alle conclusies zijn dus gebaseerd op 
het beschikbare bewijsmateriaal en 
kunnen daarom niet rechtstreeks 
worden bewerkt. Maar 
we kunnen moeten dat bewijs 
beoordelen. Hiervoor biedt Centurial 
de analysedialoog voor elk feit 
(achternaam, geboortedatum, enz.). 

In de analysedialoog wordt alle 
bewijsmateriaal met betrekking tot 
het feit (de onderzoeksvraag) getoond, 
samen met de bron, bronclassificatie 
(origineel, afgeleid of geschreven), 
beweringsclassificatie (primair, 
secundair of onbekend) en 
bewijsclassificatie (direct, indirect of 
negatief). 

Al het bewijs kan nu worden 
beoordeeld. Conflicten tussen bewijs kunnen worden opgelost, elk stuk bewijs kan als aannemelijk of niet 
aannemelijk worden gemarkeerd en er kan een bewijsargument worden toegevoegd. Vervolgens worden de 
conclusies bijgewerkt om deze nieuwe analyse van het bewijs weer te geven. 

Later, wanneer nieuw, gerelateerd bewijs wordt gevonden, markeert Centurial de analyse voor beoordeling en 
nodigt jou - de genealoog - uit om al het bewijs opnieuw te beoordelen. 

BLADEREN. DELEN. GENIETEN! 

Wanneer nieuwe bronnen en bestanden 
zijn toegevoegd, geciteerde en 
geëxtraheerde informatie en 
bewijsmateriaal in kaart is gebracht, is 
gecorreleerd en geëvalueerd, zit het 
zware werk erop. Maar Centurial heeft 
meer te bieden. 

Allereerst kent 
de Netwerkweergave van Centurial 
geen gelijke in de bestaande 
genealogiepakketten. Het netwerk 
toont uw zorgvuldig opgebouwde 
stamboom op een moderne, 
geanimeerde manier en biedt overzicht 
en inzicht. 

Met Centurial kun je je bevindingen ook delen. Je onderzoek kan op een aantal manieren worden geëxporteerd, 
waaronder de gebruikelijke zoals GEDCOM, zodat je jouw resultaten kunt delen met anderen. Later zal Centurial 
worden aangevuld met rapporten en lijsten. 

Met Centurial doe je genealogie anders dan met de meeste andere softwarepakketten, maar het biedt dezelfde 
aangename resultaten. Met dat ene grote verschil. Het is op bewijs gebaseerd! 
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BEVEREN-IJZER EN ZIJN INWONERS 1771-1775 

WERNER GOUSSEY 

Enkele jaren terug vond ik op de website van “Archives Départementales du Nord” een geografische kaart met als 
benaming “Carte de la partie méridionale de la Seigneurie de Honschote et ses environs”. Een deel van de kaart 
heeft betrekking op Beveren-Ijzer. De kaart is interessant omdat de woonplaats van de inwoners is aangeduid met 
een getal op de kaart. Voor een deel van de inwoners uit Beveren-Ijzer kunnen we dus de exacte woonplaats 
lokaliseren. De kaart dateert, volgens een check van de genealogische gegevens, uit de periode 1771-1775. 

 

Ik deed ook een poging om dezelfde oefening te doen voor de andere gemeenten (Hondschoote, Leisele, Haringe, 
Killem, Oostcappel). Helaas was dit onbegonnen werk. De schrijver van dienst was, mijn inziens, zo onwetend 
over de familienamen en taalkundig van een zeer laag niveau (tenzij het een Franse onderdaan was en dan nog), 
want de namen zijn gewoonweg verminkt. Je moet echt de gemeente door en door kennen om tot enig resultaat 
te komen. 

 

 

  



26 | jrg. 21 nr. 2 
 

 
Noms des P. de BEVEREN 

1 Joan Batiste GEORGE 

2 Ouvriers - pauvres gens sans vaches 

3 Pieter CRUPENDEN 

4 Castian BENOIT 

5 Jacobus AMLOOT, Hofman 

6 Jean Batiste NEVIAN 

7 Francis SPELLBOUCK 

8 Jean DENIS 

9 Joanes VANDENBROUCK

10 La veuve Pieter VERBIESSE 

11 Jacobus DEKEIJSER 

12 Michel MONTEINBERGHE

13 Joanes SAMPERS, cabaret 

14 Jean CAMUS, cabaret 

15 Ferme de Pierre OVERLINDE 

16 M. DE SOTE, greffier 

17 Maison du curé 

18 Castian HAECK 

19 Jacque ALLACKER 

20 Jaque COENE 

21 Jean LEPE 

22 Vincent DEROUSSEN 

23 Toes BRUWAEURD 

24 Pierre BOUCQRIJ 

25 Chateau de Mr KOTZ 

26 Antoine DESAGERS 

27 La veuve Pieter LEFEVRE 

28 Jacobus BLONDEEL, cabaret 

29 Cornelis BILIARD 

30 Charle MAIEUX, boulanger 

 

1. Joan Batiste GEORGE  

George Joannes Baptiste, fs Petrus en Caulier Maria, landbouwer, geboren te Beveren-IJzer. 1ste huwelijk met 
Verleene Maria Theresia uit Leisele. 2de huwelijk te Beveren-IJzer op 26-01-1773 met Ghyselen Joanna Theresia 
uit Beveren-IJzer. Hij overleed te Beveren-IJzer op 4-02-1791 en was op dat moment “hoofdman” van Beveren-
IJzer. Staat van goed nr. 17181 (in 1770) en nr. 25549 (in 1791) werden opgemaakt bij het overlijden van Verleene 
M.-Th. en George Joannes Baptiste.  

2. Ouvriers, pauvres gens, sans vaches 

Hier zijn geen specificaties wie er precies woonde. 

3. pieter Crupenden  

Cruptindaerde Pieter, als weduwnaar van Flamend Petronella, huwde hij te Beveren-IJzer op 9-05-1741 met 
(Vanden)Bussche Maria Catharina, geboren te Killem. Pieter overleed te Beveren-IJzer op 18-12-1775. 
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4. Castian BENOIT 

Benouwt Christianus Dominicus, fs Vincentius ex Nipkerke en Joanna Top uit Proven, is geboren te Proven. 1ste 
huwelijk met Petronella Bavelaere uit Haringe. 2de huwelijk te Beveren-IJzer op 4-05-1762 met Maria Joanna 
Butaye die geboortig is van Krombeke. Christianus Dominicus overleed te Beveren-IJzer op 12-09-1794, hij was 69 
jaar oud. 

5. jacobus AMLOOT, Hofman 

Ameloot Jacobus Josephus, fs Joannes Baptist en Maria Anna Allende. Hij is geboren te Beveren-IJzer op 1-04-
1712. Hij huwde te Beveren-IJzer op 29-08-1752 met Loys Jacoba Dorothea, geboortig van Beveren-IJzer. Hij 
overleed te Beveren-IJzer op 9-02-1780. Zijn echtgenote overleed op 77 jarige leeftijd te Beveren-IJzer op 27-09-
1804. Bij het opmaken van de kaart was hij “hoofdman” van Beveren-IJzer. 

6. jean Batiste NEVIAN 

Nevejan Jean Baptiste (° Beveren-IJzer 12-11-1723 - † Beveren-IJzer 26-09-1803), huwde te Krombeke op 22-09-
1767 met Maria Anna G(h)eeraer(d)t (° Krombeke - † Beveren-IJzer 21-11-1808). 6 kinderen werden geboren te 
Beveren-IJzer. 

7. francis SPELLBOUCK 

Spilleboudt Franciscus (° Leisele - † Beveren-IJzer 16-12-1810), timmerman. Hij huwde te Beveren-IJzer op 14-01-
1772 met Marie Jacoba Dekeyser (° Hondschoote (Fr) - † Beveren-IJzer 30-04-1794), weduwe van Winnocus Miny 
uit Herzeele (Fr).  

Wetenswaardigheid : tijdens de Franse Revolutie (1793-1794) verborg hij het O.L.V-beeld dat zich bevond 
in de kerk van Beveren-IJzer. 

8. jean DENIS 

Denis (Denys) Jean, is geboren te Beveren-IJzer. Hij huwde te Beveren-IJzer op 7-02-1760 met Jacoba Constantia 
Vandevoorde, geboortig van Haringe. Kinderen werden geboren te Beveren-IJzer. 

9. joanes VANDENBROUCK 

Vandenbroucke Joannes Baptiste, geboren te Krombeke. Hij huwde te Beveren-IJzer op 23-03-1756 met Mantez 
Maria Catharina (weduwe van Joannes Franciscus Leroy), geboren te Stavele. Maria Catharina overleed te Beveren-
IJzer al op 2-11-1762. Joannes Baptiste hertrouwt te Stavele op 10-05-1763 met Delegher Maria Joanna, geboren 
te Stavele. Maria Joanna overleed te Beveren-IJzer op 25-05-1777. Zij was 36 jaar oud. Joannes Baptiste overleed 
te Beveren-IJzer op 21-11-1803 (29 Brumaire an 12). Zijn zoon met name Joannes Baptiste Audomarus (1772-1854) 
werd burgemeester van Beveren-IJzer van 1836 tot 1842. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Van den Broucke”) 

10. La veuve pieter VERBIESSE 

Verbiest Petrus, afkomstig uit Houtkerke (Fr), huwde te Beveren-
IJzer op 7-11-1741 met Salomey (Salomé) Maria Catharina afkomstig 
van Steenwerck (Fr), weduwe van Benedictus Allacker uit Krombeke. 
Petrus overleed te Beveren-IJzer op 9-04-1757. Pastoor Fauvarcq 
stelde zijn begrafenisakte zelfs 2 maal op (onder de nummers 1106 
en 1107). Maria Salomey overleed te Beveren-IJzer op 28-04-1792 op 
85-jarige leeftijd.  

Wetenswaardigheid : aan de rechterzijde van de dreef die 
leidt van de Grensstraat naar de hofstede, staat een kapel 
(anno 2017). Op geografische kaarten wordt ze aangeduid 
als “Van Biens kapelle”. 

 

11. jacobus DEKEIJSER 

Dekeyser Jacobus Cornelius, is geboren te Hondschoote (Fr). Hij huwde te Beveren-IJzer op 22-12-1745 met 
Demersseman Joanna Francisca, geboren te Bambeke en weduwe van Ameloot Antonius († Beveren-IJzer 25-10-
1744). 
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12. michel MONTEINBERGHE 

Vanmontenberghe Michaël, is geboren te Westvleteren. Hij huwde met Baes Maria Dorothea, geboren te Poperinge 
St-Jan. Beiden overleden te Beveren-IJzer, hij op 10-11-1780, 61 jaar oud, zij op 25-09-1774, 65 jaar oud. 

13. joanis SAMPERS, cabaret 

Samper(s) Joannes Andreas, is geboren te Oostvleteren op 18-02-1741 (“Samper” in de doopakte). Hij huwde te 
Beveren-IJzer op 28-01-1766 met Velter Catharina Theresia, geboren te Beveren-IJzer. Andreas Sampers, de vader 
van Joannes Andreas, overleed te Beveren-IJzer op 20-01-1763. In de SVG 4720, opgesteld naar aanleiding van zijn 
overlijden, heeft hij als beroep ”brouwer”. In de overlijdensakte van Catharina Theresia te Beveren-IJzer op 27 
vendemiaire an 5 (18-10-1796), is Joannes Andreas vermeld als “brouwer”.  

In de huwelijksakte van zijn dochter Marie Josephe Constance te Beveren-IJzer op 28 ventose an 9 (19-03-1801), 
is Joannes Andreas eveneens “brouwer”. Het betreft de Brouwerij en herberg “St-Arnold”. Hij overleed te 
Beveren-IJzer op 22-10-1816. 

14. jean CAMUS, cabaret 

Camu Joannes Franciscus, huwde te Beveren-IJzer op 14-04-1761 met Carton Maria Joanna. Beiden waren geboren 
te Beveren-IJzer. Joannes overleed te Beveren-IJzer op 4-05-1787, 58 jaar oud. In zijn overlijdensakte staat dat 
hij “caupo” is, herbergier. In andere akten gebruikt de pastoor het woord “tabernarius”.  

Het betreft hier de herberg “de Swaene”, later “’t Swaenhof”. In de 19e en 20e eeuw was het “Gemeentehuis” 
(tot 1953) er gevestigd.  

15. ferme de pierre OVERLINDE 

(niet te traceren) 

16. M. DE SOTE, greffier 

Desodt Petrus Albertus, is geboren te Oostvleteren op 22-08-1724 als zoon van Petrus en Constantia Liefooge. Hij 
huwde te Alveringem op 24-04-1752 met Maria Anna Carolina Reyphins, dochter van Augustinus en Domicella Maria 
Jacoba Scherrier. In zijn huwelijksakte heeft hij als beroep “notarius”. De akte zelf is een halve pagina lang, het 
dubbele van de andere akten. Dit toont de status van de familie aan. Petrus Albertus is overleden te Beveren-IJzer 
op 17-12-1787. In zijn overlijdensakte lezen we o.a. het volgende :”Consessor et Recepto Sacra viatico Dominus” 
en “notarius hereditarius hujus parochia, scriba per 38 annos”. Hij woonde te Beveren-IJzer en was 64 jaar oud. 

Wetenswaardigheid : in de Kasselrij Veurne is de familie Reyphins een oud geslacht dat opklimt tot de 
13e eeuw. Meerdere leden van deze familie bekleedden er bestuurlijke en geestelijke ambten. In het 
“Geschiedboek der gemeente Rousbrugge-Haringhe van 1800 tot 1907” door L.-A. Rubbrecht, ere 
secretaris van die gemeente, wordt de familie Reyphins behandeld van p. 32 tot en met p. 50. 

17. maison du curé 

Claeys Jacobus Martinus, pastoor te Beveren-IJzer van 1770 tot 1779. Hij is geboren te Poperinge St-Bertinus op 
15-12-1727 en overleed plotseling te Adinkerke op 14-06-1779. 

Het is onder zijn herderschap dat op 1 januari 1779 de bliksem insloeg op de naald van de kerktoren van Beveren-
IJzer. De schade kon hersteld worden in één dag. 

Hij is tevens de laatste pastoor die in de kerk begraven werd. 

18. Castian HAECK 

Christianus Dehaeck, is geboren te Beveren-IJzer op 13-01-1689. Hij huwde er op 8-01-1721 met Camu Isabella, 
die er al op 21-03-1722 overleed. Christianus, weduwnaar, huwde te Beveren-IJzer op 20-01-1724 met Horrein 
(Orein) Isabella Petronella uit Oost-Cappel. Christianus overleed te Beveren-IJzer op 15-12-1775 en Isabella 
Petronella volgde hem al op 14-11-1776. 

19. jaeque ALLACKER 

(H)Allacker Jacobus Joannes ° Beveren-IJzer op 8-05-1736. Hij huwde te Beveren-IJzer op 6-05-1766 met Camu 
Catharina Theresia ° Beveren-IJzer 30-07-1733. Jacobus Joannes overleed te Beveren-IJzer op 31-01-1818, 82 j. 
oud. 

20. jaque COENE 

Coene Jacobus Cornelius, is geboren te Krombeke. Hij huwde te Beveren-IJzer op 13-02-1770 met Lansweert Maria 
Theresia geboortig van Stavele. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Coene”)  
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21. jean LEPE 

Lepé Joannes Baptiste, is geboren te St-Jan Poperinge. Hij huwde te Beveren-IJzer op 2-03-1756 met Thoma Maria 
Magdalena, geboortig van Bambeke (Fr). Joannes Baptiste overleed te Beveren-IJzer op 2-05-1786. 

(Op de Popp-kaart gekend als “Ferme Ryckeboer”) 

22. Vincent DEROUSSEN 

Roussen Vincent Cornelis, is geboren te Killem (Fr). 1ste huwelijk te Killem op 26-05-1762 met (De)Fraeye Agnes, 
eveneens geboren te Killem. Zij overleed te Beveren-IJzer op 10-05-1778, 36 j. oud. 2de huwelijk met Decra Maria 
Cornelia Theresia, geboren te Reninge. Zij overleed te Beveren-IJzer op 8-08-1781, 30 j. oud. 3de huwelijk met 
Butseraen Maria Constantia, geboren te Killem en overleden te Beveren-IJzer op 2-01-1787, 34 j. oud.  

23. toes BRUWAEURD 

De voornaam is onduidelijk om hier een verband te kunnen leggen 

24. pierre BOUCQRIJ 

Boucry Pierre François, is geboren te St-Floris (Fr) op 8-11-1730. Hij huwde te Herzeele (Fr) op 28-05-1765 met 
Deconinck Isabelle Constance, geboren te Herzeele (Fr) op 29-05-1743. Pierre François en zijn echtgenote 
overleden te Beveren-IJzer; hij op 24-06-1811, zij op 5-03-1813. Landbouwers op de Kasteelhoeve. 

25. chateau de Mr KOTZ 

de Codt Henri (°Ieper 22-09-1725 - † Ieper 6-01-1775) huwde te Ieper op 12-07-1756 met Merghelynck Marie 
Madeleine (° Ieper 8-05-1731 - † ). Hij is eigenaar van de Kasteelhoeve.  

Hun dochter Amélie Louise (° Ieper 2-02-1770 - † 1-09-1812) huwt te Tournai 7-10-1793 met Iweins François Jean 
(° Tournai 22-09-1762 - † Tournai 12-02-1852) die de volgende eigenaar van de Kasteelhoeve wordt. 

(Op de Popp-kaart gekend als “le Chateau Ferme”) 

Wetenswaardigheid: https://www.dekroniekenvandewesthoek.be/het-spook-van-beveren-aan-den-ijzer/ 

26. antoine DESAGERS 

Desagher Antonius, is geboren te Haringe op 1-04-1730 (“Dezagher” in doopakte). Hij huwde te Haringe op 28-09-
1756 met Lefever (Lefevre) Maria Francisca, geboortig van Steenvoorde (Fr). Hij overleed te Beveren-IJzer op 2-
05-1782, 52 jaar oud.  

27. La veuve pieter LEFEVRE 

Wellicht (onder voorbehoud) Petrus Judocus Defever, zoon van Judocus, geboren in Lo en overleden in Beveren-
Ijzer op 22-03-1763. Hij huwde een eerste maal in Beveren-Ijzer op 11-12-1742 met Maria Joanna Goetgeluck, 
(weduwe van Franciscus Platevoet), overleden in Beveren-Ijzer op 18-01-1747. Hij huwde een tweede maal in 
Beveren-Ijzer op 20-02-1748 met Maria Francisca Demersseman uit Haringe, aldaar geboren rond 1719 en overleden 
in Beveren-Ijzer op 16-03-1784. Allen werden in de kerk van Beveren-Ijzer in het middenkoor begraven. 

28. jacobus BLONDEEL, cabaret 

Blondeel Jacobus Franciscus, is geboren te Proven op 17-11-1739. Hij huwde met Lejeune Maria Anna, geboortig 
van Hondschoote (Fr).  

Het betreft hier de herberg genaamd “haegedoorne”. In het Stadsarchief van Veurne (SAV) onder het nummer 
944, bevindt er zich een aanvraag van Jacobus Blondeel, om de herberg, na een leegstand van 7 à 8 jaren, te 
heropenen. Na negatieve adviezen, krijgt hij op 9-05-1770 hiervoor toch toelating.  

Wetenswaardigheid : Op 1 floréal an 10 (21-04-1802) werd een kind van het vrouwelijk geslacht gevonden 
bij de herberg genaamd “den haegedoorne”, meer bepaald tegen de muur van de schuur gebruikt door 
Petrus Jacobus Demersseman, landbouwer. De vondelinge kreeg de naam Dieudonnée Haegedoorne. 

29. Cornelis BILIARD 

Billiaert Cornelis, is geboren te Hondschoote (Fr). Hij is gehuwd met Vermeersch Isabella, geboortig van Stavele. 

30. Charle maieux, BOULANGER 

Mahieu Carolus Benedictus, is geboren in Reningelst. Hij huwde te Beveren-IJzer op 21-11-1769 met Cloedt 
Theresia Constantia, geboren te Beveren-IJzer op 13-01-1743. Carolus en Theresia overleden te Beveren-IJzer 
respectievelijk op 22-08-1804 en 23-04-1806. 
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Detail van de kaart, grondgebied Beveren-IJzer  Situering op de Ferrariskaart (ca. 1777) 

 

 

 

Situering op de Popp-kaart 
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FOTO VAN DE “TONEELKRING DER BEVERENSCHE VRIENDEN” DATERING : 
OMSTREEKS 1906  

WERNER GOUSSEY 

 

1. De Backer Joseph-Leopold (° Beveren-IJzer 1-05-1880 – † Poperinge 1-07-1973), veldwachter, gehuwd met 
Deschrevel Marie (° R-H 30-04-1883 - † R-H 21-02-1947). 

2. Maeyaert Jozef (° Staden 30-01-1884 - † ) 

3. Ooghe Henri (° Beveren-IJzer 14-07-1856 – † Beveren-IJzer 16-12-1928), metser/herbergier, gehuwd te Stavele 
2-08-1882 met Vannobel Emma Maria (° Stavele 11-11-1864 - † Beveren-IJzer 4-02-1940).  

Het uithangbord van deze herberg was “IN DE NACHTEGAAL”. 

Tijdens WO I kreeg deze herberg de bijnaam “de 14 billekes”.  

Het gezin telde 7 dochters, vandaar de naam “de 14 billekes”, beweren sommigen. Een andere theorie is dat 
het gaat om de moeder en de 6 oudste dochters. Meer aannemelijk gezien de jongste dochter Yvonne slechts 
10 jaar was bij het begin van WO-I.  

4. Lips Camiel Theophile (° Beveren-IJzer 25-09-1864 – 
† Deurne Zuid 22-10-1933),  schoenmaker, gehuwd te 
Beveren-IJzer 26-04-1893 met Wemaere Emilie Leonie (° 
Alveringem 27-03-1869 - † Borgerhout 20-05-1959), 
herbergierster, Plaatshoek 13 in 1900.  

5. Theuninck Arsenius Hieronimus (° Beveren-IJzer 15-
12-1872 – † Beveren-IJzer 22-05-1953), gehuwd te 
Beveren-IJzer 13-05-1903 met Debacker Felicie Maria 
Cornelia (° Beveren-IJzer 21-08-1884 - † Poperinge 10-
10-1971). 

6. Onbekend. 

7. Lips Florentius Cornelius (° Beveren-IJzer 2-01-1867 
– † Vinkem 8-10-1925), kleermaker, gehuwd te Beveren-
IJzer 27-11-1890 met Pouchele Juliana Amelia (° 
Izenberge 8-12-1866 - † ). 

8. Vienne Gustavus Cornelius (° Beveren-IJzer 10-09-1870 - ? ), kleermaker, gehuwd te Beveren-IJzer 20-05-1896 
met Decroos Lucia Octavia Cornelia (° Beveren-IJzer 10-05-1873 - † ). 

9. Hollevoet Gery (° Krombeke 29-07-1881 - † ), fs Jan, boekhouder van de toldienst. Op 2-06-1904 vertrokken 
naar Zele.  

10. Van Poucke X……. (schoolmeester ?). 

11. Wicke Fidelis Amandus (° Beveren-IJzer 28-08-1843 - † ?), commissionaris in vlas/herbergier, gehuwd 
Beveren-IJzer 29-09-1880 met Ganne Ida Maria (° Beveren-IJzer 4-04-1850 - † Kortrijk 12-06-1906). Het 
uithangbord van de herberg was “A L’ANGE D’OR”, later werd het “IN DE SMISSE”, om in 1933 “IN DE WITTE HEN” 
te worden. Dit pand, gelegen naast de woning van de weduwe Cnockaert-Regheere, werd rond 1975 gesloopt 
omwille van de wegverbreding. 

12. Hollevoet Petrus Joannes (° Ramskapelle 4-02-1854 - † Beveren-IJzer 3-09-1915), klerk bij Notaris Peel, 
gehuwd te Izenberge 22-09-1880 met Rubben Emma Maria Florentia (° Izenberge 14-10-1859 - † ). 

13. Tahon Joseph Alphonsius (° Beveren-IJzer 3-04-1875 – † Beveren-IJzer 23-05-1950), gemeentesecretaris, 
gehuwd te Beveren-IJzer 31-05-1904 met Maeyaert Irma Maria (° Staden 5-09-1882 - † Beveren-IJzer 22-02-1970), 
de zus van Maeyaert Jozef (hierboven). 
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INTERESSANTE PUBLICATIE:  

DIKSMUIDE EN DE GEMEENTEN AAN DE IJZER – WEDEROPBOUW 1919-1920 

DOOR ARCHIVARIS CHRIS VANDEWALLE & HISTORICUS SIMON AUGUSTYN 

Na de Eerste Wereldoorlog lag de Westhoek in puin. 
Herstellen leek een onbegonnen zaak. Maar de streek 
krabbelde recht. In tien jaar tijd herrees de Westhoek als 
een Feniks uit zijn as. Tegen het einde van de jaren 
twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Die 
wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de 
Westhoek. Met het project Feniks2020 wordt de 
wederopbouw in grote en kleine verhalen weer tot leven 
gebracht. 

Voor het eerst wordt de geschiedenis van de 
wederopbouw van Diksmuide en de IJzerstreek gebundeld 
in een overzichtelijk boek. In ‘Diksmuide en de 
gemeenten van de IJzer - Wederopbouw 1919-1929’ staat 
het herstel van de stad, de omliggende dorpen en de 
landbouw centraal, maar gaat ook aandacht naar de 
inwoners van de streek. De mensen die de regio uit het 
niets weer opbouwden. Het stadsarchief werkte dit 
boeiende boek uit. Het boek met 352 pagina’s (22 x 27 
cm) is uitgebreid geïllustreerd met unieke foto’s. 

Kostprijs boek: 20 euro 

Verzendingskosten: 10 euro (afhalen mogelijk in het Stadsarchief/Stadhuis) 

Bestel uw exemplaar digitaal: https://www.diksmuide.be/.../bestelformulier---boek...  

Klik verder op de link voor reservatie en bestelling.  

Te koop bij op het Stadhuis (onthaalbalie) of de Dienst voor Toerisme (Grote Markt 6) van Diksmuide.  
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21ste jaargang – nr. 3 – driemaandelijks 
juli – september 2021 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470 
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde 

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 

ONZE ACTIVITEITEN: 
 

 

Vlaamse soldatenbrieven onder Napoleon 
 door Johan De Wilde 
 Zie ook p. 43 

Zondag 10 oktober 2021 om 10u 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe 
 
 

De vondelingen 
 door Diane De Keyzer 

Zondag 12 december 2021 om 10u 
Bibliotheek Koksijde (i.s.m.) 
 

Conferentie “Het DNA van de Merovingen” 
 org. Histories i.s.m. KU Leuven en Abdijmuseum 
 Zie ook p. 41 

Vrijdag 19 november 2021 - 13u15 
cc CasinoKoksijde 
 
 

Nieuwjaarsreceptie Vrijdag 28 januari 2022 om 19 uur 
Locatie: ’t Oud schooltje Koksijde 
 

Noteer alvast ook in je agenda: 
Viering 25-jarig bestaan FV Regio Westkust 

 
Zaterdag 25 juni 2022 

 
 

 

IN DIT NUMMER: 
 

 

Oude kranten Veurne en Diksmuide online. p. 34 

Dirk (Dixie) Dansercoer: geworteld in onze regio p. 36 

Publicatie: “Geen rood, geen brood”. p. 39 

In Memoriam Roland de Brauwere  p. 42 

Hoeven in Beveren-IJzer 1739  p. 44 

Aanwinsten bibliotheek FV Regio Westkust  p. 52 
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OUDE KRANTEN VEURNE EN DIKSMUIDE ONLINE ! 

JOERI STEKELORUM 

De website www.historischekranten.be is al vele jaren lang een schitterende bron voor het documenteren van een 
familiegeschiedenis. Tot voor kort waren er heel wat kranten uit de regio van Ieper beschikbaar op dit platform. 

Sinds enige tijd waren daar een aantal kranten van Diksmuide bij gekomen. Onze vereniging heeft er steeds voor 
geijverd dat ook de oude kranten die bewaard worden op het stadsarchief van Veurne zouden opgenomen worden 
op deze beeldbank. In Veurne kon je tot nu toe op microfilm twee kranten uit deze stad raadplegen: het 
Advertentieblad van Veurne en de Veurnaer. 

 

 

Voortaan zijn deze kranten digitaal te raadplegen én doorzoekbaar op www.historischekranten.be. Dit zal zeker 
bijzonder nuttig zijn voor wie in de regio Veurne naar de geschiedenis van zijn voorouders op zoek is. Een absolute 
aanrader. 

Het Advertentieblad is beschikbaar voor de periode 1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-
1869, 1872, 1874-1897, 1899-1912 (zie: http://www.historischekranten.be/periodicals/HAB). 

De jaargangen van De Veurnaer die beschikbaar zijn: 1874, 1876-1901, 1908, 1911-1913 (zie 
http://www.historischekranten.be/periodicals/DV). 

Elke jaargang zal wellicht niet volledig zijn, dit hebben we niet gecheckt. De Veurnaer verscheen echter reeds in 
1838 als Le Furnois, eerste exemplaren zijn o.a. bewaard in het Musée International de la Presse (Mundaneum) in 
Brussel. 

Nuttig om te weten is dat elk van deze dagbladen een politiek-filosofische strekking had. De Veurnaer had zich 
tot 1848 nooit ingelaten met politiek, aldus een brief van de burgemeester van Veurne aan de gouverneur van 
West-Vlaanderen. Omstreeks 1860 werd De Veurnaer het orgaan van de katholieke partij te Veurne. Dezelfde 
evolutie was er bij het Advertentieblad van Veurne. Omstreeks 1858 nam het blad een duidelijk liberale strekking 
in en muntte het vanaf 1860 uit door zijn anti-klerikale artikels. Herhaaldelijk wierp het zich dan ook op als “het 
orgaan der liberalen van het arrondissement Veurne”. Als je beide kranten even doorbladert, zal je dit duidelijk 
merken… 

De Veurnaar werd uitgegeven door de familie Bonhomme, Het Advertentieblad door de familie Ryckeboer. 

 

http://www.historischekranten.be/
http://www.historischekranten.be/
http://www.historischekranten.be/periodicals/DV
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Daarnaast verschenen er in Veurne (zie Degraer H. e.a., Repertorium van de pers in West-Vlaanderen 1807-1814, 
1968) nog tal van andere dag- en weekbladen, waarvan enkele nummers in diverse archiefdepots en bibliotheken 
worden bewaard: 

• Aankondigingen van Veurne en het arrondissement (1884-1909), uitgegeven door D. Desmyter 

• Le Furnois, 1838 tot minstens 1848 

• Gazette van Veurne, 1828 tot minstens 1840 

• Ons Blad voor Veurne-Ambacht, 1896 tot minstens 1907, uitgeven door Adolf Buyl en gedrukt in Elsene 

• Stad Veurne, 1903 tot minstens 1909, uitgegeven door drukker René De Craemer-Dedrie en later door 
Camille Brunein 

• Veurnambacht, van 1849 tot 1853, uitgegeven door drukker J. Bonhomme 

• ’t Veurnsche Volk, van 1910 tot ten minste 1913, uitgegeven door drukker Maurits Ghyssaert-Delbeke in 
Veurne 

• De Ware Vlaming, maandschrift, wellicht sinds 1882, uitgegeven door drukker D. Desmyter 

• De Wekker, antiklerikaal Strijdblad voor Veurne-Ambacht, in 1913, uitgegeven in Brugge door André 
Baeckeroodt, dit was een liberaal-vrijzinnig opinieblad 

We geven ten slotte nog een overzicht van de kranten van Diksmuide, bewaard op het stadsarchief van Diksmuide, 
en nu ook online raadpleegbaar: 

• De Dixmudenaar, 1880-1887, 1890, 1892, 1894-1895, 1897, 1903-1904, 1906-1909, 1912-1913 en 1927 (zie 
http://www.historischekranten.be/periodicals/DDN) 

• Het Boterkuipje,1848, 1850, 1852-1854, 1856, 1860, 1862, 1864-1870 (zie 
http://www.historischekranten.be/periodicals/HBK) 

• De Boterkoper, 1850, 1853, 1856, 1860, 1866-1867, 1873-1874, 1878, 1881-1886, 1890-1892, 1901-1903, 
1908-1909, 1911, 1914 

• De Vrije Burger (Katholiek Zondagsblad): 1894, 1896, 1898, 1903, 1911 

• De Vlaamsche Leeuw van Dixmude, 1886 

http://www.historischekranten.be/periodicals/DDN
http://www.historischekranten.be/periodicals/HBK


36 | jrg. 21 nr. 3 

 

• Gazette van Dixmude, 1871-1872, 1877-1879, 1881-1882, 1884-1889, 1891, 1895-1896, 1899-1900, 1910-
1912, 1914 

• Weekblad van Dixmude, 1847-1851, 1853-1857, 1860, 1863, 1867, 1873, 1874, 1876-1877, 1879 

 

Let wel: het gaat hier niet om de volledige jaargangen, dikwijls maar één nummer van het desbetreffende jaar. 
In diverse archiefdepots zijn er nog losse nummers te vinden, maar spijtig genoeg geen volledige jaargangen….  

We wensen je veel succes bij het doorbladeren van deze kranten ! 

Met dank aan Karlien Brysbaert, bibliothecaris in Veurne, die steeds is blijven ijveren om deze kranten online te 
krijgen. En het team van CO7 en Westhoekverbeeldt voor het praktische werk ! 

 

DIRK (DIXIE) DANSERCOER, GEWORTELD IN ONZE REGIO… 

WERNER GOUSSEY & JOERI STEKELORUM 

mondiaal bekend als poolreiziger 

°Nieuwpoort 12-07-1962 - † Groenland 7-06-2021 

 

Dixie Dansercoer, bij één van de laatste beelden die gemaakt werden tijdens de expeditie in Groenland (Foto : Instagram). 

De aanleiding tot de samenstelling van dit artikel was enerzijds de aankondiging in de media van het plotse en 
zeker onverwachte overlijden van poolreiziger Dirk (Dixie) Dansercoer en anderzijds de aanwezigheid in de 
parochieregisters van Beveren-IJzer van de ingeweken familie “Dansecourt”, die ons reeds jaren bekend was. Nu 
wilden we eens weten of er een link was tussen Beveren-IJzer en Nieuwpoort, de geboorteplaats van de 
poolreiziger. 
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Stamreeks 

Een losse notitie, zonder verband, vinden we in “De volkstelling van Langemark anno 1615”, gepubliceerd in het tijdschrift 

“Westhoek”, jg 24, 2008 nr 1-2, p. 74 : 

(25) Jan Daysencourt heeft Catheryne, huisvr(auwe)……. 

Uit de tafels (akten zijn er niet) DHO van de parochieregisters van Langemark konden we volgende info noteren :  

Joannes Dassingcourt huwt te Langemark op 15-07-1642 met Magdalena Vandewoustyne. 

Guilielmus Dansenkoeur is gedoopt te Langemark op 19-11-1651 als zoon van Jan en Magdalena Vanderostynne. 

Uit het doopregister van Woumen komt onderstaande akte : 

Op 5-06-1644 wordt in Woumen Joannes Dangecour geboren als zoon van Joannes en Magdalene ……(naam niet vermeld – 

zie akte hieronder). 

Hoogstwaarschijnlijk is de “Magdalene” zonder naam, 

Magdalene Vandewoustyne. 

In het Poortersboek van Veurne (Jef Cailliau) staat het 

volgende regeltje : “Dansercour Geraert, fs Jan ° Merkem 

W. Veurne, Annv. 27-10-1702”. Dit hielp ons de doopakte 

van Gerard te vinden. 

Joannes DANSECOE en Maria PLOVIERS, wonende te 

Merkem, worden op 28-10-1674, de ouders van een 

tweeling. De jongen krijgt als voornaam Gerard en het 

meisje Dorothea. In de doopakte is bijgevoegd “illegitimam”, 

onwettig. 

In de parochieregisters van Merkem botsen we ook op een 

huwelijksakte met datum 7-09-1679 over een echtpaar 

Cornelius Rubrecht en Maria Ploviers. Alhoewel we de 

begrafenisakte van Joannes Dansecoe niet vonden, zou dit 

erop kunnen wijzen dat Joannes Dansecoe overleden is 

tussen 1674 en 1679. Maar waar ? 

Gerard Dansecoe huwt te Veurne (St-Niklaas) op 9-10-1702 met Dorothea Decorenwynders, maar Dorothea overlijdt reeds 

op 25-04-1704. 

Gerard Dansarcourt hertrouwt te Veurne (Walburga) op 15-10-1704 met Petronilla Jacoba Gillebert, geboren te 

Oostvleteren. Petronilla overlijdt te Veurne (St-Niklaas) op 1-03-1717 als echtgenote van Matheus Ketels. 

Staat van Goed nr. 32.609 (Veurne (St.-Niklaas)) bevestigt bovenstaande alinea. 
 

2 DANSECOURT Geeraert   3 GHILLIEBERT Pieternelle x 
4 DANSECOURT Joannes 
6 GHILLIEBERT Pieter    7 PAELYNCK Cornelie 
kinderen: Nicolaes Theodoor 11 j.; Pieternelle Jacoba 8j. 
 
2 KETELS Matheus    3 GHILLIEBERT Pieternelle xx + 02/03/1717 
Herbergier in " Wulvenest " 
4 KETELS Jooris    5 RAES Jacquemyne fla.Gillis 

Nicolaus Theodorus Dansercourt wordt geboren te Veurne (St-Niklaas) op 5-03-1706 als zoon van Gerard en Petronilla 

Ghyselbrecht. Hij huwt te Beveren-IJzer op 4-02-1745 met Angela Rosalia Vanegroo, geboren te Haringe op 21-02-1722. 

Nicolaus Theodorus overlijdt te Beveren-IJzer op 26-11-1784. Hij was vishandelaar op de Beverenkalsijde. Steunend op de 

notities van geschiedschrijver en onderpastoor te Haringe, E.H. Guillaume Vandermeulen, die de gruweldaden gepleegd door 

de Fransen tijdens de Franse revolutie beschreef, kunnen we besluiten dat de woonplaats van het gezin Dansercourt-Vanegroo 

te situeren is in de omgeving van de huidige Bergenstraat 60. De overlijdensakte van E.H. Guillaume Vandermeulen, opgesteld 

op 14-06-1809 vermeldt dat hij geboren is te Haringe (29-03-1737) en er op 72-jarige leeftijd overleden is op 18-05-1809. 

Zowaar een laattijdige aangifte.  
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Angela Rosalia Egero overleed te Beveren-IJzer op 17- floreal an 12 (= 7-05-1804). Nicolaus en Angela verhuisden tussen 

1756 en 1760 van Haringe (gedeelte Roesbrugge) naar Beveren-IJzer (Beverenkalsijde). 

Cornelius Franciscus Dansecourt geboren te Haringe op 28-04-1756 als zoon van Nicolaus Theodorus en Angela Rosalia 

Vanegroo, huwt te Beveren-IJzer op 9-08-1785 met Maria Josephina Duboo, geboren te Oostvleteren op 7-07-1759. Cornelius 

is timmerman/schrijnwerker. Beiden overlijden te Beveren-IJzer, Zij op 22-02-1813, hij op 28-01-1823. 

De gezinssituatie is als volgt tijdens de “bevolkingstelling van 1814” : 

 DANSRECOER CORNIL 69 E TIMMERMAN HARINGE 
 DANSRECOER AMELIE 25  KIND BEVEREN 
 DANSRECOER CECILE 24  KIND BEVEREN 
 DANSRECOER CHARLES 18  KIND WESTVLETEREN 
 DANSRECOER MARIE 17  KIND HARINGE 
 DANSRECOER JOSEPH 13  KIND BEVEREN 
 DANSRECOER FLORE 64  BIJZONDERE BEVEREN 

 

Ludovicus Josephus Dansercour, geboren te Beveren-IJzer op 4-08-1786, als zoon van Cornelius Franciscus en Maria 

Josephina Duboo, huwt te Nieuwpoort op 19-06-1817 met Maria Godelieva Cornelia Pleyn, geboren te Nieuwpoort op 16-01-

1795. De huwelijksakte vermeldt dat beiden reeds vóór hun huwelijk woonden te Nieuwpoort. Ludovicus, Louis in de 

omgangstaal, is timmerman zoals zijn vader. Hij overlijdt in de zijn woonst, 

Langestraat 47, te Nieuwpoort op 16-08-1816, 40 jaar en 12 dagen oud. Zijn 

echtgenote overlijdt eveneens te Nieuwpoort op 30-01-1870, in haar woning Markt 15. 

Haar kleinzoon, Franciscus Josephus (zie verder) doet de aangifte van het overlijden 

van zijn grootmoeder. 

(voor de familie PLEYN: zie onze nieuwsbrief, jaargang 13 nr. 4, p. 55-61: Stekelorum 

Joeri, “Vergeten” figuren uit onze regio…de familie Pleyn)Franciscus Ludovicus 

Josephus Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 7-11-1820, als zoon van 

Ludovicus Josephus en Maria Godelieve Pleyn, huwt te Lombardsijde op 17-07-1844 

met Virginie Rosalie DeRyckere, geboren te Bredene 16-07-1819. In 1847 wonen ze 

in de Langestraat 26 te Nieuwpoort. Hij is timmerman zoals zijn vader en zij is 

herbergierster. Op 15-12-1857 overlijdt Franciscus in zijn huis aan de Yperpoort, hij is 

amper 37 jaar. Virginie overlijdt te Nieuwpoort op 30-05-1893, in het huis 

Recollettenstraat 41. De aangifte gebeurde door haar zoon Franciscus Josephus (zie 

hieronder). 

Franciscus Josephus Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 7-10-1844 

(Langestraat), als zoon van Franciscus Ludovicus Josephus en Virginie Rosalie 

DeRyckere, huwt te Nieuwpoort op 12-02-1873 met Paulina Hillebrant, geboren te 

Nieuwpoort op 16-04-1848 (Schipstraat 12). Franciscus die timmerman is zoals zijn 

voorvaders, overlijdt op 8-02-1921 te Oostende. Paulina overlijdt te Nieuwpoort op14-

01-1924. 

Pieter Augustijn Dansercoer, geboren te Nieuwpoort op 13-12-1879, schrijnwerker, 

als zoon van Franciscus Josephus en Paulina Hillebrant, huwt te Oostende op 26-10-

1929 met Maria Cyrilla Marchand, geboren te Oostende op 31-07-1900. Beiden 

overlijden te Oostende, hij op 24-11-1954 en zij op 15-01-1969. 

André Dansercoer, zoon van Pieter Augustijn Dansercoer en Maria Cyrilla Marchand, huwt in 1954 met Arlette 

Vandenbogaert. 

Dirk Dansercoer, zoon van André Dansercoer en Arlette Vandenbogaert, is geboren te Nieuwpoort op 12-07-1962 en verongelukt 

op Groenland op 7-06-2021.   
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PUBLICATIE: “GEEN ROOD, GEEN BROOD” IN VERBAND MET “HET ROOD 

RAS VAN WEST-VLAANDEREN” 

MARC WACKENIER 

Opkomst , evolutie, verval en redding van het rood ras  

Dit nieuw boek handelt over het rood ras van West-Vlaanderen en heeft als vertrekbasis de keure van 1663 waarbij 
de gemeente Alveringem het recht verwierf bij koninklijk octrooi om een maandelijkse markt van allerlei 
producten te houden, ook van ‘coyen’ (koeien). 

Het is een boek dat een ode brengt aan het oud rood ras van West-Vlaanderen waarvan o.a. de provinciale 
jaarmarkt van Alveringem een jaarlijks hoogtepunt betekende. De auteur gaat ver terug in de tijd en onderzoekt  
de oorsprong van het rood ras type en de evolutie door de jaren heen in de wijde regio. De zoektocht  begint in 
de Kasselrij periode, met vervolg in  de Oostenrijkse periode met de veepest en  de Franse periode om rond 1840 
met het Casselsch Ras de zoektocht naar het rood ras intensief aan te vatten.  

De jaarmarkten, de eerste stamboeken van 
het rood ras, stierenhouders, kwekers, 
fokkers,….de oorlogsperioden, keuringen en 
prijskampen, regionaal, provinciaal en 
internationaal komen aan bod. De teloorgang 
van het rood ras met de poging tot 
instandhouding van het rood ras van West-
Vlaanderen vervolledigt de zoektocht naar 
een stuk erfgoed. De waarheid omtrent de 
zgn. Mobutu stier wordt ontrafeld. 

 

Dat thema wordt nu onderzocht omdat er nog 
getuigenissen zijn die ons de kans geven het 
onderwerp  in kaart te brengen. Honderden kwekers, boeren, overheden, handelaars,…. en ‘curieuzeneuzen’   
verzamelden op de derde donderdag van november te Alveringem voor het groots spektakel.  Ook de 
stierenkeuringen in het voorjaar waren spectaculair en legden 
overal in de provincie de basis van een veredeld rood ras.  

De overheden deden belangrijke inspanningen om het ras te 
veredelen om zo de rentabiliteit van het rood ras op te drijven. 
De import van het Engels Shorthorn Durham ras (einde 19e 
eeuw) was een mislukking. De kruising bracht niet de gewenste 
resultaten. Helaas de genetica, de wetenschap, …..haalden 
het ras onderuit en ‘creëerden’ andere, meer rendabele 
rassen. 

Ook de impact op de maatschappij wordt uitvoerig behandeld.  

De auteur bezocht veel landbouwers, fokkers van de gemeente 
en  er buiten. Bij veeartsen en veehandelaars werden ‘straffe’ 
verhalen geserveerd. 

Er is veel origineel fotomateriaal verwerkt en de  
stamboeken van het rood ras (stieren en melkkoeien) 
werden grondig bestudeerd. 

Evolutie van de jaarmarkt te Alveringem 

De veeprijskampen en veetentoonstellingen werden overal in de regio ingericht als een evenement met een volkse 
inslag. De prijskampen werden georganiseerd tijdens de kermisweek of op een voor het dorp speciale dag, soms 
wel op een kerkelijke hoogdag. De eerste stamboeken werden gepubliceerd in 1921.  

Het resultaat van kruising van rood ras met durnham bloed. 

Enkele dieren uit het Stamboek 1964’ van ‘Ten Bogaerde’. 
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De jaarmarkten en prijskampen waren vanaf toen enkel toegankelijk voor rood ras runderen met stamboom. De 
Provinciale jaarmarkt voor stamboekvee te Alveringem werd vanaf 1939 ingericht door een plaatselijk comité met 
steun van het veekweeksyndicaat van Veurne, van de provincie en de gemeente. De Provinciale  jaarmarkt werd 
tot 1974 jaarlijks gehouden te Alveringem 
maar gezien de opkomst van andere rassen 
o.a. de zwartbonte Holstein koe en het 
witblauw dikbil type en de tanende 
belangstelling werd de jaarmarkt 
georganiseerd in een beurtrol  met Gistel.   

De laatste jaarmarkt te Alveringem werd 
gehouden in 1995. De veeprijskamp van 
Wulpen kon zich mits een ander aanpak 
handhaven als een veetentoonstelling. Het 
rood ras is echter ook daar geen exclusief 
uithangbord meer. Andere prijskampen, 
tentoonstellingen verdwenen van de agenda. 

Te Alveringem waren net als in andere 
dorpen enkele befaamde kwekerijen o.a. de 
Grote Fockewerve , Bamburg , de Klare Wal , 
de Beekhoek e.a. 

Ook de abdijhoeve Ten Bogaerde (Koksijde) 
had enkele stamboekdieren op stal.  

De jaarmarkt  van Alveringem werd internationaal 
geprezen en kooplustige delegaties uit de 
buurlanden waren trouwe jaarmarktgasten en 
kwamen zich bevoorraden met excellent nieuw 
rood bloed. 

Zeker interessant is de bijdrage die handelt over 
fokker H. Opsomer (Alveringem) die op zijn 
modelhoeve het voorwerp werd van een studie 
door prof L Frateur i.v.m.de verbetering van het 
rood ras (rond 1925). 

Het boek handelt  in hoofdzaak over het rood ras 
en de daaraan verbonden jaarmarkten, met de 
focus op Alveringem als ‘case‘ , ooit geprezen als ‘de poort naar Europa’ voor het rood ras. 

Het is een bijdrage in een streven om het rood ras als levend erfgoed te bewaren.  

Een moeilijke opdracht voor de auteur 

Het is de bedoeling en de betrachting de waarde van het typisch rood ras van West-Vlaanderen en de ‘verbetering’, 
de veredeling  van het ras in kaart te brengen. 

Ik ben er me van bewust dat het werk niet compleet kan zijn. Maar de geografische afbakening , die zich niet 
beperkt tot de regio Alveringem, maar  uitlopers heeft naar de andere West-Vlaamse regionale centra in de rood 
ras fokkerij schetst de situatie van het rood ras, vanaf de opkomst tot de ‘ultieme redding’. De aantallen zijn 
vandaag echter heel miniem.  

Ondanks de beperkingen die de corona pandemie me oplegde kon ik de nodige info inwinnen en de bronnen die 
zich vooral in landbouw middens en archieven bevinden raadplegen.  

Het werd een lijvig boek met meer dan 600 foto’s, documenten, persartikels, getuigenissen,…. 

De titel ‘Geen Rood, geen Brood’, wijst vooral op het groot economisch belang en de belangrijke sociale weerslag 
op de samenleving. Net zoals in veel andere samenlevingen is (was) het rund niet enkel een statussymbool, maar 
vooral een onschatbaar waardevol bezit. Het levert melk, vlees, boter, lederwaren, mest voor de landerijen en 
aanzien …..De gelijkenis met de geit als  ‘de koe van de werkman’ op het einde van de negentiende en het begin 
van de twintigste eeuw is dan ook niet verwonderlijk.  De fokkerij van het rood ras overspant generaties. Het 
opzoeken van uitgeweken families, het raadplegen van originele historische documenten en de spontane 
medewerking van allen die enigszins betrokken waren bij de fokkerij krijgt u voorgeschoteld in een werk van 230 
pagina’s. 

Het rood ras behoort tot ons waardevol West-Vlaams erfgoed. 

Zicht op de jubileumeditie van de jaarmarkt te Alveringem, november 1964. 

Rood ras in de weiden rond ‘Ten Bogaerde’, Koksijde. 
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Vorige boeken van dezelfde auteur:  

‘De Canadakoffer’ (2012) herinneringen uit mijn jeugdjaren te Alveringem met veel anekdotes 

‘Dorp in een klerikale houdgreep, 1830-1899’, (2016). Alveringem wordt gedomineerd door een sterke klerikale 
zuil van machthebbers. Het beperkt stemrecht was daar niet vreemd aan. Slechts een kransje rijke lui had 
stemrecht. Een blik op de samenleving van toen 

‘ Een eeuw in den Drank’ ( 2018) een overzicht van de herbergen (Alveringem-Oeren-Sint Rijkers) vanaf 1840 tot 
1940 

Alle drie de boeken zijn nog te verkrijgen (nog slechts een tiental ex. per boek) 

De publicatie is voorzien in het najaar van 2021, symbolisch de periode  waarop jaarlijks het ‘Beestenfeest’ 
gehouden werd, met name op de derde donderdag van november.  

M.WACKENIER (LID FAMILIEKUNDE WESTKUST) - mwackenier@outlook.com - HOOGSTRAAT 1 B, 8690 ALVERINGEM 

VOORINTEKENING KAN BIJ DE UITGEVER AAN 38 EURO PLUS PORTKOSTEN DOOR STORTING OP REKENING BE49 0010 2607 3171 

VERKOOPPRIJS NA VOORSTELLING : 45 EURO (PLUS PORT) 

 

 

Conferentie ‘Het DNA van de Merovingen’ op 19/11: schrijf je hier in  

Benieuwd naar wie de Merovingen waren die in 2017 onverwacht werden ontdekt bij opgravingen in Koksijde? In 

het cultuurcentrum CasinoKokijde vindt op 19 november onze conferentie plaats met de allernieuwste inzichten 

over de Merovingen en het Koksijdse grafveld. Op de conferentie “Het DNA van de Merovingen – Wat betekent 

een Merovingisch grafveld in Koksijde vandaag nog voor ons?” worden voor het eerst de resultaten van het 

innovatieve ‘MerovingerDNA’ project bekend gemaakt, het genetisch onderzoek op de opgegraven skeletten van 

deze site. 

Naast de onderzoekers zelf zullen Frans Theuws (Universiteit Leiden), Rica Annaert en Anton Ervynck (beide 

agentschap Onroerend Erfgoed) het woord nemen. Nadien is er een debat met Olga Van Oost (FARO) en Marc 

Jacobs (UAntwerpen) om na te kaarten over wat die Merovingen vandaag nog voor ons kunnen betekenen. 

Uiteraard krijgen ook vrijwilligers die aan de slag gaan met het Merovingisch erfgoed ruime aandacht.  

Inschrijven via: https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=25A6E670-E803-

EC11-A2E2-96B06D77C08B&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB&language=NL 

Je kan het innovatieve onderzoek van MerovingerDNA nu al volgen via de website en podcast van het project. 

Surf daarvoor naar https://merovingerdna.be. Het project ‘MerovingerDNA’ is één van de archeologische 

syntheseonderzoeken gesubsidieerd door het agentschap Onroerend Erfgoed. De drie projectpartners: Histories 

vzw, KU Leuven en het Abdijmuseum Ten Duinen konden hiervoor samenwerken met de Vrije Universiteit 

Brussel, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en de University of Tartu (Estland). 

MEER INFO: HTTPS://WWW.TENDUINEN.BE/NL/CONFERENTIE-HET-DNA-VAN-DE-MEROVINGEN-OP-1911 

  

mailto:mwackenier@outlook.com
https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=25A6E670-E803-EC11-A2E2-96B06D77C08B&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB&language=NL
https://webshopticketsmuseakoksijde.recreatex.be/exhibitions/register?id=25A6E670-E803-EC11-A2E2-96B06D77C08B&shop=3C86FAE3-6BF8-491D-83F6-CD6A507E71FB&language=NL
https://merovingerdna.be/
https://www.tenduinen.be/nl/conferentie-het-dna-van-de-merovingen-op-1911
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IN MEMORIAM ROLAND DE BRAUWERE 

FRIEDE LOX 

Onze afdeling kreeg van Roland de Brauwere de afgelopen jaren diverse schenkingen in de vorm 

van tientallen naslagwerken over genealogie en heraldiek, vnl. van adellijke families. Deze worden 

ter beschikking gesteld in onze leeszaal in het Erfgoedhuis te Oostduinkerke in een speciale reeks 

“Fonds Roland de Brauwere”. De inventaris van de boeken is momenteel bezig.  

Een kleine greep uit deze bijzondere verzameling: 

▪ Armorial de la noblesse belge A – E; F – M; N – Z: Paul JANSSENS  - Luc DUERLOO – XVième >> XXième 
Siècle 

▪ Dictionnaire des changements de noms de 1803 à 1956; 1957 à 1963 
▪ Gemeentewapens in België – Vlaanderen en Brussel  - Lieve VIAENE – AWOUTERS; Ernest WARLOP – 

deel I Vlaanderen A-L; deel II Vlaanderen M – Z ;  Brussel 
▪ Dictionnaire héraldique – Georges de CRAYENCOUR – 1974 
▪ Volledige reeks van de « Etat présent de la noblesse belge » 

 

Familiekunde Westkust is wijlen Roland de Brauwere hiervoor dan ook bijzonder dankbaar. Als 

blijvend aandenken aan hem publiceren we hier een in memoriam. 

Geboren te Gent op 06 juni 1935 en gestorven na een pijnlijke, slepende  ziekte in Nieuwpoort op 14 juli 2021 

Zoon van  Jacques de BRAUWERE (1909-1987); Beheerder van Maatschappijen; Oorlogsvrijwilliger; Gewapende 

weerstander, vereerd met Militaire en Burgerlijke Onderscheidingen en Johanna D' Haeyere (°1901), actief lid van 

de Weerstand; dochter van Adolf-Aloys en Emilie Van Damme. Gescheiden in 1946. 

Huwt op juli 1955 Baronnes Guyonne HULOT de COLLART de SAINTE-MARTHE (°17 november 1931) dochter van 

Baron Scévole Hulot de Collart de Sainte-Marthe en van Aliette (van de burg graven) d' Ainval.  

Kinderen: Cedric , ° Knokke 22 april 1956; financieel directeur van Het Rode Kruis van België; Evrard, ° 10 

oktober 1961; Beheerder van Maatschappij; verkreeg op 19 september 1985 door Koninklijk Besluit de toelating 

om zijn naam de Brauwere te wijzigen en voortaan de naam van de Franse Baronnen Hulot de Collart de Sainte-

Marthe te dragen, als erfgenaam van zijn grootvader; Egline, ° 25 april 1963 

Loopbaan 

Kreeg na een opleiding als gevechtspiloot in de Belgische Luchtmacht het brevet van parachutist alvorens zich te 

engageren als vrijwilliger der Belgische troepen van de UNO in Korea. 

Heeft gedurende 2 jaar deelgenomen aan al de herovering gevechten van Zuid-Korea. Verlaat zwaargewond het 

leger. 

Begint in 1958 een loopbaan in Sabena waar hij zich bezighoudt met opeenvolgende functies als commerciële 

verantwoordelijke voor Oost- en West-Vlaanderen, als verantwoordelijke van het Protocol der Luchthaven van 

Zaventem en tenslotte als ‘North and South Atlantic sales Manager’. 

Werd in 1974 benoemd tot Secretaris Generaal van de World Trade Center Associations. Sticht de volgende 

maatschappijen: World Trade Consultants; Wotraco (Londen); Air Transport Consultants; World Air (Miami) en 

Airtransco (Panama) en verzekert aldus als toelevering het luchttransport van passagiers (charters) naar Zuid-

Amerika en de vracht naar Afrika. 

Stopt in 1978 zijn activiteiten wegens een zware ziekte om in 1980 een andere activiteit te beginnen in Saint-

Raphaël (Frankrijk) door het stichten van “La Société Groupe de Brauwere” dat sinds 1990 filiale werd van “Groupe 

Alcatel” (Maatschappij gespecialiseerd in al de aspecten betreffende de veiligheid, zowel in Frankrijk als in het 



jrg. 21 nr. 3 | 43 

 

buitenland) waarvan hij in 1995, het jaar waarin hij zich terugtrekt uit het actieve leven, benoemd werd tot 

“Président Honoraire”. 

Komt in 1995 terug naar België en vestigt zich in Nieuwpoort waar hij lid wordt van de Vrienden van het 

Patrimonium Nieuwpoort. Hij werd ook lid van Probusclub Nieuwpoort – Westhoek, gesticht op 27 oktober 1992 

door Jacques Lagrou van Rotary Nieuwpoort – Westhoek. 

Als Koreavrijwilliger en lid van het 3e Bataljon Para werd hij automatisch lid van de Nationale Vereniging der 

Oud-Koreavrijwilligers en van Koreavrijwilligers uit West-Vlaanderen.  

In 1998 werd hij verkozen als voorzitter van de Koninklijke Verbroederingen van het Vrijwilligerskorps voor Korea 

(K.V.V.K.K.) vzw. De paraclub deelde met de Koreaveteranen hun prachtig clubhuis in de dr. Coolenstraat in 

Oostende. Wegens gezondheidsredenen heeft hij in 2008 zijn taak als voorzitter overgebracht aan Para-

Commandant Etienne Moons. 

Onderscheidingen 

Kreeg de titel van “Paltsgraaf” onder het Pontificaat van Paus Clement VII en die in 1964 bevestigd werd door Z.H. 

Pierre II van Joegoslavië (Motu Proprio). 

Benoemd tot Ereburger van de Stad 

New Orleans in 1975; titel die in 

1992 bekrachtigd werd. Ridder van 

de Orde van Sint-Jan, Oorlogskruis 

van het Belgische Leger, Medailles 

van Oorlogsvrijwilliger, De 

Koreaanse oorlog, De Verenigde 

Naties, De Veteranen van Korea, 

enz.; Ridder van de Azteekse kroon 

(Mexico); Doctor Honoris Causa van 

de Universiteit van Sheffield (GB- 

1967) 

 

  



44 | jrg. 21 nr. 3 

 

HOEVEN IN BEVEREN-IJZER IN 1739 

WERNER GOUSSEY 

In het archief van de kasselrij Veurne (zie  Kasselrij Veurne. Parochies (arch.be)), bewaard in het Rijksarchief 
Veurne, steekt onder het nummer 2264 een oplijsting van: 

✓ Staat van de huizen, scheuren en stallingen die sedert den 1sten januari 1729 tot den 3den april 1739, 
vervallen en afgebroken werden ter gemeente van Beveren. 

✓ Staat opgemaakt op ’t bevel van ’t magistraat van Veurne, van al de hofsteden, huizen, scheuren en 
stallingen, die ter prochie van Beveren bestonden ten jare 1739. 

Hieronder geven we het overzicht van de hoeves die worden beschreven in het tweede deel van het document. 
Bij elke hoeve staat overigens nog een korte beschrijving. Op het einde van dit artikel geven we daarvan een 
voorbeeld.  

Als een lezer is geïnteresseerd in het detail van een hoeve, dan kan een scan van de bladzijde worden bezorgd 
(via stekelorum@telenet.be)  

 

 

 

OOSTHOEK 

Hofstede -totale grootte: 16 gemeten , waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 10 gemeten 

gebruiker: ALLACKER BENEDICTUS; eigenaar: Jonker Caerel Joseph Joris 

 

Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 15 gemeten 

gebruiker: AMELOOT Balthazar; eigenaar: De 2 kinderen van Guillaume George en Balthazar Ameloot 

 

Hofstede totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 1,5 gemeten en zaailand = 2,5 gemeten 

gebruiker: DEBACKER Alexander ; eigenaar: Mathys Debeir - Nicolays Bavelaere - Jacobus Delsael e.a. 

 

Hofstede totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 2 gemeten 

gebruiker: NEVEJANS Pieter; eigenaar: De wezen van Pieter Haezebrouck 

 

Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 17 gemeten 

https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_102793_101159_DUT
https://search.arch.be/nl/?option=com_rab_findingaids&view=findingaid&format=pdf&eadid=BE-A0513_102793_101159_DUT
mailto:stekelorum@telenet.be
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gebruiker: AMELOOT Jan Bapt; eigenaar: Jonker Van Crombrugge van Gent 

 

Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 5 gemeten en zaailand = 7 gemeten 

gebruiker: DENYS Jan Bapt; eigenaar: Mathys Debeir - Jacobus Sael e.a. 

 

Hofstede totale grootte: 46 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 26 gemeten 

gebruiker: GEORGE Pieter; eigenaar: Pieter George 

 

Hofstedeken totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 3 gemeten 

gebruiker: CRUYPINDARDE Pieter; eigenaar: Pieter Cruypindarde 

 

Hofstede totale grootte: 70 gemeten, waarvan grasland = 25 gemeten en zaailand = 45 gemeten 

Op de landen van deze hofstede : a. een huis bewoond door Jan Bertier; b. een huis bewoond door Frans Saey; c. 
nog een huis bestaande uit 2 woonsten, gebruikt door Louis Vette en Matheus Claerebout. 

gebruiker: DEBEIR Mathys ; eigenaar: Jacobus Dequidt en Jacobus Blaevoet 

 

Hofstede totale grootte: 31 gemeten 1 lyne(n), waarvan grasland = 14 gemeten en zaailand = 17 gemeten 1 lyne(n) 

gebruiker: VENEIN Joos; eigenaar: Jacobus Quidt - Michiel Coevoet - Joseph Declercq - Joseph Houvenaghel e.a. 

 

Hofstedeken totale grootte: 7 gemeten, waarvan grasland = 1 gemeten en zaailand = 6 gemeten 

gebruiker: VENEIN Joos; eigenaar: Joos Venein 

 

Hofstede totale grootte: 32 gemeten , waarvan grasland = 8 gemeten (?) en zaailand = 16 gemeten (?) (16 gemeten 
in Beveren en 16 gemeten in Leisele) 

gebruiker: DEBACKER Pieter; eigenaar: Jacques Verhaeghe 

 

Hofstede totale grootte: 34 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 22 gemeten 

gebruiker: AMEEU Pieter; eigenaar: Dupuy van Belle 

 

Hofstede totale grootte: 9 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 6 gemeten 2 lyne(n) 

gebruiker: GENGIMBRE Matthys; eigenaar: 2/3 Matthys Gengembre - 1/3 Jacobus Leheire 

 

Hofstede totale grootte: 13,5 gemeten , waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 7,5 gemeten (4 gemeten in 
Gyverinkhove en 9,5 gemeten in Beveren) 

gebruiker: MESEROLLE Jacques; eigenaar: 1/2 Kinderen Christiaen Debaerne - 1/4 Jacq. Meserolle - 1/4 Therese 
& Victoria Smagghe 

 

Hofstedeken totale grootte: 1 gemeten 14 roede(n), waarvan grasland = nihil en zaailand = zaail.-huis 

gebruiker: DEROO Joannes; eigenaar: Joannes Deroo 

 

Hofstede totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 4 lyne(n) en zaailand = 11 lyne(n) 

gebruiker: BAERT Joannes Jac.; eigenaar: Caerel Ghysel - Victoor Ghysel en consoorten 
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Hofstede totale grootte: 9 gemeten , waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 6 gemeten  

gebruiker: DEPOUDRE Valentyn; eigenaar: D'hoirs van Jonker Nollet wonende in Brugge 

 

Hofstede totale grootte: 9 gemeten, waarvan grasland = 5 gemeten  en zaailand = 4 gemeten 

gebruiker: BEDERT Jan Bapt; eigenaar: Jan Bapt Bedert en zijn kind 

 

Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 16 gemeten  

gebruiker: VIEREN Isaacq; eigenaar: Balthazar Ameloot en de 2 wezen van Guill. George 

 

Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 21 gemeten 

gebruiker: DEN DECKER Joannes; eigenaar: Den heer Raetsheere Degheus van B(ergen ?) 

 

Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 9 gemeten en zaailand = 27 gemeten 

gebruiker: DEQUEKER Frans; eigenaar: Jonker Balthazar Van Cappel van Cassel 

 

Hofstede totale grootte: 28,5 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 18,5 gemeten 

gebruiker: HABORDEIN Pieter; eigenaar: De weduwe van Jacobus Daeten & Sieur Pieter Vannieukercke 

 

Hofstede totale grootte: 41 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 26 gemeten 

gebruiker: GENGEMBRE Pieter; eigenaar: Heer & Meester Carton van Ieper 

 

Hofstede totale grootte: 21 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten  en zaailand = 13 gemeten 

gebruiker: GICHTENAERE Joannes; eigenaar: Mr Ghyselbrecht van Cassel 

 

Hofstede totale grootte: 11 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 8 gemeten 

gebruiker: WETSTEEN Dominicus; eigenaar: Disch van Hoogstade 

 

Hofstede totale grootte: 10 gemeten 1 lyne(n) 23 roede(n), waarvan grasland = helft en zaailand = helft (1 
huyseken verdeeld in 2 woningen, gebruikt door de wed. Joannes Vlamminck en de wed. Quid) 

gebruiker: FAGO Lucas; eigenaar: 1/2 Lucas Fago - 1/2 Pieter Deschodt 

 

Hofstedeken totale grootte: 5 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (inbegrepen de molenwal)  

gebruiker: DEMEESTER Joannes; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Roesbrugge te Ieper 
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Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil 

gebruiker: DEGRAIVE Jan Bapt; eigenaar: Pieter Azaert 

 

Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 9 gemeten 

gebruiker: VENANT Pieter; eigenaar: Melchior Lermezoene, greffier van Dayzeele 

 

Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 22 gemeten 

gebruiker: DEBREYERE Jacobus; eigenaar: Henderyck Strabant 

 

Hofstede totale grootte: 37 gemeten, waarvan grasland = 17 gemeten en zaailand = 20 gemeten 

gebruiker: GHYSEL Caerel (de wed.); eigenaar: 1/4 de weduwe van Caerel Ghysel - (?) Wed. van Dieryck Lanno - 
(?) Jonckvr. Beijdts 

 

Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten en zaailand = 23 gemeten 

gebruiker: GENGEMBRE Marcus; eigenaar: Marcus Gengembre 

 

Hofstede totale grootte: 18 gemeten 1 lyne(n), waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 12 gemeten 1 lyne(n) 

gebruiker: METSU Pieter; eigenaar: 1/2 Pieter Metsu - 1/2 Mr Henderyck Starbant en het kind van Jan Bodet 

 

Hofstede totale grootte: 29 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 9 gemeten  en zaailand = 20 gemeten 2 lyne(n) 
(6 gemeten in Gyverinkhove) 

gebruiker: LOUYS Jacobus; eigenaar: Mr Bervoet, greffier van wezen te Veurne 

 

Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 16 gemeten en zaailand = 20 gemeten 

gebruiker: NEUT Pieter; eigenaar: Orateurs te Leuven 

 

Hofstede totale grootte: 10 gemeten , waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 6 gemeten 

gebruiker: WAVEREIN Louis; eigenaar: Maximiliaen Vercaemer en Roelant Lebleu 

 

Hofstede totale grootte: 43 gemeten, waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 28 gemeten 

gebruiker: VANDENBERGHE Martinus; eigenaar: Martinus Vandenberghe en zijn kinderen 

 

Hofstede totale grootte: 4,5 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 1,5 gemeten 

gebruiker: CAEMERLYNCK Jan Bapt; eigenaar: De 2 kinderen van Jonker Dewyntere te Berghen 

 

Hofstede totale grootte: 55 gemeten 2 lyne(n), waarvan grasland = 22 gemeten en zaailand = 33 gemeten 2 lyne(n) 
(nvdr: dit is de hoeve De Blauwe Torre) 

gebruiker: STEKELORUM Albertus; eigenaar: Henderyck Allebertus Boussemaere 

 

Hofstede totale grootte: 19 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 9 gemeten 

gebruiker: BULTÉ Pieter; eigenaar: Pieter Desodt en Frans Caulier met consoorten 
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Hofstede totale grootte: 24 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 14 gemeten 

gebruiker: VENANT Philips; eigenaar: ? en de religieuzen van de witte nonnen te Veurne 

 

Hofstede totale grootte: 10 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten 1 lyne(n) en zaailand = 6 gemeten 2 lyne(n) 

gebruiker: TOP Joannes; eigenaar: Jan Frans Coene te Gyverinkhove 

 

Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil 

gebruiker: MONTUY Nicodemus; eigenaar: Jan Coster en Jacques Mesrolle 

 

Hofstede totale grootte: 31 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 21 gemeten 

gebruiker: POLLET Ignaes; eigenaar: Jonker Beaufoort te St-Omaers 

 

WESTHOEK 

 

Hofstede totale grootte: 18 gemeten , waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 8 gemeten 

gebruiker: CLOET Pieter; eigenaar: Pieter Cloet - Martinus Sapelier - Guill. Monte : elk  1/3 

 

Hofstede totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (Inbegrepen de herberg St-
Aernout) 

gebruiker: AMELOOT Balthazar; eigenaar: Balthazar Ameloot  

 

Hofstede totale grootte: 14 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 10 gemeten 

gebruiker: HAECK Christiaen; eigenaar: Jonker De Belleverge en Jacobus Colpe 

 

Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 18 gemeten 

gebruiker: CAMU Frans; eigenaar: Mevrauwe Heve en Jan Bapt Dandries 

 

Hofstede totale grootte: 16 gemeten , waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 9 gemeten 

gebruiker: DECKEN Francinken; eigenaar: Carolus Van Bambeke en de kinderen van Jonker Joseph De Labarre 

 

Hofstede totale grootte: 15 gemeten, waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 8 gemeten 

gebruiker: CARTON Allebertus; eigenaar: Pieter George 

 

Hofstede totale grootte: 115 gemeten, waarvan grasland = 30 gemeten en zaailand = 85 gemeten (Het Casteel van 
Beveren) 

gebruiker: COUSYN Frans (de wed.); eigenaar: 1/2 Mevrauwe de douarière van Jonker De Moucheron en 1/2 Hr en 
Mr Merghelynck 

 

Hofstede totale grootte: 46 gemeten, waarvan grasland = 20 gemeten en zaailand = 26 gemeten 

gebruiker: DEFEVRE Nicolaeys; eigenaar: Jacques Guill. Gobert en zijn dochters 
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Hofstede totale grootte: 13 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 10 gemeten 

gebruiker: DE DRYE Joannes; eigenaar: Frans Lutsen te Killem 

 

Hofstedeken totale grootte: 2 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil 

gebruiker: DE DRYE Joseph; eigenaar: De wed. van Hubrecht Daeten en de heer Jacques Guill. Gobert 

 

Hofstede totale grootte: 32 gemeten , waarvan grasland = 15 gemeten en zaailand = 17 gemeten 

gebruiker: DELSAEL Pieter; eigenaar: Jonker Keingnaert te Ieper 

 

Hofstede totale grootte: 40 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 28 gemeten 

gebruiker: FEVRE Jan Bapt; eigenaar: 1/2 Jonker Duchatel te Ieper - 1/2 Jaecques Moeneclays 

 

Hofstede totale grootte: 19 gemeten, waarvan grasland = 3 gemeten en zaailand = 16 gemeten 

gebruiker: VERNIEUWE Anthoine; eigenaar: De weduwe van Hubrecht Daeten   

 

Hofstede totale grootte: 17 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 15 gemeten 

gebruiker: VERNIEUWE Anthoine; eigenaar: Joncvr. de weduwe van Jan Rijtman 

 

Hofstede totale grootte: 95 gemeten, waarvan grasland = 36 gemeten en zaailand = 59 gemeten 

gebruiker: VERHAEGHE Jacobus; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Rousbrugghe te Ieper 

 

Hofstede totale grootte: 8,5 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 4,5 gemeten 

gebruiker: LAURIE Jacobus; eigenaar: Jacobus Laurie 

 

Hofstedeken totale grootte: 4 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = nihil 

gebruiker: PLANCKE Jan; eigenaar: X… Dieusaert - Joannes Smagghe en consoorten 

 

Hofstede totale grootte: 20 gemeten, waarvan grasland = 9 gemeten en zaailand = 11 gemeten 

gebruiker: VAN DE VOORDE Joannes; eigenaar: De weduwe van Hubrecht Daeten en haar kinderen 

 

Hofstede totale grootte: 38 gemeten, waarvan grasland = 12 gemeten en zaailand = 26 gemeten 

gebruiker: DECONINCK Jacobus; eigenaar: De weze van Pieter Louis Cadet te Duinckercke 

 

Hofstede totale grootte: 22 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 16 gemeten 

gebruiker: LUVEIN Ludovicus; eigenaar: Xaverius Bonaventure Pieter Van Bambeke 

 

Hofstede totale grootte: 4,5 gemeten, waarvan grasland = 1,5 gemeten en zaailand = 3 gemeten 

gebruiker: JONNE Ferdinand; eigenaar: Ferdinand Jonne 

 

Hofstede totale grootte: 24 gemeten, waarvan grasland = 7 gemeten en zaailand = 17 gemeten 

gebruiker: JOLLY Frans (de wed.); eigenaar: De weduwe Frans Jolly en haar kinderen Jan Jolly en Frans De Bruyne 
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Hofstedeken totale grootte: 5 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 3 gemeten 

gebruiker: JOLLY Frans (de wed.); eigenaar: De weduwe Frans Jolly en haar kinderen Jan Jolly en Frans De Bruyne 

 

Hofstede totale grootte: 8 lyne(n), waarvan grasland = 4 lyne(n) en zaailand = 4 lyne(n) 

gebruiker: BOUSSERYE Mattheus; eigenaar: Mattheus Bousserye 

 

Hofstede totale grootte: 18 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 12 gemeten  

gebruiker: CORBAU Jan; eigenaar: Martinus Provoost 

 

Hofstedeken totale grootte: 6 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 4 gemeten 

gebruiker: CORBAU Jan; eigenaar: 1/2 Martinus Provoost - 1/2 de kinderen van Augustijn Desaegher 

 

Hofstedeken totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 6 gemeten 

gebruiker: PLATEGHEM Pieter; eigenaar: Pieter Plateghem 

 

Hofstede totale grootte: 36 gemeten, waarvan grasland = 13 gemeten en zaailand = 23 gemeten 

gebruiker: SEGHERS Jan Bapt; eigenaar: De kinderen van Jacobus Verstraete 

 

Hofstede totale grootte: 32 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 22 gemeten 

gebruiker: PROVOOST Alexandre; eigenaar: De weduwe en de kinderen van Jacobus Kockenpoo en consoorten 

 

Hofstede totale grootte: 12 gemeten, waarvan grasland = 2 gemeten en zaailand = 10 gemeten 

gebruiker: JONNE Jacobus; eigenaar: Jacobus Jonne 

 

Hofstedeken totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = 1 gemeten en zaailand = 2 gemeten (alwaar den 
Cappelmeulen op staat) 

gebruiker: VANDENBERGHE Joannes; eigenaar: De Daemen van het Clooster van Rousbrugghe te Ieper 

 

Hofstede totale grootte: 15 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 9 gemeten 

gebruiker: NUNNES Frans; eigenaar: Frans Nunnes - Pieter Delsael en Joannes Pil 

 

Hofstedeken totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil (Bij Cappel (Oostcappel 
in Frankrijk)) 

gebruiker: PLANCKE Joannes; eigenaar: Joannes Plancke 

 

Platse totale grootte: 3 gemeten, waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil 

gebruiker: KELLE Elias; eigenaar: Elias Kelle 

 

Woonhuis totale grootte: 4 lyne(n), waarvan grasland = boomgaard en zaailand = nihil 

gebruiker: LOUIS Jan; eigenaar: Elias Kelle 
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Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 20 gemeten 

gebruiker: PROVOOST Judocus; eigenaar: De kinderen van Laurens Debil 

 

Hofstede totale grootte: 10 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 10 gemeten (?) (nvdr: Is fout, 
moet zijn 6 gemeten zaailand) 

gebruiker: BUSEIJNE Jan; eigenaar: Isabelle de dochter van Pieter Van Bambeke 

 

Land totale grootte: 1 gemeten, waarvan grasland = nihil en zaailand = 1 gemeten 

gebruiker: SCHUTTELAERE Jacobus; eigenaar: Joannes Smagghe - X… Bogaert - X… Dieusaert 

 

Hofstede totale grootte: 9 gemeten, waarvan grasland = 4 gemeten en zaailand = 5 gemeten 

gebruiker: PYLISER Pieter; eigenaar: De heer Waverans 

 

Hofstede totale grootte: 50 gemeten, waarvan grasland = 11 gemeten en zaailand = 39 gemeten 

gebruiker: BLAEVOET Frans; eigenaar: De heer Coene, balliu te Lo 

 

Hofstede totale grootte: 30 gemeten, waarvan grasland = 8 gemeten en zaailand = 22 gemeten 

gebruiker: ANQUIERE Nicolaus; eigenaar: Jan Frans Tandt, greffier te Watou 

 

Hofstede totale grootte: 34 gemeten, waarvan grasland = 10 gemeten en zaailand = 24 gemeten 

gebruiker: CAIJSEELE Joannes; eigenaar: De kinderen van Jonker Jan Labaere 

 

Hofstede totale grootte: 26 gemeten, waarvan grasland = 6 gemeten en zaailand = 20 gemeten 

gebruiker: AMELOOT Anthoine; eigenaar: Mevrauwe van Lightervelde 

 

voorbeeld van een beschrijving 

Ter hofstede ghebruyckt door Albertus STEKELORUM, alsnu competereende aen Henderyck Allebertus 
BOUSSEMAERE, groot 55 ghemeten 2 lynen, waervan ontrent de 22 ghemeten garslant is ende de 
resteerende 33 ghemeten en 2 lynen saeylant 

Daer op staet een huys consisterende in woonplatse, vaute van oosten met dobbel steenen vierstede met 
een buys keucken noort aen de woonplatse, al oversoldert, ront omme in steen met een hout logie van 
oosten de vaute 

Zuyt west van daer een peirt- ende ander stal, dan de swynstallen, syn oock (…) in steen 

Eene scheure hebbende twee dasch vloers ende twee wynckels, eene coestal van westen daer aen op zillen 
tusschen posten ende al in stroeyen daecke 

Een waeghenkeete ende een inrydende poorte 

Het gaat hier over de hoeve De Blauwe Torre, Lindestraat 36 in Beveren. 
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AANWINSTEN BIBLIOTHEEK FV REGIO WESTKUST  

PIERRE RYCKAERT 

Titel Jaar Plaatskenmerk Auteur 

Afstammelingen Dekijndt - afstammelingen van Jacobus Dekijndt   FAM/309 VANHESTE Johny 

Eduard Edward Jules Clauw 1884-1987 2020 FAM/307 HILTROP Georges 

De familie Fremaut 2021 FAM/306   

Ieper in desen benauden ende soberen tijt - de honderdste penning 
anno 1569 en het private bouwkundig patrimonium. 

2020 BPV/287 PERNEEL Arnold 

Kwartierstaat van Isabella Maria Anna WYDOOGHE (1777 - 1843) - 
Deel 1: Stamreeksen met kinderen en kleinkinderen. 

2020 FAM/305 KOTEN, Noëla 

Leghere ende mate erfvelicx vande prochie van Vincheem (Vinkem) 
(1592) 

2021 BPV/284 VANDEWALLE Paul 

Mate-boek der prochie van Beveren in de Casselry van Veurne (1603) 2021 BPV/285 GOUSSEY Werner 

Mesen Neerwaasten & Wijtschate - de honderdste penning anno 1569 2020 HMK/349 BEUN Johan 

Nieuwe belegerynghe van alle de landen besluytende de paelen ende 
district der stede van Veurne (1685-1686 & 1790-1793). 

2020 BPV/280 
VAN CANNEYT, 
Gaby 

Parochie & Parochiekerk Heilige Kruisverheffing Wenduine 2014 HMK/347   

Stamboom VANHOECK   FAM/308 VANHESTE Johny 

Terriers van Wulpen (1723-1725) en van Booitshoeke (1725). 2019 BPV/282 
VAN CANNEYT, 
Gaby 

Terrier van alle de hofsteden ende lopende landen der prochien van 
Sinte Nicolais ende Sint Denis Bewesterpoort (Veurne) (1769-1776). 

2018 BPV/283 
VAN VANNEYT, 
Gaby 

Terrier van de prochie van Lampernisse (1703-1714) 2021 BPV/286 VAN CANNEYT Gaby 

Terrier van de prochie van Leysele (1763-1765). 2020 BPV/281 
VAN CANNEYT, 
Gaby 

Tussen IJzer & Schreve 2020 HMK/348 VERSCHILLENDE 

 

Nieuwsbrief 2021 

* 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 2021') . 

 

abonnement nieuwsbrief € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne 
gratis voor FV-leden van de regio Westkust 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar teksten.  
 
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@gmail.com 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 37,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  - BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3 2170 Merksem

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

mailto:mderudder@gmail.com
http://www.familiekunde-westkust.be/
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21ste jaargang – nr. 4 – driemaandelijks 
oktober – december 2021 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 

  
 ONZE ACTIVITEITEN: 

 
Vondelingen  
(voordracht Diane De Keyzer) 

voorzien op zondag 12 december 
wordt uitgesteld naar zondag 5 juni 

 
 

 
Nieuwjaarsreceptie vrijdag 28 januari 2022 om 19u30 

Locatie: ’t Oud schooltje Koksijde 
onder voorbehoud

 
 

 
Emigratie naar Engeland (Werner Peene) Zondag 6 maart 2022 om 10 uur 

 
 

 
Viering 25-jarig bestaan FV Regio Westkust Zaterdag 25 juni 2022

 
 

 
 IN DIT NUMMER: 
  
 De verdwenen zerken van het kerkhof ‘Oud Sint-Joris’(deel 1). p. 54 

 Maurice Butaye. p. 62 

 Carolus Victorinus Hypolite Dequeker. p. 64 

 Soldaat Toubac sneuvelt in Houtem (mei 1940) p. 65 

 Algemeen Rijksarchief verwerft nieuw archief uit het Ancien Régime. p. 68 

Fijne kerstdagen & gelukkig nieuwjaar 

Het bestuur van FV regio Westkust wenst alle leden en sympatisanten  
fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar 
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DE VERDWENEN ZERKEN VAN HET KERKHOF ‘OUD SINT-JORIS’ (DEEL 1) 

MARIE-CHANTAL LOONES 

Zowat overal te lande worden kerkhoven onder de loupe genomen… en worden jammer genoeg veel zerken 
verwijderd. Op de begraafplaats van Sint-Joris werden, van de oorspronkelijk 40 vooropgestelde zerken, er 
uiteindelijk 6 verwijderd. We bespreken ze hier. 

 

Zerk MAES Carolus – HEESSEN Johanna (1.3.) 

MAES Carolus was geboren te Sint-Joris op 1 juni 1834. Als zoon van MAES Karel (+ Sint-Joris, 27 mei 1870) & 
VANHAEVERBEKE Maria Theresia (herbergierster) Carolus was slachter te Sint-Joris.  

Carolus MAES kwam uit een kroostrijk gezin met 18 kinderen. Waarvan hij de oudste was.  

Hieronder alle kinderen uit het gezin MAES-VERHAEVERBEKE  : 

Karel Maes is geboren op vrijdag 6 februari 1807 in Schore, als zoon van Walterius Maes en Marie Therese Neve. Vader Karel  
is overleden op vrijdag 27 mei 1870 in Sint-Joris a/Yzer, 63 jaar oud. Karel  trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 april 1834 in 
Sint-Joris a/Yzer met Marie Therese Vanhaverbeke, 23 jaar oud. Marie is geboren op zaterdag 24 november 1810 in Sint-Joris 
a/Yzer, dochter van Carolus Vanhaverbeke en Jeanne Therese Kesteloot. Marie is overleden op maandag 28 januari 1889 in 
Sint-Joris a/IJzer, 78 jaar oud.  

 

Kinderen van Karel en Marie Therese : 

1 Carolus Ludovicus Engelbert Maes, geboren op dinsdag 1 juli 1834 in 
Sint-Joris a/Yzer. Carolus is overleden op maandag 31 juli 1916 in 
Bulskamp, 82 jaar oud. Carolus trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 29 
augustus 1877 in Sint-Joris a/Yzer met Joanne Therese Heesen, 33 jaar 
oud. Joanne is geboren op vrijdag 15 december 1843 in Sint-Joris a/Yzer, 
dochter van Philip Heesen en Maria De Grauwe. Joanne is overleden op 
donderdag 18 september 1924 in Sint-Joris a/IJzer, 80 jaar oud.  

2 Juliana Sophia Maes, geboren op maandag 20 april 1835 in Sint-Joris 
a/Yzer. 

3 Sophia Susanna Maes, geboren op zaterdag 19 maart 1836 in Sint-Joris 
a/Yzer. Sophia trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28 oktober 1860 in Sint-
Joris a/Yzer [bron: bS akte nr 8] met Hendrik Josef Bossaert, 32 jaar oud. 
Hendrik is geboren op dinsdag 29 april 1828 in Stuivekenskerke. Hendrik 
trouwde met Henderica Lava (geb. ±1824).  

4 Jeanne Therese Maes, geboren op zaterdag 13 mei 1837 in Sint-Joris 
a/Yzer. 

5 Marie Therese Maes, geboren op donderdag 14 juni 1838 in Sint-Joris 
a/Yzer. 

 

Vaststelling 
nr. 

Naam  Ligging Omschrijving verwaarlozing 

1  Maes Charles 
Maesen Joanna 
(vlgs plan) 

Blok 1
grafnummer 3 

niet leesbaar

7  Van Bavinckhove Eugenie  Blok 2
grafnummer 4 

Houten kruis in erbarmelijke 
toestand 

12  Onbekend  Blok 2
Grafnummer 12 

Onbekend –niks op graf 
Enkel erbarmelijke omranding 

15  Provoost 
(vlgs plan) 

Blok 3
Grafnummer 5 

Niks op graf
 

23  Helsmoortel Marie  Blok 4
Grafnummer 9 

Praktisch niet leesbaar 
Rug helt naar links 

40  Richter Johannes  Blok 7 
Grafnummer 12 

Niet leesbaar
Plantengroei op graf 
Overwoekerd 
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6 Engelbertus Leopoldus Maes, geboren op donderdag 15 augustus 1839 in Sint-Joris a/Yzer. 

7 Joanne Therese Maes, geboren op zondag 4 oktober 1840 in Sint-Joris a/Yzer. Joanne trouwde, 25 jaar oud, op 
dinsdag 10 april 1866 in Sint-Joris a/Yzer met Henricus Josephus Desaever, ongeveer 23 jaar oud. Henricus is geboren 
omstreeks 1843 in Oostduinkerke, zoon van Pieter Albert Desaever en Maria Cecilia Van Kemmelbeke.  

8 Henricus Joannes Maes, geboren op zondag 17 oktober 1841 in Sint-Joris a/Yzer. 

9 Franciscus Exaverius Maes, geboren op vrijdag 30 december 1842 in Sint-Joris a/Yzer. 

10 Joannes Josephus Maes, geboren op donderdag 8 februari 1844 in Sint-Joris a/Yzer. 

11 Ludovicus Livinus Maes, geboren op dinsdag 13 mei 1845 in Sint-Joris a/Yzer. 

12 Petrus Paulus Maes, geboren op zondag 28 juni 1846 in Sint-Joris a/Yzer. 

13 Desiderius Leopoldus Maes, geboren op donderdag 21 oktober 1847 in Sint-Joris a/Yzer. 

14 Francisca Rosalia Maes, geboren op zondag 10 december 1848 in Sint-Joris a/Yzer. Francisca is overleden op 
donderdag 8 september 1892 in Sint-Joris a/Yzer, 43 jaar oud. Francisca trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 juni 
1870 in Sint-Joris a/Yzer met Augustinus Ludovicus Denecker, 26 of 27 jaar oud. Augustinus is geboren in 1843 in 
Ghyvelde (F), zoon van Karel Lodewijk Denecker en Virginie De Bruyne. Augustinus is overleden op vrijdag 15 november 
1907 in Sint-Joris a/Yzer, 63 of 64 jaar oud. Augustinus trouwde later op dinsdag 11 maart 1902 in Sint-Joris a/Yzer 
met Emerencia Prudencia Mortier (1875-1925).  

15 Ludovicus Xaverius Maes, geboren op donderdag 10 oktober 1850 in Sint-Joris a/Yzer. 

16 Henricus Josephus Maes, geboren op zaterdag 15 mei 1852 in Sint-Joris a/Yzer. 

17 Georgius Maes, geboren op vrijdag 14 april 1854 in Sint-Joris a/Yzer. 

18 Modestus Thomas Maes, geboren op maandag 3 november 1856 in Sint-Joris a/Yzer. 

 

Carolus MAES huwde te Sint-Joris op 29 augustus 1877 met Joanna Theresia HEESSEN, die winkelierster was te Sint-Joris. Joanna 
werd geboren te Sint-Joris op 15 december 1843 als zoon van HESEN Philip (herbergier te Sint-Joris) & De GRAUWE Maria (+ 
Sint-Joris 11 januari 1855). Carolus overleed te Bulskamp op maandag 31 juli 1916 te Bulskamp.  Joanna overleed te Sint-Joris 
op 18 september 1924.  

 

Het echtpaar MAES-HEESSEN kreeg 5 kinderen waarvan er 3 volwassen werden :  

 

1 Naamloos Maes, geboren op maandag 22 juli 1878 in Sint-Joris a/Yzer. Naamloos is overleden op maandag 22 juli 1878 in 
Sint-Joris a/Yzer, geen dag oud.  

2 Maria Theresia Maes, geboren op dinsdag 28 oktober 1879 in Sint-Joris a/Yzer. 

3 Karel Lodewijk Maes, geboren op woensdag 29 september 1880 in Sint-Joris a/Yzer. Karel is overleden op maandag 31 juli 
1967 in Sint-Joris a/Yzer, 86 jaar oud. Karel trouwde met Bertha Maria Germonpre. Bertha is geboren op zaterdag 11 februari 
1888 in Mannekensvere. Bertha is overleden op donderdag 11 april 1963 in Sint-Joris a/Yzer, 75 jaar oud.  

4 Zoe Sophia Maes, geboren op zondag 3 december 1882 in Sint-Joris a/Yzer. Zoe is overleden op vrijdag 10 februari 1956 in 
Sint-Joris a/Yzer, 73 jaar oud. Zoe trouwde met Henri Mortier. Henri is geboren op maandag 5 maart 1877 in Lampernisse, 
zoon van Leonard Mortier en Rosalia Coleta Meirlevede. Henri is overleden op dinsdag 10 maart 1953 in Sint-Joris a/Yzer, 76 
jaar oud.  

5 Emma Sophia Maes, geboren op maandag 14 februari 1887 in Sint-Joris a/Yzer. Emma is overleden op maandag 3 maart 1969 
in Sint-Joris a/Yzer, 82 jaar oud. Emma trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 19 oktober 1920 in Sint-Joris a/IJzer met Henri 
Joseph Michiel Provoost, 36 jaar oud. Henri is geboren op zaterdag 27 september 1884 in Wulpen, zoon van Jozef Basiel 
Provoost en Theresia Sophia Huyghe. Henri is overleden op maandag 24 februari 1958 in Sint-Joris a/Yzer, 73 jaar oud.  
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De 3 kinderen (die volwassen leeftijd bereikten)  liggen met hun partners  ook op dit kerkhof  begraven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het echtpaar Karel MAES -  Bertha GERMONPRE had 3 kinderen : 

 
1 Maria Maes, geboren op zondag 21 augustus 1921 in Sint-Joris a/Yzer. Maria is overleden op maandag 16 juli 1973 in Brugge, 
51 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 juli 1973 in Sint-Joris a/Yzer. Maria trouwde met Andre Debruyne.  

2 Rachel Maes, geboren op woensdag 4 juni 1924 in Sint-Joris a/Yzer. Rachel is overleden op vrijdag 31 december 1999 in 
Brugge, 75 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 januari 2000 in Sint-Joris a/Yzer. 

3 Achiel Maes, geboren op dinsdag 17 januari 1928 in Sint-Joris a/Yzer. Achiel is overleden op dinsdag 5 juli 2005 in Veurne, 
77 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 11 augustus 2005 in Sint-Joris Nieuwpoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maes‐Germonpre  Maes‐Mortier Maes‐Provoost 

Maes Maria X Debruyne André  Maes Rachel en Achiel (broer en zus) 
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Schematische voorstelling 
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Kwartierstaat van Karel Lodewijk Maes 
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Zerk VAN BAVINCKHOVE Eugenie (2.4) 

Eugenia Maria Van Bavinckhove is geboren op zaterdag 21 
december 1895 in Sint-Joris a/IJzer, dochter van Lodewijk 
Vanbavinckhove en Emma Rosalia Lorteeuw. Eugenia is 
overleden op zondag 30 december 1945 in Sint-Joris a/IJzer, 50 
jaar oud. Eugenia trouwde, 22 jaar oud, op maandag 2 september 
1918 met Karel Devolder, 26 jaar oud. Karel is geboren op 
zaterdag 14 mei 1892 in Zerkegem.  Hij was een echte socialist en 
maakte het de andere kandidaten tijdens verkiezingstijden te 
Sint-Joris niet gemakkelijk. 

Karel is overleden op maandag 1 oktober 1973 in Koekelare, 81 
jaar oud. Karel trouwde later met Lucie Declercq (1902-1974).  

Kinderen van Eugenia en Karel: 

1 Albert Devolder, geboren op donderdag 10 november 1921 in 
Sint-Joris a/IJzer. Albert is overleden op dinsdag 19 juni 1956 in 
Reninge, 34 jaar oud. Albert trouwde met Paula Vandenheede.  

2 Andre Devolder, geboren op woensdag 25 februari 1925 in Sint-
Joris a/IJzer. Andre is overleden op zaterdag 28 april 1945 in 
Bochum (Westfalen), 20 jaar oud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karel  en Eugenie gingen te Sint-Joris in de Molenhoek nr 19 wonen (1920). Deze straat is er niet meer. Was gelegen 
schuin tegenover de toevlucht (waar nu de camping is). 
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Bidprenten van hun 2 zonen. 
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Kwartierstaat van Eugenia Maria Vanbavinckhove: 
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Zerk ‘Onbekend’ (2.12) 

Nergens valt te bespeuren wie er hier begraven lag. Wie kent de mensen die hier begraven liggen ? 

 

 

 

MAURICE BUTAYE 

WERNER GOUSSEY 

Maurice Marie Joseph Butaye (°Beveren-IJzer 16-06-1890 - †Poperinge 2-02-
1978), kolonel-dokter, was de zoon van Joseph Benoit Désiré Butaye (°Stavele 18-
04-1863 - † Beveren-IJzer 22-11-1943), dokter in de genees- heel- en verloskunde, 
X Rexpoëde 13-02-1889 met Marie Augustine Verschaeve (°Warhem (Fr) 2-09-1865 
- † Beveren-IJzer 12-08-1924). Maurice bleef ongehuwd. 

Hij was de kleinzoon van Benedictus Desiderius Seraphinus Butaye (°Stavele 10-02-
1809 - † Stavele 21-02-1882), landbouwer op het “Notelaarshof” te Stavele X 
Pollinkhove 21-10-1846 met Amelia Sophia Godderis (°Pollinkhove 24-10-1819 - † 
Stavele 22-05-1894).  

Maurice werd geboren in het ouderlijk huis op de Beverenkalsijde nr 69, waar hij 
na zijn militaire loopbaan zijn intrek nam. Inmiddels was dit adres omgedoopt in 
de huidige Bergenstraat 3.  

 

  
Foto geneanet
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Zijn literair werk : 

Dichtbundels 

 Le Lierre sur les Croix -1919 – 85 p. 
 L’Admirable Ivrogne – 1925 – 48 p.  
 Un Saule est dans le vent – 1932 – 60 p. 
 Au vent de Wallonie – 1937 – 79 p.  
 Estelle De Poortere. L’Eternelle absence – 1934 – 45 p. 

Toneelstuk  

 La tentation de la Gloire – 1929  

Verhalenbundels 

 Le Village du vent – 1920 
 Vent sur Vercellone – 1922 
 La Cense de l’Ancre – 1925 
 L’Horizon Nouveau, Luik 1942 – 39 p. 

Proza 

 Edwige sous le soleil de Dieu, Brussel – 1926 – 230 p. 

Andere werken  

 L’Enfant de Lumière – 1932 – 196 p. 
 La route de Jean Marie – 1934 – 184 p.  
 La porte au Brin de Buis – Brussel – 1936 – 204 p.  
 Le vent de Mort – Brussel – 1938 – 197 p.  
 Le Docteur Tourane – 1941 – 238 p. 
 Un feu en Fagne – Brussel 1959 – 189 p. 

Autobiografieën  

 Le Déclin du Docteur Alexandre – 1962 – 192 p.  
 Geneviève Duvalet – 1965 – 180 p. 

“Maurice Butaye, Poète et Romancier” is een biografie (39 pag.) van Michel Georis, uitgegeven in 1940. 

  

(collectie W. Goussey)



64 | jrg. 21 nr. 4 
 

CAROLUS VICTORINUS HYPOLITE DEQUEKER (1) 

WERNER GOUSSEY 

Carolus Victorinus Hypolite Dequeker (1) is geboren te Beveren-IJzer op 6 oktober 1857 als zoon van Carolus 
Ludovicus Dequeker, 52 j., pottenbakker te Beveren-IJzer (Beverenkalsijde), geboren te Alveringem 17 mei 1804 
(weduwnaar van Marie-Thérèse Maerel, geboren te Stavele en overleden te Haringe op 4 november 1847) en van 
Virginia Amelia Vigoureux, 32 j., geboren te Haringe 18 januari 1825. Getuigen bij de aangifte van zijn geboorte 
zijn Victor Van Latum, 49 j., winkelier te Roesbrugge en Carolus Ludovicus Krokette, 43 j., herbergier wonende 
te Beveren-IJzer.  

Carolus Ludovicus en Virginia Amelia huwden te Beveren-IJzer op 3-10-1855. Hij overleed op 6 juni 1886 in zijn 
woonst gelegen Beveren-Kalchiede nummer 3 (= Roesbruggestraat 74 in 
2010), zij overleed te Roesbrugge-Haringe op 10-03-1893. 

Carolus Victorinus Hypolite Dequeker (later steeds als K. H. De Quéker) 
liep school te Beveren-IJzer, in de Staatsmiddelbare school van Veurne 
en aan de Normaalschool van Gent. Achtereenvolgens was hij beambte 
bij de Staatsspoorwegen, onderwijzer te Poperinge en Ieper.  

In 1884 werd hij bestuurder van de dienst der Openbare Weldadigheid  
van de stad Brussel en bijzondere secretaris van de Burgemeester. 
Sedert dat jaar gaf hij een groot aantal Vlaamse werken uit zoals 
dichtbundels, toneelstukken, romans, novellen, enz…Ook was hij 
bekend om zijn studiën over maatschappelijke vraagstukken, waarvan 
"Etudes sur les Législations ouvrières dans les pays industriels", in 1891, 
de "Prijs van de Koning" werd toegekend. 

Hij wordt omschreven als toneelschrijver, dichter en prozaïst.  

Hij overleed te Diegem op 26 december 1911. 

 

In de Nederlandsche Dicht- en Kunst-halle, Jong Vlaanderen, De 
Volksschool, enz. leverde K. H. De Quéker (2) bijdragen in dicht en 
proza, terwijl hij afzonderlijk uitgaf:  

- De Natuurwetenschappen in de lagere school, 
Ieper 1883;  

- Iepersche Bloemen, schetsen en beelden uit ons 
verleden, Ieper 1886;  

- Rozier, gedicht, Brussel 1886;  

- Een drama onder de gevloekte Wet 1884, 
Brussel 1886;  

- Piétrina, drama in drie bedrijven en in proza, 
71 p., Antwerpen 1887;  

- Herboren Liefde, toneelspel in één bedrijf, 27 
p., Antwerpen 1887;  

- Finis Coronat Opus, blijspel met zang in één 
bedrijf, Brussel 1887;  

- Maria van Brabant, groot vaderlands drama in 
vijf bedrijven, Brussel 1887;  

- In de Val!, blijspel in één bedrijf, 35 p., Brussel 
1887;  

- De Kroep, toneelspel in één bedrijf, 24 p., Brussel 1887;  

- Eigen Keuze, toneelspel in één bedrijf, muziek van Gentil Antheunis, Brussel 1887; 

- De schapekop, blijspel met zang in één bedrijf, muziek van Karel Miry, 38 p., Antwerpen 1887;  

Bron: Het Laatste Nieuws, 31‐12‐1911
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- Te romansk, blijspel in één bedrijf, Antwerpen 1887;  

- De zwarte beer, toneelspel met zang in één bedrijf, Antwerpen 1887;  

- Het gevonden Kind, toneelspel in één bedrijf, 40 p., Brussel 1888;  

- Kaf en Koorn, verzameld uit CXXVIII dichtaren, Brussel 1888;  

- Rarekiek, bundel novellen, Ieper 1889; 

- De prinses Maria, historische roman, 1889; 

- De vertegenwoordiging der sociale belangen van arbeid, kapitaal en wetenschap in het Senaat, boek, 
1892; 

- Artisten in huis, 34 p., 1897; 

- De openbare en bijzondere weldadigheid, hare 
hervorming, Uitgave van het Willems-fonds nr. 
144, Gent, 114 .p, 1897; 

- Grijze dagen: De burgers van Groenendale. 
(Auteurs : Fr Verschoren, Omer Wattez, Leo 
Steppenbach, Oktaaf Steghers, K. H. de Quéker, 
210 p., 1910); 

- Landloopers, 

- Herinneringen uit de Kinderjaren, Vorst, 1905; 

- De Kerremesmaaltyd van den Keunebuk, Gent 
1908 

 

(1) Zijn naam zoals ze officieel vermeld staat in zijn 
geboorteakte. 

(2) J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, 
Biographisch woordenboek der Noord- en 
Zuidnederlandsche letterkunde. L.J. Veen, Amsterdam 
1888-1891. 

 

SOLDAAT TOUBAC SNEUVELT IN HOUTEM (MEI 1940) 

JOERI STEKELORUM & LUC VANACKER 

Onze vereniging werd gecontacteerd door de dienst Burgerzaken van de stad Veurne. Op het kerkhof van 
Houtem was er immers vastgesteld dat een grafmonument van een soldaat beschadigd was. Een mooie reflex van 
het stadsbestuur van Veurne. Vooraleer het weg te nemen, wilden ze toch eerst even polsen wie er precies 
begraven was en of een herstelling opportuun was. 

Volgens het grafregister van de dienst Burgerzaken zou het gaan om “Soldaat R.E.U.L. Tournay”, een “Brits 
oorlogsslachtoffer die begraven ligt op de begraafplaats van Houtem”. De dienst Burgerzaken twijfelde echter 
over de naam. Terecht, zo zou later blijken… 

In het herwaarderings- en herinrichtingsplan van de begraafplaats van Houtem, opgemaakt in 2008 door Buro 
voor Vrije Ruimte, en waar ook onze vereniging mee instond voor het aanleveren van documentatie, staat dit 
grafmonument ook vermeld als “Soldaat R.E.U.L. Tournay” in blok D22/4. Het graf werd toen niet opgenomen 
als “te behouden”. Verder onderzoek werd er toen niet uitgevoerd over dit grafmonument. 

Bron : Het Laatste Nieuws, 29‐12‐1911
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De ons toegestuurde foto’s waren onduidelijk over wie er precies begraven ligt. 
Uit een later toegestuurde foto, gepubliceerd op het geoloket van de Veurnse 
begraafplaatsen (zie 
https://veurne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ffbd79a5ba3d457483b5ed3fcd9dfe49) konden we al wat 
beter de naam van de ‘Soldaat’ onderscheiden. 

“Hier rust / Soldaat René TOEBAC (?) / Geboren …../ te St. / overleden te 
/Houtem-Veurne …. 1940 

De tips van onze penningmeester Marc Derudder die hij ons gaf tijdens zijn 
webinar over “zoeken op internet naar genealogische gegevens” nog niet 
vergeten. Zoeken in google, met de weinige concrete gegevens die we hebben van 
het grafzerk”, op “Rene+Houtem+1940” levert immers volgend resultaat op: 

 

Doorklikken naar deze website en wat zien we ? 

 

Dit doorgestuurd naar de dienst Burgerzaken van de stad Veurne met het verzoek om in de overlijdensregisters 
dit even te checken….en jawel, zie hier de overlijdensakte.  
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Het gaat dus om René Henri Philibert TOUBAC, soldaat-vrijwilliger bij het eerste regiment Gidsen. Hij werd 
geboren in Sint-Joost-ten-Node op 25-09-1918 als zoon van Philibert en Marie Salmon. Hij “stierf voor België” in 
Houtem, langsheen den weg nabij het huis gelegen Oostmolen 23, op 27-05-1940. 

Reactie van de dienst Burgerzaken: 

Hartelijk dank voor de info. We weten nu toch al de exacte naam. Geen Britse soldaat blijkbaar! 
Het grafzerk is zit in categorie 1, moet dus bewaard worden. 
categorie 1 : grafmonumenten die niet opnieuw in concessie worden gegeven en niet verplaatst worden 
- omdat het grafmonument het lokale belang overstijgt ; - wegens de ligging op de begraafplaats die 
een achterliggende cultuurhistorische betekenis heeft ; - als blijvend eerbetoon van de stad en haar 
bevolking aan de overledene. 
Ik informeer om het te laten herstellen. 

We willen alvast de stad Veurne bedanken én feliciteren voor deze actieve aanpak om het funeraire erfgoed in 
hun stad in ere te houden. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het lokaal bestuur en onze vereniging. 

 

Foto van het grafzerk, genomen in de zomer 2020, toen het nog niet was beschadigd. Het staat zij-aan-zij met de Britse gesneuvelde 
militairen. 

 

We geven nog graag mee dat meer dan 90% van de slachtoffers van de Achttiendaagse veldtocht individueel werden 
begraven. 

Dat werd door de Belgische overheid zelfs gestimuleerd doordat ze daarvoor een subsidie konden krijgen. Van alle 
andere belligerenten (Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland) werden de doden wel op militaire begraafplaatsen 
begraven.  

Blijkbaar bestond bij een aantal families een zekere gêne over het gedrag van hun zoon de laatste dagen. Volgens 
Professor em. Luc de Vos werd er de laatste dagen voor de capitulatie veel gedeserteerd. En...  ze hen daarom 
niet naar huis hebben gehaald, maar ter plaatse laten begraven (liggen). De zes militairen die omkwamen toen er 
een Duits vliegtuig op de  hoeve Bulcke (Steenkerke) viel, liggen zelfs begraven in een gemeenschappelijk graf 
onder één zerkje. 

Meer info in het eerste Jaarschrift Tussen IJzer & Schreve. Daar zal een hoofdstukje gewijd worden aan de 
burgerlijke en de militaire doden van mei 40 in onze noordelijke Westhoek. 
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HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF VERWERFT 60 METER ‘NIEUW’ 
OVERHEIDSARCHIEF UIT HET ANCIEN RÉGIME-ARCHIEF  

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zijn 'Heraldisch Fonds' 
overgedragen aan het Algemeen Rijksarchief. Het gaat 
om een van de laatste overheidsarchieven uit het 
ancien régime die nog niet waren overgebracht naar het 
Rijksarchief, aangezien het bestand nog administratief 
nut had. Het archief bestaat uit authentieke 
bewijsstukken van de Heraldische Kamer en van het 
college van experten (de herauten) inzake adelstand en 
heraldiek. De registers die verband houden met de 
bevoegdheden die ze zowel bij geschillen als 
daarbuiten uitoefenden, vormen een concreet 
voorbeeld van de stukken die je in dit bestand terug kan 
vinden. Ook attesten i.v.m. adelstand, wapenschilden, 
burgerlijke stand, enz. en resultaten van opzoekingen 
die in deze context werden gedaan, zijn in het bestand 
terug te vinden. Het archiefbestand, dat dateert uit de 
18e eeuw, werd overgemaakt aan de rechtsopvolger, de 
Raad voor Heraldiek (vandaag de Raad van Adel bij de FOD Buitenlandse Zaken). Deze Raad moe(s)t enerzijds 
controleren of de rechten op erkenning van oude adel die door vele families werden geclaimd vanaf het Nederlands 
bewind, legitiem waren. Anderzijds moest de Raad voor het Koninkrijk België een jurisprudentie uitbouwen inzake 
adelstand, die overigens nog altijd van kracht is. Deze dubbele opdracht verklaart waarom het archief de voorbije 
tweehonderd jaar werd aangevuld met talrijke handgeschreven studies over heraldiek, adellijk recht en 
genealogie. Het rijke archiefbestand is vrij raadpleegbaar na aanvraag bij marc.libert@arch.be. De 
gespecialiseerde bibliotheek die bij het archief hoorde, werd overgebracht naar de Koninklijke Bibliotheek van 
België. 
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 ONZE ACTIVITEITEN:   

    

 
Zondag 24 april 2022 

Erfgoedhuis Bachten de Kupe 

Erfgoeddag met om 11u en 15u: 
Uiteenzetting “Wat kan je allemaal 
terugvinden over je voorouders” 
door Marc Derudder 

 

 
Zondag 5 juni 2022  

Bibliotheek Koksijde 

De Vondelingen 
voordracht door Diane De Keyzer 

 

 
Zaterdag 27 augustus 2022 

 

Viering 25-jarig bestaan FV Regio Westkust 
 

 
Zaterdag 24 september 2022 Bezoek stadsarchief Brugge 
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DE VERDWENEN ZERKEN VAN HET KERKHOF ‘OUD SINT-JORIS’ (DEEL 2) 

(Vervolg van deel 1 van onze nieuwsbrief 4/2021 pagina 53)   

CHANTAL LOONES 

4. Zerk PROVOOST Charles (3.5) 

Er was enkel een open ruimte te zien. Geen zerk of kruis. Gelukkig weten we wel wie hier lag, nl. Charles Provoost. 

 

Charles Provoost is geboren op zondag 13 augustus 1848 in 
Wulpen, zoon van Joannes Baptiste Willebrordus Provoost en 
Barbara Josepha Desaever. Charles is overleden op 
woensdag 22 mei 1929 in Sint-Joris a/IJzer, 80 jaar oud.  

Charles: 

(1) trouwde met Mary Ludovica (Maria) Demolder. Maria is 
geboren op vrijdag 25 juni 1858 in Wulpen, dochter van 
Bertinus Bernardus Demolder en Justina Clementia 
Schockaert.  

(2) trouwde, 27 jaar oud, op maandag 18 oktober 1875 in 
Wulpen met Philomena Amelia Demolder, 24 jaar oud. 
Philomena is geboren op zondag 3 november 1850 in Wulpen, 
dochter van Bertinus Bernardus Demolder en Justina 
Clementia Schockaert.                                            

Charles Provoost was de oom van Henri Provoost die gehuwd was met Emma Maes. 
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Kwartierstaat van Charles Provoost: 
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5. Zerk HELSMOORTEL Marie (4.19) 

                     

Marie Estelle Helsmoortel is geboren op vrijdag 20 november 1874 in Rosendaël (Fr), dochter van Auguste Helsmoortel en 
Melanie Stephanie Horrein.  

Vader Auguste Helsmoortel is geboren op maandag 12 februari 1844 in Oudenburg als zoon van Gerard Jacques Helsmoortel 
en Anne Therese Degraeve. Auguste trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 23 april 1872 in Rosendael (Fr) met Melanie Stephanie 
Horrein, 22 jaar oud. Melanie is geboren op dinsdag 10 juli 1849 in Ghyvelde (Fr). Melanie is overleden op vrijdag 14 december 
1883 in Rosendael (Fr), 34 jaar oud. 

 
Marie Estelle Helsmoortel is overleden op dinsdag 16 november 1954 in Sint-Joris a/IJzer, 79 jaar oud.  

 

Marie: 

(1) trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 8 november 1893 in Rosendael (Fr) met Alfons Maelstaf, 26 jaar oud.  

Alfons is geboren op vrijdag 23 augustus 1867 in Rosendael (Fr). Alfons is overleden op zondag 23 maart 1913 in 
Rosendael (Fr), 45 jaar oud.  
 
Kinderen van Marie Estelle HELSMOORTEL  en Alfons MAELSTAF : 

 

• Augustin Alphonse Cornil MAELSTAF 1894-1969 

• Rene Louis Cornil MAELSTAF 1895-1918 

• Henri Marcel Cornil MAELSTAF 1900- 

• Marceau Ernest Cornil MAELSTAF 1902- 

• Julien Benoît Cornil MAELSTAF 1904-1905 

• Berthe Augustine Cornélie MAELSTAF 1906- 

• Georges Augustin Cornil MAELSTAF 1908-1968 Gehuwd met Marie Louise HARTESCHENE 

• Marceline Marie Cornélie MAELSTAF ca 1912-1994 Gehuwd met Maurice François WYDOODT  

 
(2) trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1914 in Rosendael (Fr) met Jean Bruynooghe.  

(3) trouwde, 42 jaar oud, op maandag 12 november 1917 in Rosendael (Fr) met Camiel Degryse.  
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Kwartierstaat van Marie Estelle Helsmoortel: 
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6. Zerk RICHTER Joannes (7.12) 

Johannes Richter was bakker en woonde in Duitsland. Hij was een toevallige kampeerder die ook van een uitje 
hield en jammer genoeg tijdens een auto-ongeval omkwam.. Hij heeft geen familie wonen in Sint-Joris. 

          

 

Joannes Richter kwam samen met Robert Lanssens, Robert zijn vrouw Jeanne Hoedt en nog 2 anderen om  bij een 
verschrikkelijk auto-ongeval langs de Brugse Steenweg te St-Joris (Nieuwpoort) in de nacht van zaterdag 10 op 
zondag 11 juni 1961 om 2h45.  

In de wagen zaten 5 personen, en die kwamen allen om het leven. Robert en Jeanne zaten die noodlottige avond 
in café-camping 'Nele' in de Nieuwpoortse steenweg te Middelkerke. De uitbater Urbain Baert wilde nog naar de 
opening van een café van vrienden. Vier personen gingen met hem mee: de vrouw van Urbain Baert, Robert 
Lanssens en Jeanne, en een Duitse kampeerder, nl Joannes Richter. Op de terugweg vloog de auto van de weg 
en belandde over de kop in de gracht.  
Over dit drama wordt vandaag nog gepraat. Zo hoorde Robert Vergauwe van zijn schoonbroer Freddy Vyvey, die 
dichtbij de plaats van het ongeval woonde: «Het was een klein autootje waarvan de benzinetank zich boven de 
motor bevond. Daardoor stond de auto onmiddellijk in lichterlaaie. Het geschreeuw van de slachtoffers was 
hoorbaar tot in Nieuwpoort. Verbruikers uit het nabijgelegen 'Rivierenhof' moesten machteloos toezien. Toen de 
brandweer aankwam was alles stil geworden en waren de lichamen onherkenbaar verkoold».  
 
In de overlijdensregisters van Sint-Joris vinden we vijf overlijdens, allen op hetzelfde uur en plaats, aangegeven 
door de Rijkswachtcommandant van Nieuwpoort en een dokter:  

 
- Robertus-Augustus Lanssens, plakker uit Middelkerke  
- Jeanne-Marie-Colette Vilain, zonder beroep 
- Urbanus-Josephus Baert, lasser, °Koekelare 01.03.1925, uit de Nieuwpoortse steenweg nr 73 te Middelkerke  
- Jeanne-Elise-Madeleine Hoedt, °Oostende 01.05.1921, diens echtgenote zonder beroep  
- Joannes Richter, een bakker wonende in Gelsenkirchen (Duitsland), °Zwickau 30.11.1925. 

Bron : http://lanssens.be/stamboom_info/n81.htm  

 

 

http://lanssens.be/stamboom_info/n81.htm
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Uit Het Wekelijks Nieuws (1946-1990) | 1961 | 16 juni 1961 | pagina 1 

Bron : http://www.historischekranten.be/ 

http://www.historischekranten.be/
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7. Zerk MAES Arsène 

Maar er was nog een 7de zerk dat reeds vroeger werd verwijderd… Dit van Arsene Maes.  

 

Arsene lag begraven op Sint-Joris tussen de militairen die omkwamen in 1940, 1942 en 1944 (zie x ) 
Hij is herbegraven op de militaire begraafplaats van De Panne, graf E251. Hij was soldaat milicien van de lichting 
1927 ; eenheid : Legerdepot 3. 

Arsene Maes is geboren op zondag 24 maart 1907 in Schore, zoon 
van Hendrik Jozef Maes en Octavie Dewulf. Arsene is overleden op 
dinsdag 28 mei 1940 in Sint-Joris a/IJzer, 33 jaar oud.  

Arsene trouwde met Germaine Magdalena Vercruysse. Hij woonde 
in  de Schoorbakkestraat 2 in Schore. Germaine is geboren op 
donderdag 8 mei 1913 in Loppem. Germaine is overleden op 
zaterdag 24 oktober 1970 in Oostende, 57 jaar oud.  

 
Kinderen van Arsene en Germaine: 

 
1 Urbain Maes. 

2 Marcel Maes. 

3 Alice Maes.  

4 Laura Maes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron : https://www.wardeadregister.be/nl 

Via onderstaande link kunnen de zerken opgezocht worden voor de stad Nieuwpoort: 

https://www.grafzoeken.eu/?fbclid=IwAR2tnMoxH6V4lyT05I5kKIrC7AqisaE3An4AaaL6t3lZDYriw0fw2v1Vzjg 

https://www.wardeadregister.be/nl
https://www.grafzoeken.eu/?fbclid=IwAR2tnMoxH6V4lyT05I5kKIrC7AqisaE3An4AaaL6t3lZDYriw0fw2v1Vzjg
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Arsene Maes was een verwante van ons eerste besprokene Charles Maes. 

 

 
 

 

  

 
Waltherius Xaverius MAES 1768-1847 

   

Ludovicus Josephus MAES  xxxx-1862  Carolus Ludovicus MAES 1807-1870 

   

   

Henricus Josephus MAES 1840-1906  Carolus Ludovicus MAES 1834-1916 

   

Hendrik Jozef MAES 1872-1963   

   

Arsene MAES 1907-1940   
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Kwartierstaat van Marie Arsene Maes: 
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OVERGROOTOUDERS VAN CLAUDINE ACOU (ECHTGENOTE VAN EDDY 

MERCKX), BEGRAVEN TE BEVEREN-IJZER 

WERNER GOUSSEY 

 

Philip Francis Acou is geboren te Woumen op 19-02-1860 
als zoon van Auguste Acou en Justine Eugenie 
Huyghebaert. Auguste, slachter, overlijdt te Woumen op 
22-12-1878. Philip huwt te Woumen op 1-10-1884 met 
Pharaïlde Mathilde Gesquière, geboren te Woumen op 16-
10-1862, als dochter van Engelbertus Josephus en Barbara 
Sophia Maddelein, herbergiers te Woumen. 

 

Philip, varkenskoopman/herbergier van beroep, en zijn 
echtgenote gaan zich vestigen in Merkem. Amper 1 jaar 
later slaat het noodlot toe : Pharaïlde Mathilde overlijdt 
te Merkem op 31-10-1885. 

 

Na voorlegging van een afschrift van het Koninklijk besluit 
– ontslaging van bloedverwantschap om een huwelijk aan 
te gaan met zijn zwagerin - afgeleverd door het Ministerie 
van Justitie, hertrouwt Philip te Woumen op 10-02-1886 
met Leonia Gesquière, geboren te Woumen op 25-08-
1861, de zuster van zijn overleden echtgenote.  

 

 

 

De ooievaar komt geregeld langs, zodat het 
nieuwe gezin uitbreidt tot meer dan 10 
kinderen. 

Philip en Leonia nemen op latere leeftijd hun 
intrek te Beveren-IJzer bij hun dochter 
Miranda Elisa. Beiden overlijden te Beveren-
IJzer tijdens WO-II, zij op 4-10-1941, hij op 
23-01-1944.  

Miranda Elisa Acou, geboren te Merkem op 
13-08-1888, huwt te Merkem op 29-04-1908 
met varkenshandelaar Marcel Devreker, 
geboren te Merkem op 15-11-1877. Zij 
worden ook de uitbaters van de herberg “IN 
HET HOF VAN BRUSSEL”, gelegen op de 
Dorpsplaats te Beveren-IJzer 
(Roesbruggestraat 1, Anno 2021). Vanaf 1933 
betrekt het gezin Devreker-Acou hun 
nieuwgebouwde woning en tevens herberg 
(“IN HET PARADYS”) op de Beverenkalsijde 
(Bergenstraat 61, Anno 2021). Miranda Elisa 
overlijdt te Beveren-IJzer op 3-11-1948. 
Marcel overlijdt te Proven op 28-02-1960. 

 

 

Collectie Werner Goussey 

Foto begraafplaats Beveren-IJzer (internet) 
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Uiterst rechts de herberg “IN HET HOF VAN BRUSSEL”, bij Marcel Devreker-Acou. Collectie WG. 

 

 

Herberg “”IN HET PARADYS”, bij Marcel Devreker-Acou. Collectie WG. 
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         Collectie VPA          Collectie Werner Goussey 

Georges Devreker, geboren te Merkem op 23-06-1914, zoon van Marcel Devreker en Mirande-Eliza Acou, huwt met 
Jenny Vanstraceele, geboren te Roesbrugge-Haringe op 20-10-1916. Hun 2 zonen, Freddy en Eddy trokken op 
jonge leeftijd naar Brussel en baatten er sinds 1973 het gerenommeerde visrestaurant “La Belle Maraichère” uit. 
Eddy Merckx en zijn goede vriend Paul Vanhimst spreken er soms af. In 1998 wordt Serge Devreker, zoon van 
Freddy er de nieuwe chef-kok. Sinds 2014 is Eddy Devreker chef-kok van restaurant “De Kaai” te Halle, dat intussen 
opvolging kreeg in de persoon van Christian Devreker. Zij behoren tot de topchefs van België. 

                

Collectie Werner Goussey 

 

Jerôme Acou, geboren te Merkem op 5-08-1895, zoon van Philip en Leonia Gesquière, huwt met Magdalena Sophia 
Cornelia Lust, geboren te Bulskamp op 11-10-1894. Nadat het echtpaar enkele jaren in Vinkem woonde, waar hun 
zoon Lucien geboren werd, verlaat het de Westhoek voor Anderlecht, in de omgeving van het slachthuis. Jerôme 
is immers varkenshandelaar. Hij overleed op 14-12-1954. 

Lucien Gustaaf Cornelius Acou, geboren te Vinkem op 28-03-1921, zoon van Jerôme en Magdalena Sophia Cornelia 
Lust, huwt te Koekelberg op 16-06-1945 met Marie Jeanne Charlotte De Boeck, geboren te Koekelberg op 15-08-
1920.  
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Hij was actief als wielrenner (hoofdzakelijk baanwielrenner) van 1942 
tot 1956 en werd later ook bondscoach.  

Op aanraden van Félicien Vervaecke komt Eddy Merckx in contact met 
Lucien Acou. Tijdens zijn legerdienst in het Klein Kasteeltje komt Eddy 
af en toe in “La Tourelle”, een café aan het slachthuis van Anderlecht, 
uitgebaat door Lucien en zijn echtgenote. 

In 1964 wordt Eddy Merckx wereldkampioen bij de amateurs onder de 
leiding van bondscoach Lucien Acou. Zodoende kwam Eddy geregeld 
langs in het café van Lucien. Dat scheen echter niet alleen te zijn om 
Lucien te ontmoeten, maar ook om één van zijn dochters te zien, 
namelijk Claudine. 

Lucien overleed te Jette op 15-02-2016, na een kwalijke val. Marie 
Jeanne overleed te Laken op 15-08-2020, de dag waarop ze 100 jaar 
werd. 

 

 

 

 

 

Edouard Louis Jozef Merckx, geboren te Meensel-Kiezegem op 17-06-1945, huwt te Anderlecht op 5-12-1967 met 
Claudine Acou, geboren in 1946. 

 

Foto: internet 

 

 

Foto : internet 

Bericht: internet 
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KWARTIERSTAAT MARCEL ANDRÉ MESSIAEN 

HOOFDMAN HEEMKRING BACHTEN DE KUPE, 100 JAAR ! 
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BELANGRIJKE SCHENKING BIDPRENTJES VAN SIMONNE DENNEQUIN 

Zaterdag 12 februari mochten we een belangrijke schenking van bidprentjes ontvangen van Simonne Dennequin 
uit Veurne. Ze verzamelde tientallen jaren deze mooie collectie van ca. 50.000 stuks. 
De schenking zal bewaard worden in het documentatiecentrum van Familiekunde Westkust in het Erfgoedhuis 
onder de naam “verzameling Simonne Dennequin”. Vrijwilligers zullen instaan voor het inscannen van deze 
omvangrijke collectie, die later te consulteren zal zijn op de computers in het centrum. 

Op de foto: voorzitter Joeri Stekelorum, Simonne Dennequin, Roland Dorné, Noël Dennequin (lid FV) en 
pennningmeester Marc Derudder 

 

 
Op de foto: voorzitter Joeri Stekelorum, Simonne Dennequin, Roland Dorné, Noël Dennequin (lid FV) en pennningmeester Marc 
Derudder 

abonnement nieuwsbrief € 10,00  
op rekening  
IBAN: BE37 9796 2228 6428 - BIC: ARSPBE22 
van FV-Westkust vzw, p/a Proostdijkstraat 1, 8630 Veurne 
gratis voor FV-leden van de regio Westkust 
Elke auteur is verantwoordelijk  
voor de inhoud van zijn of haar teksten.  
 
Redactie Nieuwsbrief: philip.overbergh@gmail.com 
 
Lidmaatschap 
Familiekunde Vlaanderen 
€ 37,00 op rekening  
IBAN: BE58-4141-1712-2179  - BIC KREDBEBB  
o.n.v.: Familiekunde Vlaanderen 
Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem

documentatiecentrum (nieuwe openingsuren op 
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22ste jaargang – nr. 2 – driemaandelijks 
april – juni 2022 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 

ONZE ACTIVITEITEN:  

Zaterdag 24 september 2022, 13u Bezoek stadsarchief en domein Adornes 
Brugge, meer info volgt

 

Vrijdag 14 oktober, 13u15 Studiedag Familiekunde West-Vlaanderen zie p. 35

Zondag 23 oktober 2022, 10u30 Voordracht Maarten Larmuseau zie p. 36

Zondag 11 december 2022, 10u30 Voordracht Joeri Stekelorum ‘Op zoek 
naar Gaston Lejeune’

 

De geplande viering van ons 25-jarig bestaan op 27 augustus, zoals aangekondigd in 
onze vorige nieuwsbrief, wordt uitgesteld naar een nieuwe datum – meer info wordt 

later meegedeeld

 
 IN DIT NUMMER: 
 Initiatiecursus “Hoe begin ik aan mijn stamboom ?” p. 18 

 Bewoners in en rond de Moeren in 1773 p. 19 

 Kwartierstaat Depeser Maurice p. 25 

 Getuigenissen gezocht WOII, kinderen in Zwitserland p. 27 

 Schatten in oude kranten – Pyliser-Veranneman p. 28 

 Wat over munten en hun afkortingen p. 30 

 Exclusief aanbod voor onze leden p. 31 

 De opgeëisten van Houtem (Veurne) van 21.4.1943 p. 32 

 

Nieuwsbrief 2022 

* 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 2022') . 
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BEWONERS IN EN ROND DE MOEREN IN 1773 

JOERI STEKELORUM 

Op de website www.cartesius.be vonden we een merkwaardige kaart uit 1773 die onze bijzondere aandacht trok. 
Het gaat over een kaart van de Moeren tussen Bewesterpoort, Bulskamp en Adinkerke en is gedateerd op 7 
september 1773. Het origineel bevindt zich in het Rijksarchief Gent, Kaarten en plannen nr 1821 (1 blad, afm. 
33x42 cm). De kaart is afkomstig uit het archief van de Staten van Vlaanderen, nr. 934 en hoorde bij de 
briefwisseling. De kaart draagt in het midden de titel “Carte de presvue toute la Moere à Utrichienne et ses 
environs”.  

 

Ze toont het Oostenrijkse (nu Belgische) deel van De Moeren met ook delen van de aanpalende parochies. In de 
linker benedenhoek staat de legende: per parochie worden een aantal huizen/hoeves met een nummer op de kaart 
aangeduid. In de legende staan telkens de “noms des paysans” bij het bijhorende nummer. 

In dit artikel proberen we te identificeren wie er waar woonde. De uitgave van onze landboeken van Bewesterpoort 
en Adinkerke konden daarbij helpen.  

Houtem (1) – Jacobus Veragen 

 

Te identificeren met Carolus Jacobus Verhaeghe, geboren in Vinkem op 02-02-1740, zoon van Carolus 
Norbertus en Judoca Verweirde. Overleden in Houtem op 02-07-1778 (SvG nr. 15.940). Hij huwde in 
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Houtem op 17-05-1764 met Maria Joanna Demeersseman, weduwe Joannes Vanthuyne (+17-06-1763, SvG 
nr. 12.613), dochter van Carolus & Petronilla Charle. Zij hertrouwde met Petrus Cornelius Nardelle. Zij 
werd geboren in Houtem en overleed er op 23-05-1781 (SvG nr. 2.760). Hun kinderen, alle als kind 
overleden: Carolus Eugenius °23-2-1766 +24-4-1766; Leopoldus Norbertus °23-2-1766 +30-7-1766; 
Franciscus Josephus °17-05-1767 +08-06-1767; Petrus Cornelius Jacobus °21-8-1768 +21-3-1789; Ludovicus 
Verhaege °22-8-1769 +23-8-1769; Ignatius Eugenius °14-1-1772 +20-2-1772. 

Nu de gebouwen gelegen W. Cobergherstraat 1 of 2. 

 
Wulveringem (1) - Francis Deporter 

Een Frans Poorter, vermeld in 1782 als disgenoot in Bulskamp, geboren in Esen. Voor de rest geen spoor 
gevonden. Op de Popp-kaart: sectie A nr. 56-57 (eigendom Arsenius Decae, eigenaar Veurne). Nu de 
gebouwen gelegen W. Cobergherstraat 4. 

 

Wulveringem (2) Ouvriers sans vaches 

Op de Popp-kaart: sectie A nr. ?? (geen bewoning meer) 

Wulveringem (3) - Joanes Mavau 

Joannes Ignatius Maveau werd geboren op 10-09-1741 in Merkem, zoon van Joannes Franciscus en Maria 
Catharina Vermeersch. Hij huwde een eerste maal met Rosa Clara Vergote (+1796), en een tweede maal 
met Rosalia Clara Sobry (Izenberge, 1770 – Wulveringem, 1807) en een derde maal met Maria Droogherick 
uit Ghyvelde. Uit het eerste huwelijk werden zes kinderen geboren in Wulveringem (1764-1778), uit het 
tweede huwelijk vier (1798-1807). Joannes overleed in Wulveringem op 28-11-1815. 

Op de Popp-kaart: sectie A nr. 112-113 (huis en plaets, eigendom Franciscus Titeca, werkman Veurne). De 
woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de Calommegracht 
(Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is met de 
ruilverkaveling verdwenen. De bebouwing is er nu verdwenen. 

Wulveringem (4) - Francis Virens 

Wellicht (immers geen spoor van een famiie Fieren/Vieren) te identificeren als Franciscus Joannes Fiers, 
geboren in Vinkem op 17-01-1740 als zoon van Petrus en Petronilla Deltombe; overleden in Wulveringem 
op 02-02-1775, gehuwd met Joanna Theresia Vansteene. Geen kinderen gevonden. 

Op de Popp-kaart: sectie A nr. 96-97 (huis & plaets, eigendom Ludovicus Cordier, werkman Houtem). De 
woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de Calommegracht 
(Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is met de 
ruilverkaveling verdwenen. Ook de bebouwing is er nu op deze plaats verdwenen. 

Wulveringem (5) - Christian Byser 

Christianus Debyser werd geboren in Hondschoote op 15-11-1719 als zoon van Christianus en Joanna 
Flammee. Hij huwde een eerste maal met Maria Joanna Depotter (+1750), een tweede maal met Agnes 
Constantia Vandenabeele uit Adinkerke (+16-05-1755, SvG nr. 13.260), met wie hij twee kinderen kreeg in 
Wulveringem (1751-1754), en een derde tweede maal met Jacoba Theresia Huyghe, met wie hij 9 kinderen 
kreeg (1756-1767). Christianus overleed in Wulveringem op 12-07-1775. 

Op de Popp-kaart: sectie A nr. 64- 65 (huis)-66 (hofplaats) (eigendom Carolus Dehouck, landbouwer 
Veurne). De woning was gelegen langs een voetweg/landweg die eertijds liep van een brug over de 
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Calommegracht (Sashoekstraat, ter hoogte van hoeve Ooievaarsnest) naar de Valkenstraat. Deze weg is 
met de ruilverkaveling verdwenen. De huidige (vakantie)woning is gelegen op het einde van de 
doodlopende Valkenstraat (nummer 7). 

 

Bulskamp (1) - Pieter Wulder 

Petrus Joannes Devulder werd geboren in Lo op 28-06-1717 en huwde in 
Lo op 05-05-1737 met Joanna Francisca Vandenbussche (uit Lo, dochter 
van Guilielmus en Brigitta Anneese). Zij woonden aanvankelijk in 
Wulveringem, waar minstens zes kinderen werden geboren tussen 1742-
1748. In 1750 wordt in Bulskamp nog een zoon geboren. Zijn echtgenote 
overleed in Nieuwpoort op 28-04-1781. 

Op de Popp kaart is de woning te identificeren met het perceel sectie A 
nr. 704 langsheen de Nieuwe Gracht nabij het Ringslot, nu toegankelijk 
via een dreef langs de Valkenstraat (nr. 10). 

 

Bulskamp (2) - Carl Leurse 

Carolus Ignatius Leus, werd geboren in Houtkerque en huwde in Veurne 
(Sint-Niklaas) op 24-02-1767 met Barbara Cecilia Valcke uit Adinkerke. In 
Bulskamp werden tien kinderen geboren tussen 1768-1788. Carolus 
overleed in Veurne op 25-03-1795, zijn echtgenote aldaar op 17-11-1817. 

De woning was gelegen langsheen een verdwenen voetweg tussen het 
Ringslot en Bulskamp. Op de Popp kaart en nu ook geen bebouwing meer 
aanwezig. 

 

Bulskamp (3) - Francois Massart 

 

Franciscus Bertinus Matsaert is geboren op 03-09-1732 in Adinkerke, zoon van Henricus Josephus Matsaert 
en Anna Josepha Anneese. Franciscus is overleden op 17-10-1781 in Bulskamp, 49 jaar oud. Franciscus 
trouwde een eerste maal, 32 jaar oud, op 30-10-1764 in Bulskamp met Isabella Clara Biesteman. Isabella 
is overleden op 10-06-1765 in Bulskamp. Hij trouwde een tweede maal, 35 jaar oud, op 01-03-1768 in 
Koksijde  et Susanna Theodosia Desmet, 23 jaar oud. Susanna is geboren op 06-02-1745 in Wulpen , dochter 
van Bernardus Engelbertus Desmit en Maria Aldegonda Joncheere. Susanna is overleden op 08-05-1786 in 
Bulskamp, 41 jaar oud.Susanna trouwde later op 04-05-1784 in Bulskamp met Gerardus Jacobus Matsaert 
(ovl. 1831). Uit zijn eerste huwelijk geen kinderen,uit zijn tweede acht kinderen, allen geboren in 
Bulskamp (1768-1785). 

De hoeve (nr. 3 op het kaartje hierboven) lag op grondgebied Bulskamp, tegen de grens met Bewesterpoort 
(de nrs. 1 en 2 behoren tot Bewesterpoort). Dit is ook duidelijk te zien op de kaart van Ferraris, hieronder 
afgebeeld (onderste hoeve met nummer 42 = Bulskamp, de twee erboven met nummer 40 = 
Bewesterpoort). Het gehucht had als naam de Drye hofsteden (begrijpelijk) en was gelegen rond het 
Annekensleed. Nu in de straat Bewesterpoort-West nummer 5 (nr. 3 van Bulskamp op onze kaart), 1 
(nummer 2 van Bewesterpoort op onze kaart) en 7 (nummer 1 van Bewesterpoort op onze kaart). 
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Bulskamp (4) - Place ou il y a eu un pont 

 

Een brug die blijkbaar eertijds over het Ringslot lag, iets ten zuiden van de huidige Hoeve Sint-Flora 

 

Bewesterpoort (1) - Jacques Dehouck 

 

Jacobus Dehouck, geboren in Veurne (Beoosterpoort) circa 1725, zoon van Benedictus (°Reninge) en 
Theresia Ramaut (°Veurne Walburga), overleden in Veurne (Bewesterpoort) op 22-04-1789; huwde met 
Joanna Claeys en Scholastica Lavae (°Koksijde) 

Hoeve gelegen op het gehucht de Drye hofsteden aan het Annekensleed. Nu Bewesterpoort-West nummer 
7 

Bewesterpoort (2) - Jacques Lava 

Jacobus Josephus Lava, geboren in Schore, gehuwd Veurne (Sint-Niklaas) 04-05-1766 met Joanna 
Constantia Merlevede weduwe van Jacobus Feys (°Stavele), overleden Veurne (Sint-Niklaas), 19-05-1777 

Hoeve gelegen op het gehucht de Drye hofsteden aan het Annekensleed. Nu Bewesterpoort-West nummer 
7. 

Bewesterpoort (3) - Francis Ritta 

Dominicus Franciscus Riethaeghe, landbouwer geboren in Pollinkhove, zoon van Thomas en Joanna Bouts; 
eerste huwelijk met Emerentiana Ryckebus, overleden 23-06-1766 in Veurne (Sint-Niklaas) waarvan: 
Franciscus Joannes x N. te Veurne; Pieter Francois Ludovicus jongman te Ghyvelde , Jacobus Dominicus 
jongman te Veurne; Benedictus Francois °29/10/1754 te Wulpen; Dominicus hertrouwde in 1766 met Maria 
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Jacoba Constantia Visage. Hij overleed in Veurne (Sint-Niklaas) op 10-01-1776; kinderen uit het tweede 
huwelijk: Hendrick Jacobus Michiel °22/02/1769; Ludovicus Idesbald °28/10/1774 ; Rosalia Josepha 
°08/06/1767; Joanne Clare °10/11/1771 (SvG Veurne nr. 17.447). 

Hoeve nu gelegen op het kruispunt van Bewesterpoort-West en Bewesterpoort-Zuid, tegenwoordig 
vakantiewoningen ‘t Moerenzicht (Bewesterpoort-Zuid nr. 6). 

Bewesterpoort (4) - Englebertus Vanloo 

 

Engelbertus Vanloo, geboren in Veurne (Bewesterpoort) circa 1738 en aldaar overleden op 08-04-1795, 
zoon van Jacobus (°Adinkerke) en Anna Maria Hopsomer (°Stuivekenskerke), gehuwd met Anna Maria Lavae 
(°Adinkerke) (PR Veurne) 

Op de Popp-kaart aangeduid als Groote Moer hofstede, momenteel gelegen op het einde van doodlopende 
Cappoenstraat.  

 

Bewesterpoort (5) - Ferdinandus Bouduel 

 

Mattheus Ferdinandus Boudeweel werd geboren in Houtem op 11-01-1731, zoon van Franciscus en Joanna 
Theresia Verhaeghe. Hij overleed in Veurne op 02-09-1815. Hij huwde een eerste maal met Joanna 
Theresia Outters (Adinkerke, 1731 – Veurne, 1809), een tweede maal in Veurne op 09-03-1813 met Isabella 
Theresia Cordier (Adinkerke, 1768 – Veurne, 1857), weduwe Franciscus Vandenberghe. Hij was 
landbouwer. Divere kinderen. 

De hoeve bestaat nog steeds en is gelegen Debarkestraat 9 (kraanverhuurbedrijf Madrimo). 

 

Adinkerke (1) - ….. Flamingue ? = Groot Moerhof 

 

Martinus Franciscus Xaverius Vlaminck is geboren op 28-02-1738 in Schore, zoon van Jacobus Bernardus 
Devlaminck en Maria Catharina Schabalie. Martinus is overleden op 21-04-1788 in Veurne, 50 jaar oud. 
Beroep: landbouwer. Martinus trouwde, 33 jaar oud, op 12-11-1771 in Veurne (Sint-Niklaas) met Isabella 
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Theresia Danes, geboren op 24-09-1751 in Warhem, dochter van Petrus Danes en Francisca Beyaert. 
Isabella is overleden op 26-06-1826 in Brugge, 74 jaar oud. Isabella trouwde later op 23-10-1788 in Veurne 
(Sint-Niklaas) met Felix Emmanuel Renier (ovl. 1809) 

De hoeve is het Groot Moerhof, gelegen op de landsgrens tussen Frankrijk en de toenmalige Oostenrijkse 
Nederlanden. 

De Moeren (1) - Seconde ferme du sieur L’allemand 

De Moeren (2) - Demeure du sieur l’Allemand 

 

Op 2 maart 1770 overlijdt in Bulskamp het 14 maanden oude kind Antonius Albertus, zoon van Alexius 
L’Almant uit Crotenay bailliage van Poligny in Franche Comté en van Maria Philippa de la Valé uit Béthune. 
Het werd op het kerkhof begraven na een engelenmis de dag nadien. 

Het gaat hier over de Hoeve Sint-Flora (nummer 1), gelegen langs de huidige Kasteellaan en de hoeve ten 
noordwesten daarvan, nu gelegen in de Noordmoerstraat nummer 5, de zgn. Flaviehoeve (Dirk Ghyselen). 

De Moeren (3) - Ferme abandonnee a cause de l’eau 

   

Blijkbaar twee verlaten hoeven, waarvan de meest zuidelijke (rechter afbeelding), gelegen tegen aan het 
Ringslot met de grens met Houtem, te identiceren is met de op de Popp kaart afgebeelde Hoeve Sint-Louis 
of Hoeve Moerland, nu respectievelijk Moerkerkestraat 1 en 4. 

De noordelijker gelegen nummer 3 (linker afbeelding) is moeilijk te identificeren, maar is wellicht te 
identificeren met de hoeve Sint-Gonsalves, nu Kosterstraat 5 

De Moeren (4) - Ferme domistique du hofman Vanloo 

Hoeve gelegen in de Moeren, Eilandje van Veurne; niet duidelijk wie die hoofdman Vanloo was; wellicht 
Engelbertus Vanloo, geboren in Veurne (Bewesterpoort) circa 1738 en aldaar overleden op 08-04-1795, 
zoon van Jacobus (°Adinkerke) en Anna Maria Hopsomer (°Stuivekenskerke), gehuwd met Anna Maria Lavae 
(°Adinkerke) 

De Moeren (5) - Ferme d’un nommé Prevot ou on n’y peut aller qu’en naffette 

Wellicht te identificeren met de hoeve Sinte-Thomas, nu Noordmoerstraat 13 

De Moeren (6) - … d’apres ferme de Sainte Foi 
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De huidige hoeve Sainte-Foy, gelegen op het uiteinde van de chemin du Moulin in het Franse Les Moëres, 
momenteel “Les Écuries De La Ferme Sainte-Foy”. 

 

KWARTIERSTAAT DEPESER MAURICE 

WERNER GOUSSEY 

Tijdens de lockdown heb ik mijn doodsprentjes van Beveren-IJzer alfabetisch geklasseerd. 

Het doodsprentje van Maurice Depeser, ongehuwd, viel mij op door de “families Depeser-Depeser”. Ik dacht eerst 
aan een mogelijke fout. De doodsprentjes van zijn ouders riepen echter nog meer vragen op (zie bijlagen).  

Dus een kwartierstaat opgesteld. De liefde in de families Depeser en Ducouran moet enorm groot geweest zijn.  

Veel meer kwartierverlies kan je zeker niet hebben. 
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GETUIGENISSEN GEZOCHT WOII, KINDEREN IN ZWITSERLAND 

Enkelen jaren geleden, op 18 november 2018 hadden wij een voordracht door Betty Ryckaert in verband met de  
Belgische schoolkolonies in Zwitserland in de wereldoorlog I. Onlangs verscheen een artikel in het blad van de 
heemkundige kring van Schilde in verband met Belgische kinderen op vakantie in de tweede wereldoorlog. Zie een 
citaat uit het artikel hieronder. 

 
Toen Betty Ryckaert de presentatie hield in Oostduinkerke stelde iemand uit het publiek de vraag naar info over 
kinderen in Zwitserland tijdens WO II. Indien iemand zich daar bevond tijdens WO II en zich geroepen voelt, om 
zijn of haar verhaal te doen, kan eventueel contact opnemen met de contactgevens hieronder. 

 
  



28 | jrg. 22 nr. 2 
 

SCHATTEN IN OUDE KRANTEN – PYLISER-VERANNEMAN 

JOERI STEKELORUM 

Dat oude kranten soms schatten opleveren hoeft ondertussen niet meer gezegd te worden. Steeds meer komen ze 
online te staan. Als genealoog kunnen we er maar wel bij varen om onze familiegeschiedenis verder de 
documenteren. 

Als bij toeval kwamen we op www.delcampe.net een object tegen: een krantenartikel waar een Koksijdenaar met 
zijn echtgenote in 1912 poseert voor de fotograaf van Ons Volk. 

  

Wie was hij ? 

Carolus Ludovicus Pyliser is geboren op 14-03-1843 in Oostduinkerke, zoon van Joannes Baptiste Pyllyser en Amelia 
Cecilia Ureel. Carolus is overleden op 08-01-1928 in Koksijde, 84 jaar oud. Beroep: werkman. 

Carolus trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1867 in Koksijde met Sophia Amelia Veranneman, 25 jaar oud. Sophia is 
geboren op 22-01-1842 in Koksijde , dochter van Petrus Joannes Veranneman en Sophie Marie Vermote. Sophia is 
overleden op 10-12-1917 in Neuville sous Montreuil (F), 75 jaar oud. Het koppel woonde dus op het moment van 
haar overlijden in de Chartreuse-abdij van Neuville. 

Kinderen van Carolus en Sophia: 

1. N. Pyliser, doodgeboren op 16-02-1868 in Oostduinkerke 

2. Augustus Ludovicus Pyliser, geboren op 17-01-1869 in Oostduinkerke. Augustus is overleden op 11-02-1950 
in Nieuwpoort, 81 jaar oud. Beroep: werkman. Hij trouwde een eerste keer, 26 jaar oud, op 13-02-1895 
in Oostduinkerke met Maria Delanghe, 33 jaar oud. Maria is geboren op 28-07-1861 in Oostduinkerke, 
dochter van Henricus Benedictus Delanghe en Amelia Sophia Vanneuville. Maria is overleden op 17-04-1898 
in Oostduinkerke, 36 jaar oud. Hij hertrouwde, 29 jaar oud, op 30-06-1898 in Koksijde met Emma Maria 
Rosseel, 25 jaar oud. Emma is geboren op 07-02-1873 in Boezinge, dochter van Silvie Rosseel. Emma is 
overleden vóór 1950 in Oostduinkerke, ten hoogste 77 jaar oud.  

3. Franciscus Jacobus Pyliser, geboren op 21-05-1871 in Oostduinkerke. Franciscus is overleden op 10-02-
1948 in Koksijde, 76 jaar oud. Beroep: werkman. Franciscus trouwde, 27 jaar oud, op 02-05-1899 in 
Oostduinkerke met Maria Ludovica Vieren, 22 jaar oud. Maria is geboren op 05-05-1876 in Koksijde, dochter 
van Benedictus Leopoldus Vieren en Amelia Justina Baert. Maria is overleden op 29-08-1952 in Koksijde, 
76 jaar oud.  

4. Hippolytus Julianus Pyliser, geboren op 11-05-1872 in Oostduinkerke en er overleden op 22-01-1873, 8 
maanden oud.  

5. Eugenia Sophia Pyliser, geboren op 04-10-1873 in Oostduinkerke en er overleden op 26-10-1873, 22 dagen 
oud.  
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6. Irma Zenobia Pyliser, geboren op 19-10-1874 in Oostduinkerke en er overleden op 05-11-1874, 17 dagen 
oud.  

7. 7 Philomena Sophia Amelia Pyliser, geboren op 28-12-1875 in Oostduinkerke. Philomena is overleden op 
08-09-1969 in Reninge, 93 jaar oud.Philomena trouwde, 23 jaar oud, op 19-07-1899 in Oostduinkerke met 
Franciscus Xaverius Thieren, 27 jaar oud. Franciscus is geboren op 03-12-1871 in Oostduinkerke, zoon van 
David Alexander Thieren en Joanna Theresia Tourlouze. Franciscus is overleden op 12-04-1954 in 
Oostduinkerke, 82 jaar oud. Beroep: visser-werkman 

Van dit koppel leven er momenteel nog talrijke afstammelingen in Koksijde en Oostduinkerke, waaronder families 
Delanghe, Ticket, Thieren, enz. 

 

(collectie R. Florizoone-Scheirsen, FV Westkust) 

 

NASCHRIFT 

In de marge hiervan vonden we nog op www.historischekranten.be het volgende artikel in Het Advertentieblad 
van Veurne, 23 augustus 1884. We komen er in een volgende bijdrage op terug. 
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WAT OVER MUNTEN EN HUN AFKORTINGEN 

JAN VAN ACKER 

Onlangs kregen we de vraag hoe bepaalde cijfers, bedragen en munten gelezen moeten worden, en er werden 
meteen enkele teksten mee bezorgd. Er komen inderdaad  soms meerdere zaken samen die het moeilijk maken: 
oude muntnamen, de muntsoorten, de schrijfwijze van getallen… 

Nemen we dit voorbeeld: daar lezen we 86 pond 2 schellingen 6 denieren. De getallen staan in Romeinse cijfers - 
daar gaan we nu niet op in (bemerk wel de quatre-vingt). Met daarachter, in superscript, afkortingen voor de drie 
delen van het bedrag, netjes gescheiden door een dubbele punt. 

 

De eerste is 'lb': de afkorting van het Latijnse 'libra' of pond. Dat is de munteenheid. Maar er was meer dan één 
soort pond. De meest courante muntsoort bij ons was in de middeleeuwen het pond parisis ('het pond van Parijs'), 
maar in de 18de eeuw was dat even vaak het pond groten. De verhouding tussen beide munten is als volgt: 1 pond 
groten = 12 pond parisis. Vaak vind je  in publicaties 'lb' of 'Lb', maar persoonlijk ga ik voor het m.i. sierlijker '£', 
het Engelse symbool voor pond, de munteenheid die men er nog steeds gebruikt. Met de muntsoort erbij wordt 
dat '£ p.' of '£ par.' (zoals hier), resp. '£ gr.'. Onthoud dat je altijd die muntsoort moet aangeven. 

Nu wordt 1 pond ingedeeld in 20 schellingen, van telkens 12 denieren of penningen, verkort 'sch.' of 's.' en 'p.' of 
'd.'.  Dat maakt dat je eigenlijk meteen weet - zelfs zonder veel aandacht te besteden aan de gebruikte afkortingen 
- dat er na het aantal pond en vóór dat 'pars.' (parisis), waar je duidelijk afgescheiden twee keer een getal ziet, 
sprake zal zijn van sch. en p. (of d.). Hier zie je als laatste duidelijk een 'd.' voor denier, en het getal ertussen 
moet dan gewoon schelling zijn - is dat dus een 's.'? Het getal hierboven is dus 86 £ 2 s. 6 d. (of p.). 

Soms wordt de gulden als munteenheid gebruikt. De meeste lezers weten nog wel dat Nederlanders de gulden 
gebruikten tot de invoering van de euro in 2002, en dat dit afgekort werd als 'fl'. Dat komt van 'florentijn', omdat 
de gulden in Florence ontstaan is. De muntwaarde is 1 fl. = 6 £ p.; 1 fl. = 1/2 £ gr. 

En de rest zijn eigenlijk variations sur un thème. Soms zie je na de 'lb.' bij voorbeeld een 's.', zodat je 'lbs.' krijgt, 
gewoon een meervoudsaanduiding van dat £. Wanneer een getal maar klein is, kan men de '£' weglaten en meteen 
de waarde uitdrukken in 's.' Dan krijg je bijvoorbeeld een bedrag als '48 s. 6 d.': dit is dus hetzelfde als 2 £ 8 s. 6 
d. Let wel: dat combineren tot bijvoorbeeld '1 £ 24 s.' kan normaal niet: het is ofwel '2 £ 4 s.', ofwel '44 s.'. 

Tenslotte nog één dingetje. Hoe noteer of schrijf je dat nu het best? We nemen het bedrag van hierboven als 
voorbeeld. 

De eerste methode is dat voluit te schrijven, als bv. '86 pond 2 schellingen 6 denieren parisis'. Waarbij pond het 
best in het enkelvoud komt: net zoals je iets dat 150 euro kost, zelden zult betalen met 150 euro's. Het pond is 
eigenlijk een rekenmunt. In de praktijk betaalde men met allerlei munten met soms heel plastische namen zoals 
'ridders', 'pistolen', 'dukaten' en 'dubbele dukaten', 'leeuwen', 'albertijnen' en 'dubbele albertijnen' enz. enz. Een 
mooie opsomming vind je o.m. in K. LEMMENS, 'Rekenmunt en courant geld', Vlaamse Stam, 27 (1991), p. 339-367. 

De tweede methode hanteert een kortere schrijfwijze: '86-2-6 £ p.'. Je weet uit de indeling van het £ toch over 
welke onderdelen (steeds schellingen en penningen/denieren) het gaat, dus die kan je even goed weglaten. 
Uiteraard moet je dan wel telkens de drie elementen weergeven, ook als er eentje niet ingevuld is. Bv. '2-0-3 £ 
p.', of '2-3-0 £ p.'. 

En om af te ronden een variant die ikzelf doorgaans hanteer, omdat ik weet hoe gemakkelijk je wat fout tikt of 
per ongeluk een cijfer uitveegt. Omdat schellingen en penningen tot boven de 10 kunnen oplopen, gebruik ik het 
liefst twee cijfers. Dat is bv. '86-02-06 £ p.' i.p.v. '86-2-6 £ p.'. Zo weet ik dat het niet '86-12-6 £ p.' was, waarvan 
ik een cijfer '1' per ongeluk gedeletet of mis ingetikt hebt. Een kleine moeite, die maakt dat ik later niet opnieuw 
moet grijpen naar het origineel om na te kijken of ik toch niet wat fout genoteerd heb. Als je van jezelf weet dat 
je soms dezelfde soort fouten maakt, ontwikkel je een systeem, waarmee je jezelf kan controleren. Voor mij 
werkt dat best goed. 

(van de redactie) 
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Nog enkele als oefening: oplossing achteraan in de nieuwsbrief (p. 34) 

 (1)  (2) 

 (3)  (4) 

 (5)  (6) 

 

EXCLUSIEF AANBOD VOOR LEDEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN 

 
Leden van Familiekunde Vlaanderen kunnen nu genieten van een exclusief aanbod: beide delen kunnen aangekocht 
worden bij Familiekunde Westkust (en enkel daar) tegen de voordeelprijs van 75 euro (normale prijs 90 euro). Het 
gaat om de tweede – beperkt herwerkte – versie. Enkel te verkrijgen in het documentatiecentrum van FV Westkust, 
Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke. Meer info: mderudder@gmail.com 
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DE OPGEËISTEN VAN HOUTEM (VEURNE) VAN 21.4.1943 

DANY LEYNAERT 

De foto hieronder vond ik in een doos met oude familiefoto’s uit de tijd dat mijn vader Raymond Leynaert nog bij 
zijn ouders Jules en Marie Leynaert-Ryckebusch in Houtem bij Veurne woonde. 
 

Op de foto 12 jonge mannen en de vermelding “ De opgeeischten van Houtem (V) 21-4-43 ”. Achteraan op de foto 
staat de stempel “Photo Marcel Verstraete, Houtem-bij-Veurne, Handelsregister Veurne Nr 678”. 

 

Afb. 1 ‐ De opgeëisten van Houtem (Veurne) van 21.4.1943 

Of het bij deze opeising ging over verplichte tewerkstelling in Duitsland dan wel in België kon ik niet meer 
achterhalen. 

Een beetje duiding dienaangaande. Bij Duitse verordening van 6 maart 1942 werd de verplichte tewerkstelling 
voor bezet België ingevoerd. Alle Belgen konden onder de maatregel vallen, of ze nu in privéondernemingen of in 
de administratie werkten. 

Zes maanden later, op 6 oktober 1942, verscheen een nieuwe Duitse verordening met betrekking tot  de verplichte 
tewerkstelling in Duitsland en dus niet enkel meer in bezet België. Mannen tussen 18 en 50 jaar en vrouwen tussen 
21 en 35 jaar konden verplicht worden in Duitsland te gaan werken. Er waren uitzonderingen, zoals mijnwerkers 
of werknemers in bedrijven die werkten voor de Duitse oorlogsindustrie.  

In 1943 werd de rekrutering gesystematiseerd met de jaarklassenacties, een systeem vergelijkbaar met de 
militaire dienstplicht. Al wie in een bepaald jaar geboren was werd opgeroepen voor tewerkstelling in Duitsland.1 

Uit de verhalen van mijn vader Raymond Leynaert (volgnummer 4) kon ik opmaken dat hij tewerkgesteld is geweest 
in het kader van wat later “pit en stake” genoemd werd, namelijk het plaatsen van boomstammen in weiden en 
velden om het landen van (zweef)vliegtuigen te verhinderen.2  Hij moest met paard en kar deze boomstammen 
vervoeren waarbij er af en toe al eens een stam “van de wagen viel”. 

Aan verplichte tewerkstelling in Duitsland wist hij te ontkomen. Van de Dienst Archief Oorlogsslachtoffers ontving 
ik een kopie van zijn "Freistellung vom Arbeitseinsatz im Reich" omdat hij, zoals blijkt uit het formulier, bij 
landbouwer Henri Delanoye uit De Moeren  tewerkgesteld was.3 
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Deze “Freistellung” lijkt gedateerd 4.5.44 (het jaartal is moeilijk leesbaar) wat zou betekenen dat er ongeveer 1 
jaar na het nemen van de foto nog een tweede oproep kwam voor verplichte tewerkstelling in Duitsland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2 – formulier Freistellung vom Arbeitseinsatz im Reich 

Het leek mij wel de moeite waard uit te zoeken wie er voor de fotograaf poseerden op deze 21.4.1943. Hiervoor 
contacteerde ik de ondertussen 96-jarige Jeanette Deberdt, afkomstig van Houtem en oudtante van voorzitter 
Joeri Stekelorum, die zich nog een aantal namen en gezichten kon herinneren. Verder kreeg ik hulp van de 
medewerkers van de dienst Burgerzaken van de stad Veurne en van Jelle Wils van het Stadsarchief Veurne zodat 
ik de gegevens grotendeels kon aanvullen. 

Naam en voornamen van de personen op de foto: 
 

Volgnummer Naam Voornamen

1 onbekend 

2 Depoorter Robert Lucien Corneel

3 Vanveuren Raymond Cyril Henri Corneelof zijn broer Gilbert Fernand Jozef 
Corneel

4 Leynaert Raymundus Augustus Cornelius

5 Ghyselen Maurice Henri Corneel

6 Goderis Gerard Jozef André Corneel

7 Dewitte Marcel Louis Daniel

8 Cappelle (???) Gustaaf

9 Ghyselen Firmin Joseph

10 Vercoutter Remigius Gaston Cornelius

11 Deberdt Modest Roger Valère

12 Blondeau George Leon Julien
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Geboorteplaats en ‐datum en toenmalig adres 4 
 

Volgnummer Geboortedatum Geboorteplaats Adres in 1943                               

1 onbekend  

2 24.05.1922  Houtem Westmolenstraat 30           Houtem 

3 02.04.1923 (Raymond) 
of 
29.07.1924 (Gilbert)  

Houtem
 
Houtem

Grayaertstraat 6                Houtem 
Grayaertstraat 6                Houtem 

4 02.04.1922 Houtem Westmoerhoek 14  Houtem 

5 11.05.1922 Houtem Drie Koningenstraat 5  Houtem 

6 19.03.1923 Houtem Westmoerhoek 16 Houtem 

7 29.08.1922 Houtem Kerkstraat 18             De Moeren 

8 onbekend onbekend Onbekend

9 03.08.1924 Ichtegem Landsmanstraat 9 Houtem 

10 20.01.1922 Bulskamp Goemoetestraat 17 Houtem 

11 13.03.1924 Woumen Westmoerhoek 1 Houtem 

12 06.06.1924 Houtem Dorpstraat 45 Houtem 

 
Met uitzondering van mijn vader en van George Blondeau (volgnummer 12), weet ik niet of iemand van de overige 
mannen effectief tewerkgesteld werd hetzij in Duitsland hetzij in België. 

George Blondeau overleed op 14.12.1943 in Bremen (Duitsland) en is na het nemen van de foto dus toch naar 
Duitsland vertrokken. Wat er met de andere opgeëisten gebeurde tijdens de oorlogsjaren en daarna is mij niet 
bekend. 

Wat mijn vader Raymond Leynaert betreft. In 1944 werd hij door Rijkswachter Camiel Verslype, 
“schuilplaatsoverste” van Houtem, gerekruteerd als lid van het Geheim Leger. Op 11.5.1945 werd hij toegelaten 
tot de Koninklijke Rijkswachtschool in Elsene (Brussel) voor zijn vorming tot “gendarme te voet”. Na een drietal 
jaren dienst in de rijkswachtbrigades van Antwerpen en Kortrijk werd hij in 1948 overgeplaatst naar de 
Wachteenheid Limburg om er dienst te doen als wachtpersoneel in de Penitentiaire Mijncentra van Zwartberg en 
Beringen.5  In 1949 werd hij overgeplaatst naar de Provoostschap in Bezet Duitsland (later de Provoostdienst bij 
de Belgische Strijdkrachten in Duitsland) waar hij het merendeel van zijn loopbaan doorbracht. Hij beëindigde 
zijn loopbaan bij het Rijkswachtdistrict Genk op 1.7.1978. Hij overleed in Genk op 27.5.2001. 

(1) https://www.belgiumwwii.be/nl/belgie-in-oorlog/artikels/6-maart-1942-de-verplichte-tewerkstelling-eerste-
fase.html, geraadpleegd mei 2022 

(2) https://sites.google.com/view/depannetheek/40-45/oorlog-anekdotes#h.p_YFBD64B1IPyO, geraadpleegd 
mei 2022 

(3) Algemeen Rijksarchief - Dienst Archief Oorlogsslachtoffers, Luchtvaartsquare 31 – 1070 Brussel 

(4) Bevolkingsregister Houtem 1930-1947 & Bevolkingsregister De Moeren 1940-1947 

(5) https://www.cosimo.be/onsmijnverleden/van-mijnwerkersstatuut-naar-vreemdelingstatuut, geraadpleegd 
mei 2022 

 

Oplossingen “Wat over munten en hun afkortingen” p. 31 

(1) 601 p. 16 s. 11 d.  (2) 7252 p. 12 s. 2 d. par(isi)s  (3) 471 p. 16 s. 8 d. par(isi)s 

(4) 3132 p. 12 s. 6 d.  (5) 74 p. 16 s. 3 d.   (6) 88 p. 10 s. 
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22ste jaargang – nr. 3 – driemaandelijks 
juli – september 2022 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 

ONZE ACTIVITEITEN:  

Vrijdag 7 oktober 2022 Vrijwilligersavond met kaas/charcuterie Zie p. 38

Vrijdag 14 oktober, 13u15 Studiedag Familiekunde West-Vlaanderen zie p. 45

Zondag 23 oktober 2022, 10u30 Voordracht Maarten Larmuseau: Het zit in 
de genen van onze familie

zie p. 46

Zondag 11 december 2022, 10u30 Voordracht Joeri Stekelorum ‘Op zoek 
naar Gaston Lejeune’

 

Vrijdag 27 januari 2023 19u30 Nieuwjaarsreceptie  

De geplande viering van ons 25-jarig bestaan op 27 augustus, zoals aangekondigd in 
onze vorige nieuwsbrief, wordt uitgesteld naar een nieuwe datum – meer info wordt 

later meegedeeld

 
 IN DIT NUMMER: 
 Initiatiecursus “Hoe begin ik aan mijn stamboom ?” p. 39 

 Stormweer in 1899 p. 40 

 Onze verzameling bidprentjes en rouwbrieven. Op naar 1.000.000 p. 47 

 Kwartierstaat van Maria Marvellie p. 48 

 Oproep leden FV-Westkust: “Herkomst familienaam Vandeloo?” p. 52 

 

Nieuwsbrief 2022 

* 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 2022') . 
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STORMWEER IN 1899 

JOERI STEKELORUM 

Op zoek naar informatie in oude Nederlandse kranten (www.delpher.nl), waarin trouwens heel wat 
berichtgeving over West-Vlaanderen is te lezen, kwamen we in het jaar 1909 artikels in diverse Hollandse 
kranten tegen over een vreselijke storm op de Noordzee in de nacht van 1 op 2 december 1909, waar vissers uit 
Koksijde slachtoffer waren: 

 

Middelburgsche courant, 03-12-1909 

 

Rotterdamsch nieuwsblad, 04-12-1909 

De dagen nadien kwamen meer details in de kranten aan bod: 

 

De Courant, 07-12-1909 

Het Rotterdamsch nieuwsblad besteedde op 7 december 1909 een uitgebreid artikel over de storm en de 
gevolgen voor de vissersvloot van onze Belgische Kust en wist het volgende te melden: 

De sloep n°4, die eveneens verging, behoorde tot de vloot van Coxyde. Zij was door den storm verrast 
en wilde een schuilplaats zoeken achter den dam van Zeebrugge, maar de storm sleepte het vaartuigje 
naar de open zee. Men zag toen de visschers den steven wenden naar Vlissingen, maar de mast brak en 
de sloep kwam ontredderd stranden voor Duinbergen. Daar het hoogwater was, werd het vaartuig tegen 
den golfbreker stukgeslagen en werden de opvarenden door de golven verslonden. Het lijk van den 
schipper, Karel Louis Lepas, 48 jaar, werd op ’t strand geworpen. Met hem waren aan boord Engelbert 
Verhaegen, 48 jaar, zijn 13-jarige zoon, de oudste van zijn 11 kinderen en ten slotte Jan Bapt. Adam, 
wiens lijk eveneens aanspoelde. 

Op 9 december berichtte de Middelburgsche Courant nog het volgende: 
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Wie waren de onfortuinlijke vissers uit Koksijde die in de nacht van 1 op 2 december 1909 voor de 
Belgische kust het leven lieten op de vissersloep Coxyde 06 – Martha ? 

In de diverse krantenartikels worden de namen immers nogal door elkaar gebruikt blijkbaar. En als we dan de 
officiële overlijdensakten er bij nemen, blijkt het dat de namen door elkaar worden gehaald. 

Op de sloep waren, volgens de eerste berichten, volgende vissers aanwezig: 

- Stuurman C. Lap(l)asse, 48 jaar oud, dus geboren rond 1861 

- Engel Verhaeghe, 22 jaar, ongehuwd 

- Jan Baptiste Adam, 35 jaar, ongehuwd 

Er is evenwel geen enkele Laplasse die rond 1861 werd geboren en gestorven zou zijn in 1909. Daarom hebben 
we er even de registers van de burgerlijke stand van Nieuwvliet in Zeeland er bij genomen. Daaruit blijkt dat het 
niet om een Laplasse gaat, maar wel om Engelbertus Verhaeghe, 45 jaar oud, garnalenvisser uit Koksijde, 
echtgenoot van Rosalia Ludovica Maes. Hij werd geboren in Koksijde op 2 maart 1864 als zoon van Ludovicus 
Franciscus (183.0-1914) en Maria Sophia Calcoen (1835-1905)? 

 

Verder onderzoek leert dat hij op het ogenblik van zijn overlijden met Rosalia Maes 7 kinderen had (een zoon 
Carolus Ludovicus, geboren in 1902, overleed in 1903), waaronder Edmondus Franciscus Verhaeghe, geboren op 
16 maart 1893. Hij was dus op het ogenblik van de schipbreuk 16 jaar, bijna 17 en moet dus het tweede 
slachtoffer van de schipbreuk zijn geweest. De bevolkingsboeken van Koksijde voor de periode 1900-1910 
noteren bij hem “vergaen op zee”. 

Het derde bemanningslid was Joannes Baptiste Adam. Hij werd geboren in Veurne op 07-06-1869 als zoon van 
Sebastianus Ludovicus (1822-1881) en Joanne Therese Billoot (°1833). Hij trouwde in Koksijde op 08-11-1895 met 
Maria Justina Deramout (1873-1896). Bij zijn overlijden was hij dus weduwnaar, het echtpaar had ook geen 
kinderen, buiten een levenloos kind geboren in 1896. 

Waar de naam Laplasse in de artikels vandaan komt ? 

In de Brugse krant La Patrie van 3-12-1909 vinden we nochtans dat de bemanning uit vier personen, allen van 
dezelfde familie bestond: 
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… en nog, in de Gazette van Brugge van 3-12-1909: 

 

Maar vreemd genoeg meldde de krant La Patrie op 4-12-1909 het volgende… 

 

En de Gazette van Brugge op 6 december het volgende 

 

En dezelfde krant op 11 december… 

 

De Gazette van Brugge laat nog in haar editie van 15 december het volgende bericht weten: 
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Deze artikels maken het vraagstuk wie waar overleden is alleen maar moeilijker… In de registers van de 
burgerlijke stand van Oostende in 1909 is er immers geen spoor… 

Maar gelukkig brengen de overlijdensregisters van Koksijde uit het jaar 1909 de oplossing, wanneer op 10 
december de overlijdenakte, opgemaakt door de burgemeester van Heist wordt overgeschreven: “ten jare 1909 
den tweeden der maand december ten tien uren voormiddag (…) zijn verscheneen Laplasse August, visscher 
woonende te Adinkerke, oud 51 jaren, broeder van den overleden (…) dat heden om twee en een half uren ’s 
morgens, alhier overleden is Laplasse, Karel Lodewijk, visscher, gebooren te Coxyde den 19-08-1862 (…) “. 

Op dezelfde dag, een half uur later, wordt trouwens ook de akte van overlijden, opgesteld door de 
burgemeester van Nieuwvliet in Zeeland, van Engelbertus Verhaeghe, ingeschreven in de registers van Koksijde. 

Daarmee is het vierde slachtoffer, Carolus Ludovicus Laplasse, geïdentificeerd. Hij werd geboren in Koksijde op 
29-08-1862 als zoon van Henricus Josephus (1828-1871) en Maria Theresia Verbeke (°1833). Hij was ongehuwd. 

 

BESLUIT 

In de nacht van 1 op 2 december kwam de visserssloep Coxyde 4 in de problemen tussen Heist en Duinbergen 
nadat het in de voorhaven Zeebrugge probeerde te schuilen. De volgende bemanningsleden verdronken:  

1. Stuurman Carolus Ludovicus Laplace, geboren in Koksijde op 29 augustus 1862, ongehuwde zoon van 
Henricus Josephus en Maria Theresia Verbeke en gevonden op het strand van Heist; Twee douaniers 
vonden hem daar om twee uur 's morgens. Het lichaam voelde nog warm aan en men probeerde hem nog 
een hele tijd kunstmatig te beademen. De armen vertoonden vele schaafwonden die hij opgelopen had 
bij het vastklampen van de romp. Hadden ze maar reddingsboeien aan boord gehad! Zijn jongere broer 
Engel Laplace, die met zijn schuit in Zeebrugge lag op 't moment van de ramp hoorde daarover en 
haastte zich naar Heist. Bij het wrak vond hij nog enkele spullen die zijn broer toebehoorden. Hij wilde 
niet dat Karel in Heist ter aarde besteld werd en regelde er de overbrenging van het stoffelijk overschot. 
Op vrijdag 3 december trok hij naar Oostende en vond 
er in de Zuidstraat een voerman die het lijk verder 
naar Koksijde kon overbrengen. Samen met die 
voerman zou hij meekomen naar Koksijde waar Karel 
zou begraven worden. Zo mocht moeder Marie Thérèse 
haar zoon nog eens zien. In Oostende keken vele 
mensen naar dit triest gebeuren. Op een groen karretje 
werd een laag stro gelegd. Een rustig trekdier dat de 
weg naar de Westkust gewoon was, werd ingespannen 
en de Heistse vissers laadden het stoffelijk overschot 
over. Karels metgezellen waren Engel Verhaeghe en 
diens zoon Edmond, alsook Tisten Adam, allen vissers 
uit de Zeepanne. Zij werden niet in Koksijde begraven 
(zie ook over zijn leven: Onze Ijslandvaarders door 
Johan Depotter, deel II, p. 30-31) 

2. Engelbertus Josephus Verhaeghe, geboren in Koksijde 
op 2 maart 1864, zoon van Ludovicus Franciscus en 
Maria Sophia Calcoen, echtgenoot van Rosalia Ludovica 
Maes (1868-1930) en vader van 7 kinderen, gevonden 
op het strand van Nieuwvliet in Zeeland en begraven in 
Groede; Ijslandvaarder tussen 1897-1903 ((zie ook over 
zijn leven: Onze Ijslandvaarders door Johan Depotter, 
deel II, p. 509-510) 

3. Edmondus Franciscus Verhaeghe, geboren in Koksijde 
op 16 maart 1893, zoon van voornoemde Engelbertus 
en Rosalia Maes; zijn lijk werd nooit terug gevonden. 
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4. Joannes Baptiste Adam, geboren in Veurne op 7 juni 1869, zoon van Sebastianus Ludovicus en Joanne 
Therese Biloot, weduwnaar van Maria Justina Deramout, hij was ijslandvaarder van 1894-1908 (zie ook 
over zijn leven: Onze Ijslandvaarders door Johan Depotter, deel I, p. 1-5) 

Zij waren alle bemanningsleden van de C.4 'Marie-Sophie', de Koksijdse pannepot van Karel Laplasse. Het noodlot 
sloeg echter toe. De C.4 verging tijdens de sprotvisserij nabij de haven van Zeebrugge en de vier opvarenden 
verdronken. 
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ONZE VERZAMELING BIDPRENTJES EN ROUWBRIEVEN…  

OP NAAR 1 000 000 ? 

DIRK CAILLIAU 

Onze verzameling bidprentjes en rouwbrieven breidt zich gestadig uit en mag gerust als één van de belangrijkste 
verzamelingen (in zijn soort) van de provincie worden aanzien.  Momenteel bevinden zich 540.808 bidprentjes en 
306 836 rouwbrieven in onze collectie (toestand 15/8/2022). Een aantal tienduizenden staan nog in wacht om 
verwerkt te worden 

 

Het belang van deze inderdaad zeer interessante primaire bron kan niet worden onderschat.  Veelal betekent dit 
de start  voor het opmaken van zijn stamboom. 

Alle verdere info en historiek kan nagekeken worden op onze (vernieuwde) website : https://www.familiekunde-
westkust.be/links/bp_rb.html 

 

Het verheugt ons zeer dat, praktisch wekelijks, mensen hun collectie bij ons binnenbrengen, hetzij voor 
digitalisering, terug bezorging of door gift aan onze vereniging. 

Weet u soms van mensen/families die nog een verzameling hebben…?  Meld het ons…  Wij nemen dan discreet 
contact met hen op.. 

Het ordenen, digitaliseren, hernoemen van de gedigitaliseerde scans, het aanvullen van de gegevens vergt heel 
wat tijd en inspanning. en ware niet mogelijk zonder de (kosteloze) inzet van een heel team medewerkers.  Onze 
oprechte dank hiervoor ! 

Ook blijven wij voortdurend nog op zoek gaan naar nieuwe medewerkers..(kan ook van bij U thuis..) 

Voelt U zich geroepen om dit team te vervoegen ? Neem gerust contact met ons op… 
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KWARTIERSTAAT VAN MARIA MARVELLIE 

MARC DERUDDER & PHILIP OVERBERGH 
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(*) haar geboorteakte werd niet ingeschreven, ze is – volgens diverse getuigen – geboren rond Sint-Pietersdag (29 juni) in het 
jaar 1821 

Kw 35 Catherine Josephe FLORENT dv Jean Antoine FLORENT (landbouwer) en Marie Catherine Josephe MAES 

Kw 35 XX Josephus WEENS 

Kw 36 Andreas Ignatius Josephus VAN DE WOUDDE (°Oudekapelle) zv Andreas VAN DE WOUDDE en Anna Maria VEREECKE (°Lo) 

Kw 38 Jacobus Gerardus GELDOF zv Benedictus GELDOF ex Nieuwkapelle en Brigitta Petronilla MADTSAERT ex Oostkerke 

Kw 39 Anna Maria HAELEWIJCK ex Bulskamp dv Franciscus Bartholomeus HALEWIJCK ex Houtem en Anasthasia DE RUDDER ex 
Houtem 

Kw 39 XX Joannes QUINOX (+Alveringem) 

Kw 40 Franciscus Albertus LOOTEN zv Franciscus LOOTEN en Petronilla Teresia DUFLOER 

Kw 41 Anne Mary Cateryne CLENWERCK (°Hazebrouck) dv Mathieu CLENWERCK en Cateryne INGELARD (°Thiennes) 

Kw 41 Joannes Hermannus TIJTEKA zv Joannes TIJTECA (+Gistel) en Rosa Theresia PRENEEL (+Alveringem) 

Kw 41 XX Anna Theresia VANHOVE (+ Alveringem) 

Kw 41 XXX Genoveva GLORIE (werkvrouw) 

Kw 43 Maria Theresia LOONES dv Petrus Leopoldus LOONES en Petronilla RYSSEN 

Kw 44 Hermanus LAPON zv Josephus Ludovicus LAPON (°Lo) en Anna Theresia LOUWAGIE (°St Catharina Kapelle) 

Kw 44 XX Susanna MAHIEU (winkelierster) 

Kw 45 Isabella Rosalia KEIREL dv Petrus Norbertus KEIREL (°Ghyvelde) en Anna Maria VANHOVE (°Quadypre) 

Kw 45 X Martinus MARRANNER  

Kw 46 Joannes Franciscus VANDER BEKE zv Franciscus Ignatius VANDER BEKE (° + Ramskapelle) en Monica DEWITTE (° +  
Ramskapelle) 

Kw 47 Isabella Rosa Jacoba JANSSEN dv Franciscus Joannes JANSSEN (°Adinkerke) en Anna Maria Jacoba VANDEN ABEELE 
(°Alveringem) 

Kw 49 Maria Godeliva DEVRIENT dv Petrus DEVRIENT en Maria MINNE 

Kw 49 XX Petrus VANDENBROEKE 

Kw 51 Regina Catharina VAN BELLE dv Josephus VAN BELLE (° Leffinge) en Judoca Catharina DE KEIJSER (°Middelkerke) 

Kw 54 Jacobus TRAVERS zv Josephus TRAVERS (°Kortemark) en Anna Maria DESCHRYVERE (°Lichtervelde) 

Kw 54 XX Joanna DEPUIJDT 

Kw 55  Maria Ioanna CANIJN dv Laurentius CANIJN (° St. Petrus Kapelle) en Genoveva ALLEMESCH (°Keiem) 

Kw 56 Philippus Bernardus PIJSSON zv Philippus Jacobus PIJSSON (° Zarren, + Klerken, landbouwer) en Petronilla Clara DE SOT 
(° en + Klerken) 

Kw 57 Cecilia Francisca COUVREUR dv Jacobus COUVREUR (landbouwer, +Staden) en Jeanne HEUSELE (+ Staden) 

Kw 58 Jacobus Emanuel SPIEGEL zv Joannes Baptiste SPIEGEL en Maria Catharina CALLEWAERT 

Kw 58 XX Mary Jacoba PAUWELS 

Kw 58 XXX Mary Theresia LEPOUTTRE 

Kw 59 Isabella Clara JAECQUES dv Joannes Baptiste JAECQUES (°Zarren) en Veronica Cecilia VAN STEENKISTE (° Zarren) 

 

Ons trouw lid Maria Marvellie (lidnummer 6851) overleed op 4 augustus jl.. Samen met haar 
onafscheidelijke zus Zosima Marvellie was ze heel veel jaren gepassioneerd bezig met genealogie. 
Dankzij de goede zorgen van Maria werd de door hen verzamelde informatie, bij testament 
gelegateerd aan onze afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen. Het legaat zal, na grondige 
klassering en inventarisatie, bewaard worden in ons documentatiecentrum onder de naam “Fonds 
Maria & Zosima Marvellie, 2022”.  

Ter nagedachtenis en als eerbetoon aan Maria en Zosima, publiceren we in dit nummer hun 
kwartierstaat. 
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OPROEP LEDEN FV-WESTKUST: “HERKOMST FAMILIENAAM VANDELOO?” 

DANY LEYNAERT 

Graag een oproep aan de leden van FV-Westkust in verband met de naam "Vandeloo". 

De naam Vandeloo (ook Van de Loo of Vande Loo) komt eerder voor in de Limburgse en Antwerpse Kempen en in 
Brabant en niet of veel minder in het huidige West-Vlaanderen. Nochtans komt de naam in de 17de eeuw voor in 
de PR van o.a. Pollinkhove en Bulskamp. 

Kan iemand mij zeggen of deze Vandeloo "inheems" waren, dus toen al langer aanwezig in de regio, dan wel dat 
zij misschien in die 17de eeuw ingeweken schaapherders waren afkomstig uit Kempen of Maasland ? 

In bijlage een scan van de site van het RA met vermelding van de naam en de parochie. De gegevens van Brugge 
werden doorstreept omdat er in de eigenlijke inschrijving in het PR Vanloo staat en niet Vandeloo. 
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22ste jaargang – nr. 4 – driemaandelijks 
oktober – december 2022 

afgiftekantoor  8630 Veurne  P309454 Ondernemingsnr.808.410.470
verantw. uitgever: Joeri Stekelorum, Houtsaegerlaan 33, 8670-Koksijde

 
met de gewaardeerde steun van 

 

 

ONZE ACTIVITEITEN:  

Vrijdag 27 januari 2023, 19u30 Nieuwjaarsreceptie   

Zondag 12 februari 2023 van 10u30 
tot 12u30 (nieuwe datum) 

Genealogisch aperitief  

Op zaterdag 24 december en 31 december is ons documentatiecentrum gesloten 
 

 IN DIT NUMMER: 
 Viering 25ste verjaardag Familiekunde Vlaanderen afdeling Westkust p. 54 

 Kwartierstaat schepen Stephanie Anseeuw p. 55 

 Vier verloren huwelijksakten Alveringem p. 62 

 Tragedie op een zonnige zaterdag in 1878 p. 63 

 fotograaf Blanchart in Veurne p. 65 

 Publicaties FV Westkust p. 66 

 Schenkingen p. 67 

 

 
 

Nieuwsbrief 2023 

 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 rekeningnummer 
 BE37 9796 2228 6428 (FV-Westkust, met als mededeling 'nieuwsbrief 2023') . 
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VIERING 25STE VERJAARDAG FAMILIEKUNDE VLAANDEREN AFDELING 

WESTKUST 

 
Bron Krant van West‐Vlaanderen 
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KWARTIERSTAAT SCHEPEN STEPHANIE ANSEEUW 

PHILIP OVERBERGH & DIRK CAILLIAU 
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VADERSKANT 

Kw 34 : Guillaume VANDELANOTTE zv Guillaume VANDELANOTTE en Maria Francisca SPINNEWIJN 

Kw 35 : Maria Catharina PLANTEFEVE dv Philippus Ludovicus PLANTEFEVE en Petronilla MAHIEU 

Kw 36 : Joannes Baptiste DONCHE zv Jean Baptiste DONCHE en Maria Catharina … 

Kw 37 : Isabella Clara LEROY dv Jacobus LEROY en Marie KNOCKAERT 

Kw 38 : Laurentius BLIECK zv Alexander BLIECK en Cecilia CAES 

Kw 39 : Catharina Theresia VLERKENTS/VERKINT dv Petrus VLERKENTS/VERKINT en Petronilla JONCKEER 

Kw 40 : Philippus Jacobus VERBEKE zv Dionisius VERBEKE en Maria Rosalia DEWITTE 

Kw 41 : Maria Joanna Francisca BOLLAERT dv joannes baptiste BOLLAERT (°Zandvoorde (Ieper)) en maria Catharina 
DE CROIX (°Geluveld) 

Kw 42 : Petrus Jacobus DEWITTE zv Andreas DEWITTE en Maria Catharina PARRYS/PARSY 

Kw 43 : Genoveva DE RUDDERE dv Joannes Baptista DE RUDDERE (°en + Geluveld) en Catharina POMMER (°Comines, 
+Geluveld) 

Kw 44 : Thomas Ludovicus VANDELANOOTE zv Thomas Ludovicus Edouardus VANDELANOOTE en Maria Francisca 
DELEU 

Kw 45 : Isabella Clara DE CROIX dv Joannes Baptista DE CROIX (°Zillebeke) en Maria Jacoba DEPOORTERE 
(°Merkem) 

Kw 46 : Josephus Ignatius DE KINDT zv Josephus DE KINDT en Petronilla HOLLEZ 

Kw 47 : Maria Theresia SANTIJ dv Judocus Franciscus SANTIJ en Maria Catharina DUTOIS 

Kw 48 : Petrus Leonardus MEFROIT zv Martinus MEFROIT en Joanna Theresia GADEIJNE 

Kw 49 : Isabella Rosa BAKELANT dv Andreas BAKELANT en Maria Agneta DENECKERE 

Kw 50 : Carolus Eugenius KNOCKAERT zv Philippus Jacobus KNOCKAERT (+Boezinge 12-01-1795) en Anna Catharina 
PAELDYNCK 

Kw 51 : Maria Theresia DECAESTECKER dv Joannes Franciscus DECAESTECKER (ouvrier journalier) en Maria Jacoba 
VERHAEGHE 

Kw 52 : Louis Joseph DRUELLE zv Pierre Francois DRUELLE (°Comines, dagloner) en Marie Cathérine SIGIER 

Kw 53 : Victoria Bernarda DE BRUCK dv Petrus Franciscus  DE BRUCK en Cecilia Barbara Christina BOUCKELLIOEN 

Kw 54 : Philippe Antoine BEHAGUE zv Damien Joseph BEHAGUE (charpentier) en Geneviève LEFEBVRE (+Aubers) 

Kw 55 : Barbara Constantia DONDEINE dv Petrus Jacobus DONDEINE (van Wijtschate) en Isabella Clara HENNEBEL 
(van Elverdinge) 

Kw 56: Joannes Baptista CHARLE zv Josephus Emanuelis CHARLE en Joanna Jacoba VAN HAUWE 

Kw 57 : Maria Cecilia LOONES dv Jacobus LOONES en Maria Jacoba Dehondt 

Kw 58 : Petrus Josephus BEYTS natuurlijke zoon van Josepha Henrietta BEYTS (+Ieper 28-10-1793) 

Kw 59 : Eugenia Francisca BACAREN dv Carolus Raymundis BACAREN (werkman) en Maria Joanna Theresia BRAEM 

Kw 61 : Theresia VERHOEST dv Joannes VERHOEST en Cecilia HALEWYN 

Kw 62 : Pierre Joseph VAN SEVENANT zv Hubertus VAN SEVENANT (°Torhout, +Torhout, dagloner) en van Anna 
Warmoes (° en + Torhout) 

Kw 63 : Eugenia PACQUIER dv Joannes PACQUIER (+Hooglede 17-09-1820) en Anna Theresia VERHAGHE (spinster) 
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MOEDERSKANT 

Kw 34 : Guillaume VANDELANOTTE zv Guillaume VANDELANOTTE en Maria Francisca SPINNEWIJN 

Kw 35 : Maria Catharina PLANTEFEVE dv Philippus Ludovicus PLANTEFEVE en Petronilla MAHIEU 

Kw 36 : Joannes Baptiste DONCHE zv Jean Baptiste DONCHE en Maria Catharina … 

Kw 37 : Isabella Clara LEROY dv Jacobus LEROY en Marie KNOCKAERT 

Kw 38 : Laurentius BLIECK zv Alexander BLIECK en Cecilia CAES 

Kw 39 : Catharina Theresia VLERKENTS/VERKINT dv Petrus VLERKENTS/VERKINT en Petronilla JONCKEER 

Kw 40 : Philippus Jacobus VERBEKE zv Dionisius VERBEKE en Maria Rosalia DEWITTE 

Kw 41 : Maria Joanna Francisca BOLLAERT dv joannes baptiste BOLLAERT (°Zandvoorde (Ieper)) en maria Catharina 
DE CROIX (°Geluveld) 

Kw 42 : Petrus Jacobus DEWITTE zv Andreas DEWITTE en Maria Catharina PARRYS/PARSY 

Kw 43 : Genoveva DE RUDDERE dv Joannes Baptista DE RUDDERE (°en + Geluveld) en Catharina POMMER (°Comines, 
+Geluveld) 

Kw 44 : Thomas Ludovicus VANDELANOOTE zv Thomas Ludovicus Edouardus VANDELANOOTE en Maria Francisca 
DELEU 

Kw 45 : Isabella Clara DE CROIX dv Joannes Baptista DE CROIX (°Zillebeke) en Maria Jacoba DEPOORTERE 
(°Merkem) 

Kw 46 : Josephus Ignatius DE KINDT zv Josephus DE KINDT en Petronilla HOLLEZ 

Kw 47 : Maria Theresia SANTIJ dv Judocus Franciscus SANTIJ en Maria Catharina DUTOIS 

Kw 48 : Petrus Leonardus MEFROIT zv Martinus MEFROIT en Joanna Theresia GADEIJNE 

Kw 49 : Isabella Rosa BAKELANT dv Andreas BAKELANT en Maria Agneta DENECKERE 

Kw 50 : Carolus Eugenius KNOCKAERT zv Philippus Jacobus KNOCKAERT (+Boezinge 12-01-1795) en Anna Catharina 
PAELDYNCK 

Kw 51 : Maria Theresia DECAESTECKER dv Joannes Franciscus DECAESTECKER (ouvrier journalier) en Maria Jacoba 
VERHAEGHE 

Kw 52 : Louis Joseph DRUELLE zv Pierre Francois DRUELLE (°Comines, dagloner) en Marie Cathérine SIGIER 

Kw 53 : Victoria Bernarda DE BRUCK dv Petrus Franciscus  DE BRUCK en Cecilia Barbara Christina BOUCKELLIOEN 

Kw 54 : Philippe Antoine BEHAGUE zv Damien Joseph BEHAGUE (charpentier) en Geneviève LEFEBVRE (+Aubers) 

Kw 55 : Barbara Constantia DONDEINE dv Petrus Jacobus DONDEINE (van Wijtschate) en Isabella Clara HENNEBEL 
(van Elverdinge) 

Kw 56: Joannes Baptista CHARLE zv Josephus Emanuelis CHARLE en Joanna Jacoba VAN HAUWE 

Kw 57 : Maria Cecilia LOONES dv Jacobus LOONES en Maria Jacoba Dehondt 

Kw 58 : Petrus Josephus BEYTS natuurlijke zoon van Josepha Henrietta BEYTS (+Ieper 28-10-1793) 

Kw 59 : Eugenia Francisca BACAREN dv Carolus Raymundis BACAREN (werkman) en Maria Joanna Theresia BRAEM 

Kw 61 : Theresia VERHOEST dv Joannes VERHOEST en Cecilia HALEWYN 

Kw 62 : Pierre Joseph VAN SEVENANT zv Hubertus VAN SEVENANT (°Torhout, +Torhout, dagloner) en van Anna 
Warmoes (° en + Torhout) 

Kw 63 : Eugenia PACQUIER dv Joannes PACQUIER (+Hooglede 17-09-1820) en Anna Theresia VERHAGHE (spinster) 
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Verwantschap schepen Stephanie Anseeuw en voorzitter Joeri Stekelorum 
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VIER VERLOREN HUWELIJKSAKTEN ALVERINGEM  

JOERI STEKELORUM 

In 2011 verscheen van onze hand “Alveringem, parochieregisters” in twee delen. Uit het overzicht opgenomen in 
deze uitgave, is duidelijk dat er nogal wat hiaten zitten in de aanwezige registers. Nochtans was nog op het einde 
van de 19de eeuw, er een volledige reeks van zowel doop-, trouw- als begrafenisregisters beschikbaar voor de 
periode 1629-1796 in de gemeentelijke archieven. De reeks die aanwezig was op de griffie van de rechtbank te 
Veurne lijkt op diegene die momenteel in het Rijksarchief te Brugge wordt bewaard. In het begin van de 20ste 
eeuw ging dus wellicht, nog voor de overdracht naar het Rijksarchief kon gebeuren, een aantal registers verloren. 

Gelukkig zijn er de tafels, maar de akten zelf zijn dus onvolledig. Voor wat de doopakten betreft, vangen deze 
aan in de loop van 1642 (eerste akte op 21 oktober). Van 17 februari 1646 is er een lacune tot 12 november 1658. 
Vervolgens is de reeks volledig tot aan het ogenblik dat de laatste doopakte wordt ingeschreven op 10 januari 
1797. 

De huwelijksakten vangen aan in 1658 (14 november) en lopen tot 16 december 1664, om verder te gaan vanaf 22 
augustus 1673. Vanaf het jaar 1760 zijn de akten onvolledig en ontbreken volledig (met uitzondering van 8 akten 
in het jaar 1765) vanaf 1762 tot en met 1791. Vanaf 1792 tot begin 1797 zijn de akten dan wel weer volledig tot 
aan de laatste ingeschreven akte op 10 januari 1797 

De lacunes in de begrafenisakten zijn zo mogelijk nog ruimer. Er is immers geen enkele akte bewaard uit de 
periodes 1648 tot en met 1657 en 1752 tot en met 1793. 

In het ongeordende “oud archief” van Alveringem, bewaard op het Rijksarchief Brugge (INV/219) vonden we in 
het nummer 58 vier huwelijksakten die een aanvulling zijn op de lacunes. Ze staan op één folio (met nummer 
1910) recto/verso. We geven de inhoud ervan hieronder weer. 

 
Akte 23 juli 1776 
DEFEVERE Joannes Baptista 
ex Westvleteren, weduwnaar Eugenia Constantia Jansen (ex Steenkerke) 
Zoon van Gaspar DEFEVERE (ex Westvleteren) & Maria Catharina QUAGEBEUR (ex Poperinge OLV) 
x Isabella Bertina RYCKEBOER 
ex Alveringem, jongedochter 
Dochter van Paulus Ryckeboer (ex Merkem) en Joanna Teresia Provoost (ex Alveringem) 
Getuigen: Jacobus RYCKEBOER en Carolus RYCKEBOER 

 
 
Akte 6 augustus 1776 
Guillielmus Franciscus LECLUYSE 
ex Alveringem, jongman 
Zoon van Constantinus (ex Alveringem) & Maria Joanna VANDROMME 
x Constantia Genoveva POLLEY 
ex Izenberge, weduwe Josephus Benedictus GEERAERT (ex Bussezeele) 
Dochter van Joannes Baptiste POLLEY (ex Noort Berquin, kasselrij Belle) & Maria Rosa VANSTEENE (ex 
Avekapelle) 
Getuigen: Eugenius Ferdinandus LECLUYSE en Jaocbus MAES 

 
 
Akte 24 september 1776 
FACON Felix Christophorus 
ex Proven, weduwnaar Maria Jacoba Ryckebusch (ex Bambeke) 
zoon van Petrus Facon (ex Watou) en Joanna Van Hamme (ex Winnezeele) 
x BULTHé Maria Jacoba 
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ex Krombeke 
dochter van Anthonius (ex Krombeke) en Maria Catharina Doghes (es Krombeke) 
getuigen: Jacobus Augustinus TERLINCK (ex Leisele) en Jordanus Facon (ex Watou) 

 
 
Akte 8 oktober 1776 
BECKEN Petrus Joannes 
ex Alveringem, jongman 
zoon van Christianus Becken (ex Leisele) en Joanna Teresia Savers (ex Beveren) 
x TALLOEN Constantia Regina 
ex Alveringem, jongedochter 
Dochter van Elias Alexander (ex Izenberge) & Petronella Beekaerts (ex Beveren) 
getuigen: Elias Alexander TALLOEN (vader bruid) en Franciscus PATTOU 

 
 
 

TRAGEDIE OP EEN ZONNIGE ZATERDAG IN 1878 

JEAN-PIERRE COULIER 

Wat snuisterend op de website “historischekranten.be” kwam ik een artikel tegen dat mijn aandacht trok.  

In de krant “de Boterkooper” van 10 juli 1878 stond onderstaand klein artikel : 

 

 

Drie jonge gasten uit Oostduinkerke waren profiterend van een zonnige zaterdagnamiddag samen gaan zwemmen. 
Kort daarna speelde er zich een drama af, wat de oorzaak ook was (we zullen het nooit exact weten) de uitkomst 
was verschrikkelijk – de drie jongens verdronken 

Dit verhaal kon evengoed in 2022 geschreven zijn…. 

Denkend aan het leed wat de families toen moesten doormaken, viel mij ook de namen van de kinderen op nl. 
Coulier, Legein en Hiele – die alle zeer bekend in mijn oren klinken. 

Ik consulteerde mijn familiegegevens en moest vaststellen dat de tragiek in dit verhaal nog niet ten einde was. 

De kinderen waren gestorven op de “Zeekust” grondgebied Koksijde - bron “Overlijdens Koksijde 1878” en uit de 
aangiftes overlijden kon ik nog wat extra info halen.  
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Aangrijpend was ook te zien hoe de drie aangiftes na elkaar waren genoteerd door de ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand. 

Aangifte zaterdag 29 juni 1878 om zeven uur ’s avonds 

Coulier Engelbertus (geboren 03 augustus 1865 – 13j) 

Aangifte door Franciscus Coulier (45j) – vader (moeder : Amelia-Sophia Devey) en Pieter Kornelis (veldwachter). 

Het echtpaar Coulier-Devey had in totaal 14 kinderen waaronder mijn overgrootvader Pieter (Petrus Franciscus) 
Coulier (31 maart 1863 – 08 april 1941). 

Mijn overgrootvader Pieter verloor dus zijn jongere broer Engelbertus. 

Legein Ludovicus Franciscus (geboren 1863 – 15j) 

Aangifte door Pieter Legein (54j) – vader (moeder : Maria Cornelis) en Pieter Kornelis (veldwachter maar ook de 
oom van de drenkeling). 

Het echtpaar Legein-Cornelis had in totaal 15 kinderen waaronder mijn overgrootmoeder Johanna Legein (1864 – 
1951). 

Mijn overgrootmoeder Johanna verloor dus haar oudere broer Ludovicus. 

Deze familietragedie bracht blijkbaar Pieter en Johanna bij elkaar want op 20 december 1889 trouwden ze en 
kregen 13 kinderen. 

Hiele Carolus (geboren in 1865 – 13j) 

Aangifte door Franciscus Coulier en Pieter Kornelis – beiden kennissen van de familie Hiele. 

Vader Pieter Hiele is op moment van de feiten reeds overleden (14 februari 1830 – 11 november 1876).  

Moeder Maria Verplancke (45j) verliest in amper 2 jaar haar man en één van haar zonen. 

Het drama van 29 juni 1878 moet als een bom zijn ingeslagen in de vissersgemeenschap van Oostduinkerke.  

De drie kinderen kwamen uit families die door de tijd heen allen familiebanden met elkaar hadden gesmeed…. 

Mijn beide overgrootouders verloren op die dag elk een broer maar vonden elkaar, trouwden in 1889 en kregen 
een ferme kroost - een mooie noot om een tragisch verhaal af te sluiten. 
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FOTOGRAAF BLANCHART IN VEURNE 
JOERI STEKELORUM 

Recent konden we een mooie foto op de kop tikken van een tot nu toe onbekende fotograaf die werkzaam was in 
Veurne. In dit tijdschrift (jaargang 15 nr. 1) hebben we reeds een artikel 
geschreven over de twee, meest bekende fotografen die in de 19de eeuw en 
het begin van de vorige eeuw in Veurne al werkzaam waren: Constantinus 
Delanoeye (1829-1903) en Marcel Maelstaf (1875-1958). 

De foto zelf is een groot formaat van de zgn. carte-de-visite (CDV), 16x10,5 
centimeter. Twee piekfijn uitgedoste dames poseren er in een sober 
uitgeruste kamer terwijl ze door een open raam kijken. De aankleding van 
de kamer is wellicht speciaal opgezet voor de foto. Wie de dames zijn, 
weten we niet, maar wellicht gaat het over twee zussen uit Veurne. 
Misschien is er iemand van onze lezers die een familielid herkennen ? Of 
zijn er nog foto’s gekend met hetzelfde interieur ? Of wie heeft nog foto’s 
van deze fotograaf ? 

Maar wie was deze tot nu toe onbekende fotograaf ? 

Fernand Cornelis Arthur BLANCHART werd geboren in Brussel op 20 juli 1882 
als zoon van Arthur Jean Baptiste (staatsgepensioneerde) en Therese Marie 
Michel. Het gezin woont in 1908 in Vorst, Fernand is op dat moment 
hulpapotheker. In datzelfde jaar, op 29 februari 1908, huwt Fernand in Sint-
Joost-ten-Node met de één jaar jongere Bertha Marie Henriette CANS, 
geboren in Lincent op 24 juni 1883, dochter van Joseph Cans en Mélanie 
Gilsoul. Het echtpaar woont in 1910 in de Brusselstraat 122 in Leuven. Op 
24 oktober van datzelfde jaar verhuizen ze naar Veurne, waar ze zich 
vestigen op de Houtmarkt nummer 3. In dit huis woonde tot aan de 
jaarwisseling 1907/1908 het gezin van meester-bakker Leon Lehouck 
(°Veurne, 1875) en Pharailde Joncheere (°Adinkerke, 1872, met zoon 
Maurice (°Veurne, 1904). Met deze jaarwisseling zijn zij zich gaan vestigen 
in de Zeelaan in De Panne. Lehouck zelf begon in Veurne zijn carrière, nadat 
hij in 1901 uit Brussel terugkeerde uit opleiding, bij bakker Pieter Sansen 
(°Nieuwkapelle, 1834) en echtgenote Amelie Depuydt (°Lombardsijde, 
1832), die sinds 1866 ook hun woonplaats hadden op het adres Houtmarkt 3. 

Op hetzelfde adres was er trouwens sinds juni 1907 nog een andere 
photographe gehuisvest: Karel Lodewijk Ketels (°Brugge, 04-11-1873), 
echtgenoot van Maria Eugenia Vandecasteele (°Knesselare, 1882) met hun 
twee zoons (Fritz, geboren in Stene in 1903 en Edgard, geboren in Oostende 
in 1906). Er wordt niet vermeld wanneer het gezin Veurne verliet, maar 
wellicht dus voor het echtpaar Blanchart zich hier vestigde. 

Het gezin Blanchart zowel als het gezin Ketels staan vermeld als “2de 
huisgezin” op dit adres. 

Een half jaar later reeds, op 21 april 1911, vertrok het echtpaar Blanchart al 
weer uit Veurne. Ze vestigen zich op dat moment in de Pieter Coeckestraat 
45 in Aalst. 

Hierdoor kunnen we de foto ook goed dateren: hij moet dus genomen zijn 
einde 1910, begin 1911. 

De carrière van Fernand Blanchart was wellicht van korte duur. In de 
Directory of Belgian Photographers (zie https://fomu.atomis.be/index.php) 
wordt hij nog eens geciteerd in 1913 in Oostende. Hij is dan gevestigd in de 
Christinastraat en maakte zich bekend als fotograaf in de Gazette van Sint-
Truiden van 20 december 1913 met volgende publiciteit: 

 

Nadien vinden we van hem geen spoor meer… 
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SCHENKINGEN 

Schenking Michel Van der Heyde – fonds Vermeesch (2022)
23-10-2022 
schenking van tal van genealogische notities, originele documenten, foto’s, glasnegatieven en 
filmrollen betreffende de familie Vermeesch en diverse aanverwante families uit Diksmuide. 
De stukken komen uit de nalatenschap van Lina (Carolina Florencia) VERMEESCH (Diksmuide, 1883 – 
Herent, 1963), vrijgezelle, die leefde als een non en haar leven eindigde in een religieuze instelling in 
de Drapsstraat, 8 te Mechelen. Zij stapelde al de documenten. Zij schreef soms namen, data’s, … 
Het archief kwam vervolgens terecht bij haar nicht Alice VERMEESCH (°Schaarbeek, 1911), die zelf 
ook heel wat opzoekingen deed over de familie.  
Na haar kwam het archief terecht bij twee achternichtjes van Alice Vermeesch: 
Françoise DE RUYDTS uit Vilvoorde, schoonzuster van de schenker Michel Van der Heyde en Christiane 
VERMEESCH. 
De stukken betreffen voornamelijk documentatie over de nakomelingen van het echtpaar Charles 
Louis VERMEESCH (Diksmuide, 1806-1865) en Marie Therese VANHONSEBROUCK (Werken, 1807 – 
Diksmuide, 1872).  
Hun nakomelingen (familie Boucquey) waren de stichters van het familiebedrijf Ça-va-seul [zie o.a. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%87a-va-seul en 
http://vilvoordeanno.be/003%20bedrijven/Ca%20Va%20Seul/cava1.html

(INV/050) 
1 2 bundels verzamelde genealogische nota’s, bidprentjes, rouwbrieven, foto’s en andere 

stukken m.b.t. (1) familie Vermeesch tot aan Géry Boucquey en (2) nakomelingen van het 
echtpaar Vermeesch-Vanhonsebrouck

2 Genealogische nota’s betreffende de nakomelingen van Lucien Vermeesch (1840-1917) en 
Leonie Vandenbussche, inclusief enkele geboorte- en huwelijksaankondigingen 

3 Diverse losse stukken betreffende aanverwante families, (kopies van) bidprentjes, 
genealogische nota’s, …) met name de families: Vermeesch, Vandenbussche, Familiefeest 
Vermeersch/Vermeesch/Vandermeersch, Ghewy, Plasky, Hosten, Van Honsebrouck, 
Afstammelingen koppel Vermeesch-Hosten, Afstammelingen koppel Steyaert-Vermeesch 

4 Diverse briefwisseling m.b.t. genealogie, aantekeningen, nota’s van Alice Vermeesch (°1911), 
1 stuk van Christiane Vermeesch 

5 Rouwbrieven van familieleden 
6 Bidprentjes van familieleden 
7 Geboortekaartjes van familieleden 
8 Huwelijksaankondigingen van familieleden
9 Huwelijksaankondigingen betreffende de nakomelingen Vermeesch, vanaf ca. 1978 
10 Communiekaartjes van familieleden (19de-20ste eeuw), « Album de première communion de 

Julien Vermeesch » (°1871), origineel uit 1889
11 Briefwisseling, verzendkaartjes, firmabrieven en andere originele stukken betreffende de 

familie Vermeesch-Vandenbussche, Diksmuide, 19de eeuw
12 Persoonlijke documenten m.b.t. Alice Vermeesch (°1911) : diploma’s, opleiding, verblijf in 

Congo, … 
13 5 ex. van het werk « O mon dieu, je vroudrais… » door Alice Vermeesch
14 Stukken betreffende het gezin Julien Vermeesch-Robert (1907-1943), WO II 

(aardappelrantsoen edm.) [ouders van Christiane Vermeesch]
15 Militaire stafkaart van de regio Ieper-Diksmuide (1918) en 3 militaire plannen (Koninklijke 

Militaire School ?) 
16 Drukwerken van Hippolyte Dequeker (H.K. De Quéker), toneelschrijver, dichter en 

prozaschrijver (Beveren-IJzer, 1857 – Diegem, 1911) : 
 Iepersche Bloemen, schetsen en beelden uit ons verleden, Ieper 1886; 

 Herboren Liefde, toneelspel in één bedrijf, 27 p., Antwerpen 1887;  

 In de Val!, blijspel in één bedrijf, 35 p., Brussel 1887;  

 Het gevonden Kind, toneelspel in één bedrijf, 40 p., Brussel 1888;  

 Kaf en Koorn, verzameld uit CXXVIII dichtaren, Brussel 1888;  

 Artisten in huis, 34 p., 1897; 

 Gelegenheidsverzen gezongen door den Jubilairs op het eetmaal ter gelegenheid der Zilveren 
Bruiloft van H.K. DE Quéker en M.Th.Coune den 17 october 1909 
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Foto’s 
17 Pius Vandenbussche (1809-1880) x Maria Ghewy
18 Pieter Claus (1812-1892) x Catherine Vandenbussche
19 Charles Louis Vermeesch (1806-1865) x Marie Therese Vanhonsebrouck (1807-1872) 
20 Hippolyte Vermeerch (1837-1890) x Maria Adet, zoon Emile (1876-1920) ca. 1880 
21 Lucien Vermeesch (1840-1917) x Leonie Vandenbussche – echtpaar
22 Lucien Vermeesch (1840-1917) x Leonie Vandenbussche – kinderen
23 Charles Vermeesch (1870-1934) x Marie Sternberg en nakomelingen
24 Julien Vermeesch (1871-1947) x Paesmans xx Plasky – tot aan huwelijk
25 Julien Vermeesch (1871-1947) x Paesmans xx Plasky – het koppel
26 Julien Vermeesch (1871-1947) x Paesmans xx Plasky – zoon Adrien
27 Julien Vermeesch (1871-1947) x Paesmans xx Plasky – dochter Alice
28 Julien Vermeesch (1871-1947) x Paesmans xx Plasky – zoon Albert
29 Marguerite Vermeesch (1876-1948) x Jen Joiris en nakomelingen
30 Brigitte Vermeesch (1881-1964) x Jules Demuynck en nakomelingen
31 Emile Vermeesch (1885-1968) x Josephine Van Hove en nakomelingen
32 Gery Boucquey (1873-1926) x Lucia Vermeesch (1874-1945)
33 Marie José Boucquey x Paul Heymans, minister (1895-1960) en nakomelingen 
34 Josephine Marie Boucquey (°1904) 
35 Camille Boucquey (1909-1976) x Marie Louise Joubert en nakomelingen
36 Lucien Boucquey (°1910) x Marie Paule Seys en nakomelingen
37 Familie Plasky 
38 Nader te identificeren foto’s 
39 Foto’s Diksmuide (stereo-opnames) 1881 – 4 stuks ; 1 postkaart Diksmuide 
40 Postkaarten – Europa – 5 stuks 
Glasnegatieven 
41 Een 100-tal glasnegatieven (gedigitaliseerd) met familiefoto’s
Filmrollen 
42 12 filmrollen, einde 19de, begin 20ste eeuw

 
 

Bij deze willen we ook alle talloze anonieme schenkers 

van rouwbrieven, bidprentjes, … bedanken. 
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