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NIEUWE WEBSITE VAN FV REGIO BRUGGE 
https://brugge.familiekunde-vlaanderen.be/   zie blz. 2 

 

-------------------------- 
 

Blijf of word lid in 2023 van onze genealogische vereniging, Familiekunde Vlaanderen vzw 
 

Als lid kan je terecht in alle FV-afdelingen in Vlaanderen en Brussel. Vlaamse Stam (gedrukt 
tijdschrift) en Brugse Stam (digitaal tijdschrift) zijn inbegrepen en je krijgt grote korting op alle 
publicaties, cursussen en voordrachten. 
 

De jaarlijkse bijdrage bedraagt 37 euro op BE58 4141 1712 2179 van Familiekunde Vlaanderen, 
met vermelding “Lidgeld 2023 afdeling Brugge”. 
 
 

 
 
 

Brugse Stam met steun van: 
  

http://brugge.familiekunde-vlaanderen.be/
mailto:brugsestam@gmail.com
mailto:familiekundebrugge@skynet.be
https://brugge.familiekunde-vlaanderen.be/
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NIEUWE WEBSITE VAN FV REGIO BRUGGE 
https://brugge.familiekunde-vlaanderen.be 

 

Tot nu stond onze website op het platform van de koepel Brugge-Lokaal. De gebruikte 
technologie is achterhaald en onveilig geworden (o.m. geen https-certificering). Daarom wordt 
dit platform opgedoekt. In ons januarinummer Brugse Stam jg. 54, n°1 van 2022, blz. 2, 
lanceerden we een oproep naar een vrijwilliger, om onze website nieuw op te bouwen met een 
hedendaagse look en in een correcte html-taal. Het was een aangename verrassing dat we reactie 
kregen van de webmasters van onze collega’s uit Oostende (Wim Chamon) en Vlaamse Ardennen 
(Ignace Verschaeve). Hartelijk dank aan beiden voor het aanbod !! 
Een derde reactie kwam van een Bruggeling, Hervé Ceulenaere. Het leek ons logisch om bij 
voorkeur samen te werken met een streekgenoot. Hervé is gepassioneerd door genealogie, 
informatica en wandelen (www.ceulenaere.net). 
 

Vanaf 1 september 2022 is de nieuwe site operationeel. Ze is opgebouwd op het platform van 
Joomla en wordt gehost als subdomein bij Familiekunde Vlaanderen vzw. 
 

 

 
BASISCURSUS GENEALOGIE IN OKTOBER 

 

Eén van de belangrijke meerwaarden die Familiekunde Vlaanderen regio Brugge biedt aan de 
stamboomonderzoekers, zijn de lessenreeksen. We starten opnieuw met de Basiscursus Genealogie. 
Doelgroep is zowel de beginnende stamboomonderzoeker, als de iets gevorderde onderzoeker, die 
alle codes van goede praktijk en alle bronnen (online en offline) eens op een rijtje wil zien. 
 

Waar en wanneer: 
De cursus gaat door op 6, 13, 20 en 27 oktober 2022, telkens van 19h30 tot 21h00, op de verdieping 
van ons documentatiecentrum, Kleine Hertsbergestraat 3, Brugge (niet voor rolstoelgebruikers). 
 

Programma: 
- Donderdagen 06 en 13 oktober: PERIODE NA DE FRANSE REVOLUTIE door Johan Haerynck. 
- Donderdagen 20 en 27 oktober: PERIODE VOOR DE FRANSE REVOLUTIE door Jo Patteeuw. 
 

Deelname: 
Leden van Familiekunde Vlaanderen (FV) betalen 20 euro. Cursus en syllabus zijn inbegrepen voor 
dit bedrag(je). Niet-leden betalen 30 euro. 
 

Inschrijven door storting van 20 of 30 euro op BE19 9730 9465 0412 van FV-Brugge met vermelding 
van uw eventueel lidmaatschap bij Familiekunde Vlaanderen. 
Maximum 15 deelnemers. Momenteel 8 deelnemers ingeschreven. 

 
 
 

LEZING: GENDER EN CRIMINALITEIT IN HET 17de-EEUWS BRUGGE 
Lezing door dr. Heidi Deneweth  (onder voorbehoud – check de website) 

 

In samenwerking met de heemkundige kring Brugs Ommeland vzw. 
 

Tijdstip: Maandag 24 oktober 2022 om 19:30 

Waar: CM-lokaal, Moerkerkse Steenweg 118, Sint-Kruis 
Toegang: Toegangsprijs leden € 2,00, niet-leden € 5,00. Vooraf inschrijven niet nodig. 
 

Lang niet iedereen die een misdrijf had gepleegd werd vervolgd en nog minder mensen werden 
veroordeeld. Bij nader onderzoek blijkt dat het gerecht wel eens twee maten en twee gewichten 
durfde te hanteren naargelang de feiten door mannen of vrouwen werden gepleegd, of door 
Bruggelingen of vreemdelingen. In deze lezing zal Heidi Deneweth bespreken welke types 
criminaliteit er zoal gepleegd werden in het 17de-eeuwse Brugge. Zo blijkt dat er in de 
zeventiende eeuw heel zwaar getild werd aan beledigingen en dat vooral vrouwen zich hieraan 
schuldig maakten; mannen daarentegen werden vaker opgepakt voor geweld en diefstal. 
 
 

  

http://www.ceulenaere.net/
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STUDIENAMIDDAG: ARCHIEVEN KASSELRIJBESTUREN ALS 
GENEALOGISCHE BRON 

 
Familiekunde Vlaanderen - Regio West-Vlaanderen i.s.m. Rijksarchief Brugge-Kortrijk organiseert 
een zeer interessante studienamiddag voor iedereen die nog meer wil zoeken in oude bronnen, 
om zijn of haar familiegeschiedenis uit te breiden of beter te staven. Alle sprekers zijn top-
onderzoekers. Na de voordrachten is een receptie inbegrepen, zodat iedereen nog ruimschoots de 
gelegenheid krijgt voor kennismaking en vragen. 
 

Waar en wanneer 
Vrijdag 14 oktober 2022 in de lokalen van Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, Brugge-centrum. 
 

Programma: 
13u15:  Onthaal. 
13u30:  Welkom, Wilfried Devoldere, voorzitter. 
13u35:  Kasselrijen van het graafschap Vlaanderen, Johan Roelstraete. 
14u00:  Kasselrij Veurne, staten van goed, Jan Van Acker. 
14u30:  Kasselrij Ieper, wettelijke passeringen, Kevin Dekoster. 
15u00:  Kasselrij Kortrijk, poorters & buitenpoorters, Hendrik Callewier. 
15u30:  Kasselrij Brugse Vrije, procesdossiers, Laurent Inghelbrecht. 
16u00:  Tentoonstelling archiefdocumenten Kasselrijen. 
16u15:  FV-West-Vlaanderen trakteert met een natje en een droogje. 
 

Deelname: 
Leden Familiekunde Vlaanderen en vrijwilligers RA € 20, anderen € 30. 
 

Inschrijven door storting op BE19 9730 9465 0412 van FV-Brugge 
met eventuele vermelding van lidmaatschap of van vrijwilliger. 
Momenteel ca. 50 deelnemers ingeschreven. 
 
 

 
 

KASSELRIJARCHIEF IEPER VERHUISD NAAR RA BRUGGE 
 
Hierboven maken we u warm voor de interessante studienamiddag van 14 oktober a.s. over de 
kasselrijarchieven. Net nu krijgen we bericht van het Rijksarchief dat het kasselrijarchief van Ieper 
voortaan bewaard zal worden in het RA Brugge. 
 

De kasselrijen ontstonden in de 11e eeuw en groeiden 
uit tot een regionale overheidsinstelling met 
administratieve, financiële en rechterlijke 
bevoegdheden. Van 1678 tot 1713 behoorde de kasselrij 
Ieper tot Frankrijk. Daarna keerde ze terug naar de 
Zuidelijke Nederlanden als de aparte bestuurlijke 
entiteit WestFlandre of Pays Rétrocédés met Ieper als 
hoofdzetel. De kasselrij werd opgeheven in 1795. 
 

Na dertig jaar bewaargeving door het Rijksarchief aan 
het Stadsarchief Ieper, bewaart het Rijksarchief het 
archief van de kasselrij Ieper terug in eigen huis. Dit 
archief is vanaf 1 september 2022 raadpleegbaar in het 
Rijksarchief Brugge, Predikherenrei 4A, 8000 Brugge. 
rijksarchief.brugge@arch.be 
https://archief.ieper.be/inventarissen-kasselrijarchief 
https://archief.ieper.be/archief-van-de-kasselrij-ieper 
  

mailto:rijksarchief.brugge@arch.be
https://archief.ieper.be/inventarissen-kasselrijarchief
https://archief.ieper.be/archief-van-de-kasselrij-ieper
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OEFENING OUD SCHRIFT EN LATIJN 
De familienaam ‘Canis’ (= ‘Hond’) 

Aimé Smeyers 
 

Lezer en FV-lid Werner Goussey uit Kessel-Lo ontdekte een speciale doopakte in de 
parochieregisters van Leisele (Alveringem). Hij vroeg om deze doopakte te transcriberen en te 
verklaren. Dank aan lezer en FV-lid Aimé Smeyers uit Alsemberg om dit te willen doen. 
 

Leisele-Doop-1766-834 (Familysearch Filmnr. 008412739/Afbeelding 384/431) 
 

 

 
 

Anno D(omi)ni millesimo septingentesimo sexagesimo 
sexto octava aprilis baptisavi sub conditione petrum 
josephum joannem filium expositum et inventum in vulgo 
ovenkot prope domum habitationis andreae plovier juxta plateam et 
terminum nostrae parochiae in isemberge proles nata videbatur 
a quibusdam diebus inventa per latratum et olfactum 
canis ei cognomen inditum est canis eam susceperunt Petrus 
josephus floor et isabella clara de pot 
JF [??] De Zitter vic 

 
 

In het jaar zeventienhonderd zesenzestig, de achtste april, heb ik onder voorwaarde gedoopt Petrus Josephus 
Joannes, een zoon te vondeling gelegd en gevonden in wat in de omgang genoemd wordt “het ovenkot” naast 
het woonhuis van Andreas Plovier tegen de straat en de grens van onze parochie. Het schijnbaar in Izenberge 
geboren kind werd enkele dagen later ontdekt door het blaffen en snuffelen van de hond, waarop zinspeling 
bij de keuze van Canis [= Hond] voor zijn familienaam. 
Peter en meter: Petrus Josephus Floor en Isabella Clara De Pot. 
JF [??] De Zitter, onderpastoor 
 

 
Kanttekeningen: 
 

1. “Ovenkot” = ovenbuur of bakhuis (De Bo, West-Vlaamse Idioticon, 701b; met verwijzing naar de 
Lamentatie van Zegher van Male, Gent, 1859, p. 38: heure huysen, moten, scheuren, stallinghen, 
ovenkoten). 
Omwille van brandgevaar staat het bakhuis dikwijls los van de woning, wat hier het geval is. 

  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS17-5QSM-V
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2. Wat kan het belang zijn om de herkomstparochie te kennen van die boreling: toch liever 

Izenberge dan Leisele? Zou het te maken kunnen hebben met een voorschrift dat ik hier en daar 
heb vastgesteld nl. dat het niet (steeds en overal?) volstaat gedoopt te zijn in een parochie om 
er ook recht te hebben op de steun van de armentafel? Zolang beide ouders ook niet op die 
parochie wonen, zou het gedoopte kind beschouwd kunnen worden als een “vreemdeling”, die 
in dit geval zou ressorteren onder de zorgen van de parochie Izenberge? (zie bv.: R. Van Passen, 
Vondelingen in het Antwerpse in de 16e-19e eeuw, in: Naamkunde, jg. 2, 1970, p. 124). 

 
Van dit doopregister werd later een kopie gemaakt door overschrijving van de tekst. [1] 
Hieronder de scan van dezelfde doopakte in kopie: de later overgeschreven tekst sluit meer aan 
bij ons hedendaags schrift en is dan ook veel leesbaarder. 
 

 
 
 

 
 
 

LIVE WEBINAR: MEER ZEKERHEID IN JOUW 
STAMBOOMONDERZOEK INBOUWEN 

 
Voorouders vinden voor 1800 is voor niemand evident. Vaak raak je het spoor bijster in de 
parochieregisters en ben je helemaal niet zeker over hoe je verder in je stamboom kan opklimmen. 
Wil jij daarom ook aan de slag met andere bronnen uit het ancien regime maar weet je niet hoe 
eraan te beginnen? Hoe krijg je meer zekerheid dat je op het juiste spoor zit? We gaan in deze 
lezing concreet aan de slag met de bekende stamboom van Ludwig van Beethoven in Brabant en 
met nieuwe inzichten uit DNA-onderzoek. Op het einde van de lezing heb je veel tips en 
achtergrondinformatie om met meer bronnen en zekerheid jouw voorouders op te sporen. 
 

Wanneer:  Donderdag 6 oktober 2022, 19u30. 
Prijs:   Gratis. 
Inschrijven:  Geen inschrijving vooraf nodig. 
 

Iedereen kan deelnemen via Facebook. 
Wie geen Facebookaccount heeft kan het webinar 
eveneens volgen, maar kan niet reageren. 
 

Om deel te nemen, klik op 6 oktober 2022, even vóór 
19:30, op volgende link: 
https://www.facebook.com/events/573405111122082/ 
  

                                            
1  Brugse Stam 52ste jaargang nr. 5 (september-oktober 2020), blz 8,  handelt over de Theresiaanse Dubbels. 
 
 

https://www.facebook.com/events/573405111122082/
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VRAAG EN ANTWOORD 
Een koopman in kloten …?? 

 

Filip Menu, ondervoorzitter van FV Oostende, heeft volgende vraag. 
Rond 1840 werd van de parochieregisters van Brugge een overkoepelende klapper gemaakt. Bij de 
dopelingen is er onder de letter ‘N’ elk jaar een lijst van natuurlijke kinderen waarvan enkel de 
voornaam vermeld is. Om de moeder te kennen heb ik de doopakte nodig, maar die vind ik niet. 
 

Antwoord van onze secretaris en Brugge-expert Eddy Dubruqué. 
Ik heb enkele parochieregisters bekeken bij de letter NN. en inderdaad geen akten. Maar in Brugge 
werden de onwettige kinderen van de meeste parochies gedoopt in de Sint-Donaaskerk. Daarnaast 
denk ik dat de onwettige kinderen ook in de Cumulus Ecclesiasticus bij de visitatie van de bisschop 
werden vermeld. Hopelijk zet ik u hiermee op de goede weg. 
 

--------------------------------------------------------- 
 

Lezer Eddie Verbeke maakt een scriptie over de Gentse etser Henri Van Peteghem (+1955). 
Die heeft meerdere etsen over Brugge gemaakt o.a. van de ‘porte Maréchal’. Welke poort is dit ? 
 

Opnieuw antwoord van onze secretaris en Brugge-expert Eddy Dubruqué. 
Porte Maréchal is gewoon de vertaling in het Frans van de Smedenpoort. De poort heette 
oorspronkelijk Magdalenapoort en werd een eerste maal gebouwd in 1297-1299 en gesloopt in 1367. 
1368: bouwen van de huidige Smedenpoort door Jan Slabbaerd en Matthieu Saghen. 
1615: jaarcartouche boven de poort: optrekken van een nieuw bovendeel boven de bewaarde 

benedenbouw van de oude poorttorens, zie jaarsteen. 
1909: aanbrengen van een doorgang in de noordelijke toren ten behoeve van een voetpad. 
1944: zware beschadigde poort en gedynamiteerde poortbrug. 
1948: restauratie naar ontwerp van architect Jozef Viérin. 
 

Zie o.m. auteur Brigitte Beernaert t.g.v. Open Monumentendag 2010 en 2011 voor meer info. 
 

--------------------------------------------------------- 
 

En om deze rubriek af te sluiten een vraag aan de lezers. 
Lezer Daniël Janssens uit Aartrijke stelt de vraag wat een ‘koopman in kloten’ doet? 
 

 
 
 
Onze voorzitter Jo Patteeuw onderzocht enkele mogelijkheden, maar hij vindt geen zekerheid. 
In onze volkstaal en in meerdere gezegden is ‘kloot’ een synoniem voor teelbal, maar daar doet 
men geen handel in. Jo hoorde ook volgende verklaring: een kloot zou een soort ‘schietspoel’ zijn 
(onderdeel van een weeftoestel, waarvan in de tijd van de huisnijverheid er veel nodig waren). 
 

Ons bestuurslid Jean-Marie Bulthé weet nog meer betekenissen: klomp, klont (= aardkloot), bol, 
kogel (= klootschieten), ronde knop op vlaggenstok. Eddy Dubruqué zocht in het Woordenboek 
der Nederlandsche Taal (WNT) dat de betekenis en geschiedenis van honderdduizenden woorden 
uit het geschreven Nederlands van 1500 tot 1976 beschrijft: hij vond geen verklaringen die verband 
houden met een handelsactiviteit. 
 

Wie weet waarin deze koopman handel dreef?  ( brugsestam@gmail.com) 
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TERUG VAN WEGGEWEEST: VOORBEELD VAN EEN 
ZOEKTOCHT DOORHEEN DE GENEALOGISCHE BRONNEN (1/2) 

Johan Haerynck 
 

Laat me jullie meenemen in een zoektocht door geboorteakten, huwelijksakten, 
huwelijksaankondigingen, overlijdensakten,  bevolkingsregisters, volkstellingen en dossiers van 

soldaten van Napoleon. 
 

------------------------------------------- 
 
Bij het opmaken van een kwartierstaat stootte ik op de geboorte van een tweeling in Gistel: op 
17 april 1815 werden François en Françoise Vanhoutte geboren. Zij intrigeerden mij omdat ze 
de familienaam van hun moeder kregen. Wat kunnen we over hen vinden? 
 
Vrijwilligersrab geeft ons een summiere info. Bij veel voorkomende familienamen duurt het wel 
even voor de hele database geladen wordt: in dit geval 9190 stuks. De vele reclame die 
tegenwoordig meegeladen wordt is wel hinderlijk. Het meest linkse icoontje geeft ons geen extra 
info. Het groene icoontje (van Familysearch) brengt ons, na inloggen, naar scan 126, akten 39 en 
40. De eerste akte is wat onduidelijk, maar de tweede is volledig leesbaar. 
 
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVB-9PV7?i=125&wc=QZ9J-GBR%3A1009500401%2C1009508201&cc=2139860 

 

 
 
 
Het is vroedvrouw Cécile Gelien die de geboortes komt aangeven. De moeder is Therese Vanhoutte, 
30 jaar oud, werkvrouw, geboren te Zande, weduwe van François Degrijse. Aangezien de kinderen 
de naam van hun moeder krijgen, moet François al meer dan 9 maanden geleden overleden zijn. 
  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVB-9PV7?i=125&wc=QZ9J-GBR%3A1009500401%2C1009508201&cc=2139860
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We gaan op zoek naar het huwelijk Degrijse-Vanhoutte en de kinderen uit dit huwelijk.  
 

Opnieuw geeft Vrijwilligersrab ons een eerste aanduiding. 
Op 26 september 1802 (4 Vendémiaire XI), is er een aankondiging van het huwelijk dat zal 
aangegaan worden op 4 oktober 1802: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-9MK8?i=38&cc=2139860 
 

De eigenlijke huwelijksakte vinden we onder: 
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVB-99YB?i=49&cc=2139860&cat=84091 
 

Degrijse François Joseph, geboren te Gistel op 23 september 1780, dagloner, 22 j., zoon van 
Engelbert (+) en Pristique Pick, wonende te Gistel huwt er met Marie Therese Vanhoutte, dochter 
van Vital (en niet Charles zoals in de huwelijksaankondiging vermeld) en Marie Desmet, geboren te 
Zande op 18 april 1779, 23 jaar oud en eveneens wonende te Gistel. 
 
 
Kort vóór dit huwelijk was de geboorte van een 1ste kind: Jeanne Therese Vanhoutte. 
 

Eerst Vrijwilligersrab en daarna Familysearch brengen ons naar de geboorteakte: 
 

 
 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-9MC5?i=76&wc=QZ9J-GYN%3A1009500401%2C1009504601&cc=2139860 

 
De geboorte van Jeanne Therese Vanhoutte was op 28 september 1802 (6 Vendémiaire XI). We 
lezen dat de moeder afkomstig is van Zande, 23 jaar, wonende in Gistel. 
In deze akte hebben moeder én dochter dezelfde voornaam en naam: Jeanne Therese Vanhoutte. 
Maar ook de vader is aanwezig: François Jacques Degrijse, dagloner in Gistel, 22 j., nog niet 
gehuwd, “non unis en mariage, lequel a déclaré être père de l’enfant et l’a adopté pour le sien”.  
Het kind zal dus de familienaam ‘Degrijse’ dragen. 
 
 

 
  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-9MK8?i=38&cc=2139860
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGVB-99YB?i=49&cc=2139860&cat=84091
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-9MC5?i=76&wc=QZ9J-GYN%3A1009500401%2C1009504601&cc=2139860
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Een tweede kind wordt geboren bínnen het huwelijk: Henri Joseph Degrijse. 
 
Via vrijwilligersrab vinden we de geboortedatum. Hij is geboren in Gistel op 16 januari 1805, zoon 
van Francois en Therese Vanhoutte. De foto van de akte vinden we op FamilySearch (scan 194): 

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-153?i=193&wc=QZ9J-GYN%3A1009500401%2C1009504601&cc=2139860 

 

 
 
 
Het kind wordt aangegeven door Petronille Lycke, vroedvrouw, bij afwezigheid van de vader, 
“actuellement au service militaire de la république”. Dat belooft niet veel goeds: vader François 
Jacques Degrijse is blijkbaar ingelijfd bij de ‘Grande Armée’ van Napoleon. Hopelijk is hij niet 
gesneuveld tijdens één van de vele bloedige expedities van de Franse keizer. 
 
Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge heeft de volkstelling van 1814 bewerkt, in boekdelen 
uitgegeven en sindsdien gedigitaliseerd en op stick uitgebracht. Als we daar naar Therese 
Vanhoutte zoeken, vinden we haar terug in het gezin Cys-Wulleput met de twee hogervermelde  
kinderen Joanna Degrijse en Hendricus Degrijse. 

 
 
Vader François Jacques Degrijse wordt niet vermeld … wat is er gebeurd: is hij gesneuveld ?? 
 
 
 
Dan komen we in 1815: nu wordt de tweeling geboren waarmee we het artikel begonnen. 
 

Theresia Vanhoutte wordt aanzien als weduwe sinds geruime tijd (meer dan 9 maanden). De 
tweeling François en Françoise krijgt dus moeders’ familienaam ‘Vanhoutte’. De verrassing brengen 
we in ons volgend nummer. 
 
 

Wordt vervolgd 
  

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVB-153?i=193&wc=QZ9J-GYN%3A1009500401%2C1009504601&cc=2139860
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OPENINGSTIJDEN DOCUMENTATIECENTRUM 
 

Iedereen is welkom tijdens de openingstijden van ons documentatiecentrum. Een bestuurslid is 
beschikbaar voor uw vragen, hulp bij het lezen van oud schrift, e.d. Ook het contact met de 
medezoekers is leerrijk. Het adres is Kleine Hertsbergestraat 3, 8000 Brugge. De toegang is gratis voor 
leden en vrijwilligers, niet-leden betalen € 2,00 per bezoek. 

Check evt. wijzigingen op brugge.familiekunde-vlaanderen.be (onze nieuwe website). 
 

OPENINGSTIJDEN: 
 

- Elke eerste   maandag van 13:30 tot 16:30 
- Elke tweede woensdag van 13:30 tot 16:30 
- Elke vierde   zaterdag van 09:00 tot 12:00 

 

 

Concreet zijn dit volgende maandagen, woensdagen en zaterdagen: 
 

- ma 05/09: Paul Lanssens 
- wo 14/09: Eddy Dubruqué 
- za  24/09: Raf Barzeele 
 

- ma 03/10: Johan Haerynck 
- wo 12/10: Eddy Dubruqué 
- za  22/10: Reinhilde Aendekerk 
 

- ma 07/11: Raf Barzeele 
- wo 09/11: Eddy Dubruqué 
- za  26/11: Anne Marie Viaene 
 

- ma 05/12: Jean-Marie Bulthé 
- wo 14/12: Eddy Dubruqué 
- za  24/12: Kerstavond, gesloten 
 

 
- Afwisselend di en do van 13:30 tot 16:30 met Eddy, Tony, Johan en de vrijwilligers 

 

 

Concreet zijn dit volgende dinsdagen en donderdagen: 
 

do 08/09 
do 03/11 

di 13/09 
di 08/11 

do 22/09 
do 17/11 

di 27/09 
di 22/11 

do 06/10 
do 01/12 

di 11/10 
di 06/12 

do 20/10 
do 15/12 

di 25/10 
di 20/12 

 

 

Buiten bovenstaande uren in het documentatiecentrum werken onze vrijwilligers ook thuis. 
Nieuwe vrijwilligers die willen helpen bij het digitaliseren (o.m. naamgeven van ingescande 
bidprentjes) zijn welkom en kunnen zich aanbieden tijdens de openingstijden. 
 

 
 
- Vanaf september is er opnieuw de helpdesk Aldfaer met Tony Strypsteen. 

Om gebruik te maken van de helpdesk, stuur je een bericht met een korte schets van het 
probleem naar familiekunde_brugge_aldfaer@telenet.be Dan wordt er een datum afgesproken 
voor een afspraak in ons documentatiecentrum. Breng, indien mogelijk, uw eigen laptop mee. 
Voor leden van Familiekunde is het consult gratis, anderen betalen € 5,00. 

 

 
 

EEN WEST-VLAAMSE HASTARBEIDER IN 1911 
 
Lezer en FV-lid Ivan Beernaert daagt ons uit met een merkwaardig beroep in een huwelijksakte 
van 10.10.1911 in Handzame. Wordt de ‘g’ van gastwerker in het West-Vlaams een hastwerker? 
 

 
 
We trappen er niet in. Jules Beernaert is helemaal geen gastarbeider. Een hastwerker is een 
astwerker, d.w.z. iemand die in een cichoreidrogerij werkt. 
 
  

http://brugge.familiekunde-vlaanderen.be/
mailto:familiekunde_brugge_aldfaer@telenet.be


11 
 

 
 

VERLUYDBOEK STAD BRUGGE 1788-1795  -  (9/9) 
(Stadsarchief n° 192 boek 1788-1795) 

Jean-Marie Bulthé 
 
 

F°36V Zaterdag 05 september 1795 

 Cornelis Clauwer, fs Pieter, 18 à 19 jaar, geb. in Hoek in het land van Waas, woonachtig in 

het huis van Jacob Van Laere, hoofdman van de parochie Schoondijke in het land van 

Cadzand, ongehuwd, knecht. 

 

Misdaad: Hij kreeg bij Van Laere als knecht kost en drank, waarbij hij er als kind des huizes werd 

behandeld en opgevoed. In plaats van dankbaarheid en getrouwheid te tonen, heeft hij 

zich door trouweloze handel onwaardig gedragen. 

  Zijn meester gaf hem op 21 juni ll. de opdracht zijn wagen te bespannen met 2 paarden. 

Hij moest vervolgens 5 zieke soldaten vervoeren van Philippine naar Aardenburg, met de 

uitdrukkelijke opdracht om niet verder te rijden en zich daar te laten vervangen. Daartoe 

had hij een biljet mee bestemd voor de municipaliteit van Aardenburg. 

  Na 2 uur rijden stopte hij in Oostburg en ontleende er in een herberg een gulden geld op 

naam van zijn meester. Hij had dit niet nodig als hij niet van plan was om verder te rijden 

dan Aardenburg. Toch reed hij door naar Brugge, waar hij op 21 juni de imperiaal stalde 

in herberg De Kroone. Hij verkocht aan herbergier Pieter Van Hulle één paard en het 

andere kocht Pieter Morisse. Hij kreeg de geringe som van 14 pond courant en 2 flessen 

wijn, waarbij hij ieder paard 40 pond waard vond. Het harnas, de garelen en de wagen 

verkocht hij aan Eugenius Hennekens voor 6 kronen en 2 flessen wijn. 

  Na zijn aanhouding hield hij op arrogante manier vol dat de paarden, de wagen, het harnas 

en de garelen zijn eigendom waren, aangezien hij met zijn zuster in het gehucht De 

Posthoorn, dicht bij Philippine, een hofstede gebruikte van 90 gemeten land groot. Hij 

probeerde zo zijn schelmenstreek aan Justitie te onttrekken. 

  De stralen van de waarheid brachten al vlug licht in het duistere doolhof, waarin hij de 

rechter had gestuurd. Toen men zijn meester, ontboden vanuit Schoondijke, voor hem 

leidde, kwam dit als een blikseminslag over. Hierbij werden de fundamenten van zijn 

verdediging vernietigd en viel de blinddoek af die hij de rechter had voorgebonden. 

  Ontbloot van al de wapens die hij voor zijn verdediging gebruikte om de waarheid te 

verdoezelen, zoals het gebruik van een hofstede, bleek uiteindelijk dat hij niets meer was 

dan een knecht die de paarden en de wagen van zijn meester had verkocht. 

 

 Straf: 5 jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis in Gent. 

 

F°37V Zaterdag 12 september 1795 

 Henry Monnet (HM), fs Joseph Gabriel, 18 jaar, geb. in Arras, woonachtig in Brugge, strijker 

voor de katoendrukker, 

        en 

 Carel Van Hove (CV), fs Carel, 17 jaar, geb. en woonachtig in Brugge, blikslager, 

        en 

 Jan Laforce (JL), fs Hendrijck, 19 jaar, geb. en woonachtig in Brugge, lijndrager. 
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 Misdaad: In april werkte HM in Sluis als spannier [spa(e)n(h)ier = een losse arbeider, afgeleid 

van ‘spade’, de heemkring van Koekelare (‘Spaenhiers’) is er naar genoemd] en werd hij 

er verdacht van diefstal van stukken lood. Met dat geld logeerde hij bij Vergalle in de 

Bezemstraat in Brugge en verteerde hij het ook in de debauche (=onzedelijkheid). 

  Met CV, die er ook logeerde, stal hij tijdens de laatste Brugse foire meerdere dozen 

kokarden, ongeveer 23 snuifdozen, 2 dozijn messen, 2 verrekijkers en een dozijn kammen. 

Zij zochten daarnaast personen die wilden meewerken om de goederen te verkopen, want 

eens gestolen, moesten de goederen van bij de dief zo snel mogelijk verdwijnen wegens 

het grote gevaar in handen van Justitie te vallen. Zo ontmoetten ze Marie Judoca Travé 

(MJ), een dartele dochter bezield met dezelfde onrechtvaardige geest, en konden ze haar 

overtuigen om voor hen de goederen te verkopen. 

  Op 11 juni wilde JL zijn medewerking aan de diefstallen verlenen. Daarop trok het trio 

door de Gentpoort naar het huis van Andries Deryckere. Ze klopten er op de deur om te 

zien of iemand thuis was en er eventueel om een stuiver karnemelk vragen. 

  CV kon een grendel van een houten watervenster openschuiven; HM haalde de gekraakte 

ruit er uit om het venster te openen, waarop CV het huis binnen sprong. Uit het bed in de 

keuken stalen zij 2 mannen- en 1 vrouwenhemd , 1 jacquet, 1 pluisen vest en 1 slaaplaken. 

Ze verborgen de goederen in een graanstuk aan de overkant van de straat. 

  HM was ontgoocheld in de omvang van de buit en trok zelf het huis in, waar hij een staande 

keukenkast openbrak voor 2 laken kazakken, 1 mans kinnenbroek (=laag gedragen broek?), 

3 jakken, 3 vrouwenschorten, 2 katoenen doeken, 1 zijden doek, 1 kantoenen mantel 

bedekt met zilveren haken en ogen, 1 camelotten faillie, 1 tinnen pint, 1 paar witte 

katoenen sokken en enkele vrouwen- en mannenhemden. Zij gingen daarop naar het huis 

van Bruno Peutemans in het Gistelhof. Daar wachtte MJ hen op voor de verkoop. 

  Nog niet voldaan gingen zij de volgende dag naar het huis van Clara Dehans op de parochie 

Sint-Andries. JL was vertrouwd met het huis en de parochie, want hij had er nog als 

hooiwachter gewoond. Hij wist  dat er hier weinig of geen mensen thuis waren. 

  Opnieuw nam HM het glas uit een gebroken ruit om het venster te openen en er door te 

kruipen. Daar stal hij uit een niet gesloten rebbank 1 kantoenen mantel, 1 kallemanderok, 

3 katoenen schorten, 2 jakken, 1 katoenen vrouwenkleed, 2 gefouleerde en 2 witte 

vrouwenhalsdoeken, 1 mand, 8 vrouwenhemden, 1 groene laken kazak, 1 paar zilveren 

broekgespen en 1 gouden halskruis. Uit een ongesloten kist: 1 katoenen jak, 5 

vrouwenschorten, 2 oostindische en 3 witte neusdoeken, 1 nieuwe katoenen mantel, 1 

zijden faillie, 1 vrouwen hoofdijzerken met gouden koppen. Net zoals de vorige keer 

trokken zij naar het huis van Peutemans, waar MJ hen opwachtte. 

  MJ en JL verkochten samen de goederen voor 19 kronen. In de nacht van 13 op 14 juni 

hebben ze dit verteerd aan dartele wellusten en grove debauchen. 

 

 Straf: Monnet en Van Hove: 2 uur geëxponeerd (=blootgesteld) worden op een schavot en 

daarna 10 jaar opsluiting in het provinciaal correctiehuis in Gent. 

  Laforce: 2 uur geëxponeerd worden op een schavot en 5 jaar opsluiting in het provinciaal 

correctiehuis in Gent. 

 
 
 

EINDE 


