EEN LUXEMBURGER
EEN TE PERVIJZE
Herman Declerck
Een zeldzaam en heel oud doodsprentje van een
Pervijzenaar is enige tijd terug opgedoken. Het betreft dat
van Pierre Wolff die te Pervijze overleden is in 1869. Hij was
afkomstig van Hosingen (= Housen) in het Groot Hertogdom
Luxemburg. Logische vraag die hierop volgt is, hoe en
waarom deze persoon te Pervijze is terechtgekomen.
Opzoekingen brachten het volgende aan het licht.
We vinden Pierre Wolff voor het eerst in onze streken terug in
1840. Op 18 februari 1840 huwt Pierre Wolff, zoon van
Nicolaes (overleden te Hosingen op 06/11/1811) en Anna
Hoschiet (overleden te Hosingen op 25/04/1828) te
Dottignies (Dottenijs) met Charlotte Josephina Swinsvoorde,
dochter van Etienne en Rosalie Ecrepont. Deze 18-jarige
jongedame is geboren te Dottignies op 8 januari 1822. Op
dat ogenblik is Pierre belastingontvanger met geldige
woonplaats te Veurne. Hij is sedert enkele maanden
tewerkgesteld te Diksmuide.
Het prille huwelijksgeluk is echter van zeer korte duur, want
reeds op 8 december 1840 overlijdt zijn echtgenote te
Dottignies. Blijkbaar is het koppel niet gaan samenwonen te
Veurne of Diksmuide.
Dan blijft Pierre Wolff een paar jaar weduwnaar terwijl hij te
Veurne blijft wonen. Op 17 mei 1843 treedt hij voor de tweede maal in het huwelijk. Zijn bruid wordt
Catharine Swinsvoorde, zuster van zijn eerste echtgenote. Het leeftijdsverschil met haar is nog wat groter
dan zoals het was met Charlotte Swinsvoorde. Catherine is geboren te Dottignies op 9 mei 1824, een
verschil van 17 jaar dus.

Huwelijksakte van Pierre Wolff met Catherine Swinsvoorde
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Vanaf nu wordt het moeilijk de levenswandel van Pierre Wolff en Catherine Swinsvoorde te volgen. Als
belastingontvanger is zijn woonplaats afhankelijk van waar zijn werkgever hem stuurt. Zo komt het dat het
echtpaar in 1846 opduikt te Tongeren, aan de andere kant van het land. Op 12 april van dat jaar wordt te
Tongeren hun dochter Clarisse geboren.
Dan is het een paar jaar wachten tot we hen op een andere locatie opnieuw aantreffen. Op 26 december
1849 wordt in het Oost-Vlaamse Eeklo een zoon geboren die de namen Jerome Jules Germain krijgt. De
geboorteakte vermeldt dat Pierre in het Patersstraatje woont en dat hij ‘commies der directe belastingen’ is.
Eeklo blijft voor enkele jaren zijn standplaats en zo wordt daar op 30 augustus 1852 nog een dochter
geboren met de namen Josephine Charlotte. Op 6 februari 1857 komt Rosalie Marie Wolff ter wereld. Haar
vader is dan volgens haar geboorteakte ‘commies van eerste klas der directe
belastingen’.

handtekening van Pierre
Wolff op de geboorte akte
van zijn jongste kind

Kort nadien zal Pierre overgeplaatst zijn naar Boekhoute, eveneens in OostVlaanderen. Op 24 september 1859 wordt er hun dochter Juliana Henrica
geboren. Pierre heeft dan het beroep van ‘ontvanger der directe belastingen,
douanen en accijnzen’.

Dan duurt het tot 1867 vooraleer Pierre Wolff en zijn gezin opnieuw
opduiken, opnieuw ergens anders. En ja hoor, ondertussen is hij belastingontvanger geworden te Pervijze.
Als we geen geboorten of overlijdens gemist hebben is Pierre Wolff, zijn echtgenote Catherine en hun
kinderen Clarisse, Jerome, Josephine, Rosalie en Juliana te Pervijze komen wonen tussen 1860 en 1866.
Op 14 februari 1867 sterft zijn 8-jarige dochter Juliana Henrica. Dit is het eerste spoor van het gezin Wolff
te Pervijze. Op 17 mei 1869 sterft ook Pierre Wolff te Pervijze.

Hij laat een vrouw en vier kinderen na. De kinderen zijn tussen 10 en 23 jaar oud.
In 1869 vinden we de dan reeds 20-jarige zoon Jerome terug in de militieregisters van Pervijze en komen we
te weten aan welke persoonsbeschrijving hij voldeed. Hij is 1,64 m groot, heeft een lang aangezicht, een
rond voorhoofd, grijze ogen, een middelmatige neus, een kleine mond, een ronde kin en kastanjebruin haar.
Hij wordt goedgekeurd voor de dienst. En dat is het laatste wat we van hem teruggevonden hebben.
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Op 8 februari 1871 huwt de oudste dochter Clarisse te Pervijze met Joseph Croutelle. Hij is een weduwnaar
die sinds kort te Pervijze is komen wonen. Hij is maar liefst 36 jaar ouder dan zijn bruid. Ze gaan te Brugge
wonen.
Op het ogenblik van het huwelijk van Clarisse Wolff is haar moeder nog winkelierster te Pervijze. Later - op
welke datum is onbekend - verhuist ze naar Brugge haar dochter achterna. Dat weten we met zekerheid
doordat de dochter Rosalie op 14 september 1881 huwt te Brugge met beenhouwer Gustave Dubois die zelf
afkomstig is van Alveringem. Haar moeder is aanwezig op het huwelijk. Rosalie wordt in 1882 nog moeder
te Brugge als haar zoon Léon er geboren wordt.
In 1893 woont Catherine Swinsvoorde nog steeds te Brugge. Op 10 oktober van dat jaar huwt haar oudste
dochter Clarisse voor de tweede maal en is ze aanwezig op het huwelijk. Haar eerste echtgenoot is op 2
december 1891 overleden. Haar tweede man wordt aannemer Charles Clément, een geboren Bruggeling
die negen jaar jonger is dan zijzelf.
10 oktober 1893 is de laatste datum waar iets teruggevonden werd van de nakomelingen van Pierre Wolff
en Catherine Swinsvoorde die gedurende enkele jaren te Pervijze woonden.
Catherine Swinsvoorde is tenslotte op 91-jarige leeftijd overleden te Brugge in de Predikherenstraat op 11
juni 1915.

Uit ‘De Stadsbode’ van 31/10/1917

Wat er verder gebeurde met de kinderen van Pierre Wolff en Catherina Swinsvoorde, te weten Clarisse,
Jerome, Josephine en Rosalie blijft voorlopig een raadsel.
Bronnen
-
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