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EEN SPOOR TE ALVERINGEM VAN DE UIT PERVIJZE VERDWENEN FAMILIE BOUCNEAU 

Herman Declerck 

Te Avekapelle 

Deze familienaam komt voor te Pervijze in het begin van de 18° eeuw onder verschillende schrijfwijzen: 
Boucneau, Bouckneau, Bouckenau, Bouckenou en Bouckenouw. De pastoors uit die tijd die de parochieregis-
ters bijhielden zullen het ook niet goed geweten hebben hoe ze deze vreemde familienaam moesten schrijven. 

Tot ongeveer 1670 was deze familienaam niet gekend in onze streek maar toen Steven Boucneau 17 februari 
1673 in Avekapelle huwt met Petronilla Haemers, kwam daar verandering in. Hij was afkomstig van het plaats-
je Nimy bij Mons (Henegouwen) en zoon van Anthoine en Anna Du Mont. Waarom hij de streek van Henegou-
wen verliet en naar de Westhoek kwam, daar hebben we het raden naar. We kunnen enkel gissen naar de oor-
zaak hiervan. Had het te maken met een oorlog, had het te maken met zijn beroep…? Niemand die het ooit zal 
weten. 

Steven oefende het beroep van hoefsmid uit en hij ging te Avekapelle wonen, noord van de kerk. De komende 
jaren werden drie kinderen geboren te Avekapelle. Alle drie werden ingeschreven in het doopregister met de 
familienaam BOUGNEAU. 

- Steven ° 16/11/1673 en † 17/11/1673 

- Joanna ° 01/03/1675 en † 13/04/1693 
- Jooris ° 14/03/1677 

Op 10 augustus 1691 overleed zijn echtgenote Petronilla Haemers. Hij hertrouwde op 7 februari 1693 met Ma-
ria Facon en kreeg ook met haar drie kinderen te Avekapelle die genoteerd werden als Bougneau : 

- Jacob Steven ° 08/02/1694 
- Steven ° 15/02/1696 
- Joanna ° 03/12/1697 en † 21/11/1700 

Op 18 juni 1701 stierf stamvader Steven Boucneau te Avekapelle en kort daarop verhuisde zijn weduwe naar 
Pervijze met de twee kinderen Jacob en Steven uit het tweede huwelijk. Zoon Joris uit het eerste huwelijk was 
ondertussen gehuwd. 

Te Pervijze 

De oudste zoon, Jacob huwt in 1716 te Gyverinkhove met Joanna Theresia Bliek en gaat ook daar wonen. We 
volgen nu dus nog enkel zijn broer Steven die te Pervijze bleef wonen en werken als hoefsmid, net als zijn va-
der. 

In 1725 huwt hij met huwelijkscontract met Maria Catharina De Grave, een telg uit de alomtegenwoordige be-
langrijke familie waarvan de oorsprong nog eeuwen teruggaat. In datzelfde jaar wordt Steven Boucneau poorter 
van Nieuwpoort. Tot dan was hij poorter van Veurne. Echter, reeds in 1728 verzaakt hij aan dit poorterschap en 
wordt hij opnieuw poorter van Veurne. Het echtpaar startte ondertussen de opbouw van hun gezin : 

- Maria Cornelia ° Pervijze 25/12/1725. Zij huwt in 1748 met Laurentius Vandeputte en in 1772 koopt 
ze samen met haar man een stuk grond van Joannes Franciscus Delaleeuwe. 

- Joanna Theresia ° Pervijze 18/11/1727. Zij vormt verder in dit artikel het onderwerp van nadere be-
spreking. 

- Petrus Jacobus ° Pervijze 09/05/1729. 
- Stephanus Joannes° Pervijze 25/05/1731. Hem vinden we nog te Pervijze terug in 1758 toen hij bij 

Joanna Verbrugghe een onwettig kind had. 

Kort na dit laatste overlijden, op 6 juni 1731 overlijdt Maria Catharina De Grave op 37-jarige leeftijd. Het echt-
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paar was van aanzien geworden in Pervijze, wat moet blijken uit het feit dat Maria begraven werd in de kerk, 
een voorrecht dat alleen voorbehouden was voor de voornaamste ingezetenen van de parochie.  

Haar man erft bij haar overlijden talrijke landerijen die zij zelf nog erfde van wijlen haar vader, moeder én groot-
ouders, onder andere te Alveringem, Bulskamp, Lo, Vinkem, Avekapelle, Hoogstade, Houtem en Pollinkhove.  

Steven Boucneau blijft te Pervijze wonen als hoefsmid. Hij is overleden te Pervijze op 3 februari 1765 en werd 
begraven in de kerk bij zijn echtgenote. 

Tot slot naar Alveringem 

Zoals beloofd keren we nu terug naar Joanna Theresia Boucneau. Zij huwde in 1748 in de kerk van Pervijze 
met Josephus Pieter De Cae 
van Alveringem. De eerste 
paar jaar van hun huwelijk 
blijven ze te Pervijze wonen 
waar op 5 januari 1749 hun 
eerste zoon Jacobus Domini-
cus wordt geboren. Dan ver-
huizen ze nog voor 21 maart 
1751 naar Alveringem want 
op die dag wordt daar hun 
tweede kind, Pieter Ludovi-
cus geboren. 

Waarom schenken we hier 
nu nog aandacht aan deze 
Boucneau ondanks het feit 
dat ze wegtrok van Pervijze? 
Simpel, we vinden haar tot 
op de dag van vandaag te-
rug op een indrukwekkend 
grote gedenksteen in de 
kerk van Alveringem. Het 
loont zeker de moeite deze 
gedenksteen eens naderbij 
te gaan bekijken die ergens 
in de 19° eeuw ter gedach-
tenis van Josephus De Cae 
en zijn echtgenote Joanna 
Theresia Boucneau van Per-
vijze, werd bevestigd links 
van het altaar in de Sint 
Audomaruskerk van Alverin-
gem.  

Bronnen  

- Eigen database van inwoners van 

Pervijze 

-  www.boucneau.be 

-  Rijksarchief Brugge, staten van goed  

Kasselrij Veurne, nrs 2570 en 26689 

-  Leo Bonte, toeristische dienst Alverin-

gem – die de foto van de gedenk-

steen bezorgde 


