OVER DE GEMEENTEGRENZEN HEEN – TWEE EEUWEN FAMILIE ANNYS
Herman Declerck
Bijna 3 en een halve eeuw geleden dook de familie Annys voor het eerst op in onze gemeenten. Het was in
1667 dat de pastoor van Stuivekenskerke Maillaert Annys over de vloer kreeg om aangifte te doen van
zowel de geboorte als het overlijden van een kind van hem. Voorheen kwam deze voornaam niet voor in
onze streek. Gedurende de volgende anderhalve eeuw zullen afstammelingen van deze Maillaert Annys zich
over Stuivekenskerke, Pervijze, Oostkerke en Lampernisse verspreiden.
Daarna komt de naam Annys niet meer
voor in onze gemeenten maar verspreidt
ze zich verder over de volledige
kuststreek met een zeer sterke
concentratie in het Brugse, zoals te zien
op bijgaand kaartje dat gebaseerd is op
gegevens van 1998.
Verschillende telgen uit dit geslacht
zullen gedurende dit tijdsbestek een
voorname positie bekleden in de toenmalige gemeenschap. We proberen de
invloed van de familie Annys te schetsen
in het Stuivekenskerke, Pervijze,
Oostkerke en Lampernisse van toen.
De verspreiding van de familienaam Annys
Oorsprong
Daar Maillaert Annys plots te Stuivekenskerke zowaar uit het niets opduikt, had het heel wat voeten in de
aarde om terug te vinden van waar hij afkomstig was maar doorgedreven onderzoek en ook een beetje
geluk – wat niet zelden het geval is – leverde het volgende resultaat op.
We vinden Maillaert Annys terug in Stavele waar hij
geboren werd in 1624. Pieter Annys, zijn vader, die
gehuwd was met Willemyne Fevry, kwam op 20
februari 1624 naar de pastorij om zijn zoon Maillaert
te laten dopen. De familienaam werd toen als
ANNEZ geschreven maar gezien men zich aan geen
regels van schrijfwijze diende te houden in die tijd en
meer rekening hield met het gehoor zou het Fransklinkende Annez al snel veranderen naar Annys.

° Maillaert Annez 20/02/1624 - Stavele

Bij zijn doop werd hij genoemd naar zijn peter
Maillaert Fevere terwijl Catherine Mayens de meter werd. Maillaert had zeker nog twee jongere broers:
-

Cornelius Annez, ° Stavele op 12/11/1626

-

Joannes Annez, ° Stavele op 30/03/1629

Het duurt vervolgens tot 16 februari 1647 voor Maillaert opnieuw opduikt in officiële documenten. Op die
dag huwt hij te Krombeke met Mayken (Maria) Verbeke, dochter van Claeys. Zij is reeds weduwe van Pauwel
Vermeersch. Daarenboven is ze poorteres van Ieper. Bijgevolg wordt Maillaert door dit huwelijk poorter van
Ieper, waarvan in het poortersboek van Ieper op dezelfde dag ook melding wordt gemaakt.
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x Maillaert Annys met Maria Verbeke 16/02/1647 - Krombeke

Maillaert en Mayken blijven niet te
Krombeke of te Stavele wonen want
enkele jaren later duiken ze op te Lo,
waar Maillaert op 8 september 1653
zijn zoon Georgius laat dopen door
pastoor Frederyck. Het kind werd
twee dagen eerder geboren. Een
frappant detail uit de doopakte: de
dooppeter was de abt van de Sint
Pietersabdij van Lo, Georgius De
Jonckheere. Ook hier kreeg het kind

dus dezelfde naam als zijn dooppeter.
Maillaert Annys zal ongetwijfeld een
man van aanzien geweest zijn in het
Lo van die tijd, want niet iedereen
kreeg het voorrecht zijn kind te laten
dopen in het bijzijn van vader abt die
dan ook nog dooppeter werd.
Georgius vinden we later niet meer
terug, wat het sterk vermoeden doet
rijzen dat het kind op (zeer) jonge
leeftijd overleden is.
Na deze geboorte in Lo zitten we
opnieuw met een hiaat in het leven
van Maillaert Annys. Nu duurt het tot
1667 voor we een nieuw spoor vinden
van hem, ditmaal uiteindelijk in Stuive-

geboorte Georgius Annys 06/09/1653 - Lo
kenskerke waar hij op 21 april 1667 zijn
zoon Pieter laat dopen die Jacobus Crock en
Teresia Uuterwulghe als doopouders krijgt.
Het kind werd geboren op 18 april.
Uit deze doopakte blijkt ook dat Maillaert
ondertussen hertrouwd is met Petronilla
Voet. Amper 8 dagen later, op 29 april 1667
moet Maillaert Annys opnieuw op bezoek bij
de pastoor van Stuivekenskerke, ditmaal
met minder goed nieuws. Zijn zoon Joannes
waarvan we het bestaan nog niet afwisten, is
overleden in de leeftijd van 6 jaar. Waar en
wanneer dit kind werd geboren is onbekend.

° Petrus Annys 18/04/1667 - Stuivekenskerke

† Joannes Annys 29/04/1667 - Stuivekenskerke

De Sint-Pietersabdij te Lo was een abdij van de Augustijnen die hier actief waren vanaf het einde van de 11e eeuw
tot 1797. Van de Sint-Pietersabij resten nu nog de Sint-Pieterskerk, ook Sint-Pietersabdijkerk genoemd, waarvan
een gedeelte voor de kloostergemeenschap was gereserveerd, de duiventoren, de pastorie (voormalige
abtswoning) en de kapelanij.
16

Op 6 januari 1668 komt een plots einde aan
het leven van Maillaert en laat hij zijn vrouw
achter met de amper één jaar oude Pieter
Annys die de stamvader zal worden van de
komende generaties Annys in Pervijze,
Oostkerke, Lampernisse en Stuivekenskerke.

† Maillaert Annys 06/01/1668 - Stuivekenskerke

Er zal nog een zoon Jan geweest zijn, want
die duikt op in een staat van goed van 1742,
die werd opgemaakt bij het overlijden van
een zoon van Pieter Annys.

Zijn echtgenote Petronilla Voet blijft alleenstaande weduwe tot 27 augustus 1672. Op die datum is ze
volgens het poortersboek van Ieper gehuwd met Roeland Bigge, zoon van Adriaen. In tegenstelling tot
Petronilla is hij geen poorter van Ieper, want ze duiden hem aan als vreemde. Over het verdere leven van
Petronilla is niets bekend.
Een klein schema van wat we tot nu weten :
-

Annez Pieter gehuwd met Willemyne Fevry

-

Annys Maillaert eerste maal gehuwd met Maria Verbeke


-

Annys Georgius (1653 – als kind overleden)

Annys Maillaert tweede maal gehuwd met Petronilla Voet


Annys Jan (1661 – 1667)



Annys Pieter (1667 – zie verder)



Annys Jan (? - ?)

Het uitgebreide nageslacht van Pieter Annys
Of Pieter Annys, zoon van Maillaert, opgroeit in Stuivekenskerke is verre van zeker, daar we zijn moeder na
haar tweede huwelijk in 1672 daar ook niet meer terugvinden.
Op 30 april 1695 huwt Pieter te Esen met Petronilla De Craemer, dagloonster, die geboren is te Esen. Ze
nemen hun intrek te Pervijze waar ze in de volkstelling van 1697 vermeld staan als dagloners zonder
kinderen.
In de eerste jaren na het opmaken van deze volkstelling, wordt hun eerste zoon geboren en zoals het in die
tijd gebruikelijk was, krijgt hij dezelfde voornaam als zijn vader. Dan volgen de geboorten van hun volgende
kinderen elkaar snel op en blijven Pieter Annys en zijn echtgenote ook niet te Pervijze wonen. In 1700
wonen ze te Sint Catharina Capelle wat nu ook grondgebied Pervijze is maar toen een zelfstandige parochie
die deel uitmaakte van de heerlijkheid Bercle.
In hetzelfde jaar, op 15 februari 1700, is Pieter dooppeter van Pieter Dehaese, zoon van Nicolaas en zijn
vrouw Maria. Deze Nicolaas Dehaese is de stamvader van de nog steeds levende naamdragers Dehaese die
we gekend hebben te Pervijze.
Vanaf 1703 vinden we het gezin terug in Zoutenaaie en vanaf 1711 te ’s Heerwillemskapelle. Ondertussen
is Pieter, net als zijn ouders, poorter van Ieper want tussen 28 maart 1711 en 20 november 1716 wordt hij
vermeld in de poortersboeken van Ieper. Pieter Annys zal op amper 51-jarige leeftijd overlijden te ’s
Heerwillemskapelle op 29 oktober 1718.
Laten we nu echter eerst een overzicht schetsen van de uitgebreide kroost die Pieter Annys en Petronilla De
Craemer op de wereld hebben gezet, kinderen die zorgden voor de komende generaties.
1. Petrus Annys, geboorteplaats en –datum onbekend, volgt verder onder (1).
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2. Engelbertus Joannes Annys, ° Sint Catharina Capelle op 24 november 1700. Hij werd
boterhandelaar en verwierf op 8 mei 1741 het poorterschap van Brugge. Hij kocht een eigendom in
de Steenstraat te Brugge, pand dat gelegen was aan de oostzijde van de straat. Dit pand werd ‘den
Ouden Schaeck’ genoemd. Nu is dit een kledingwinkel in de Steenstraat 24. Hij huwde op 1
september 1741 te Brugge Sint Anna met Joanna Theresia Lacquoy. Hij is de stamvader van de
Brugse tak van de familie Annys (waarvan o.a. de afstammelinge Cilou Annys, voormalig Miss België 2010
maar dit vollédig terzijde).
3. Petronilla Cornelia Annys, ° Zoutenaaie op 8 mei 1703, waarschijnlijk als kind overleden.
4. Maria Catharina Annys, ° Zoutenaaie op 17 april 1706, waarschijnlijk als kind overleden.
5. Franciscus Joannes Annys, ° Zoutenaaie op 5 februari 1707, waarschijnlijk als kind overleden.
6. Maria Catharina Annys, ° Zoutenaaie op 14 april 1708, † ‘s Heerwillemskapelle 14 augustus 1716.
7. Joannes Bernardus Annys, ° ‘s Heerwillemskapelle op 16 mei 1711, volgt verder onder (7).
8. Franciscus Norbertus Annys, ° ‘s Heerwillemskapelle op 15 april 1713, volgt verder onder (8).
9. Jacobus Norbertus Annys, ° ‘s Heerwillemskapelle op 13 december 1715, volgt verder onder (9).
10. Scholastica Jacoba Annys, ° ‘s Heerwillemskapelle op 17 maart 1719, geen verdere gegevens
bekend.
(1) Pieter Annys jr, de eerste tak te Pervijze
Pieter Annys, waarvan we niet weten waar en wanneer hij geboren is, is net als zijn vader poorter van Ieper
maar als hij op 10 juli 1727 te Sint Catharina Capelle in het huwelijk treedt, ziet hij af van verder
poorterschap. Hij huwt met Genoveva Cuveele, dochter van Andries en Maria Moenaert. Zij was geboren te
Ramskapelle op 20 april 1695 en is weduwe met vier kinderen die ze kreeg bij Joannes Gheleyns die
overleden is in 1725.
Pieter wordt een belangrijk man in het Sint Catharina Capelle van die tijd, want in 1731 wordt hij schepen
van de heerlijkheid Bercle en hij is dan ook regelmatig aanwezig bij het
opstellen van akten door de burgemeester en schepenbank van Bercle. Bij
die gelegenheden bekrachtigt hij de opgemaakte stukken door het zetten van
zijn sierlijke handtekening.
Hij blijft lid van de schepenbank van Bercle tot in februari 1740. Het jaar nadien, in 1741, wordt hij voor een
termijn van twee jaar dismeester van Bercle en dus verantwoordelijk voor het toekennen van steun aan de
financieel zwakkeren van de gemeente.
Tussen al deze verantwoordelijkheden door,
vindt hij ook nog tijd om te bouwen aan een
kroostrijk gezin. Tussen 1728 en 1740 worden 6 kinderen geboren van hem en Genoqveva Cuveele:
-

1.1. Isabella Clara Annys, ° Sint
Catharina Capelle op 20 december
1728. Op 3 juli 1749 sluit zij met
haar
toekomstige
echtgenoot
Joannes Baptista Huyghe een
huwelijkscontract af met als getuigen
Joannes Annys, haar oom, en Philips
Huyghe, haar toekomstige schoonbroer. Allen tekenden de akte.
Fragment huwelijkscontract Isabella Clara Annys - 1749
Op 17 oktober 1749 huwt zij dan te
Sint Catharina Capelle. Haar man is afkomstig van Hondschoote en is landbouwer te Stuivekenskerke. Al hun kinderen zullen, eens ze volwassen zijn, poorter van Ieper worden. Na het
overlijden van haar eerste echtgenoot, hertrouwt ze op 26 juni 1764 te Sint Jacobskapelle met
Petrus Maes, poorter van Nieuwpoort.
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Zij is op 9 augustus 1767 overleden te Sint Jacobskapelle.
-

1.2. Henricus Jacobus Annys, ° Sint Catharina Capelle op 31 januari 1731. Hij blijft ongehuwd en is
tijdens zijn leven landbouwer en poorter van Nieuwpoort. Hij is overleden te Pervijze op 27
november 1774. Zijn begraafakte stipt nog aan dat hij geen communie kon ontvangen toen hij
berecht werd omdat hij voortdurend moest braken.

-

1.3. Joanna Annys, ° Sint Catharina Capelle op 1 maart 1733. Zij is overleden voor 1742.

-

1.4. Joannes Baptista Annys, tweelingbroer van Joanna Annys. Als kind overleden.

-

1.5. Angelina Servila Annys, ° Sint Catharina Capelle op 22 december 1734. Op 12 november 1760
huwt ze te Sint Catharina Capelle met Engelbertus Huyghe, broer van de man van haar zuster
Isabella en eveneens landbouwer te Stuivekenskerke. Ze kreeg bij hem zeven kinderen en een paar
weken na de geboorte van hun jongste dochter Maria Huyghe is ze op 7 mei 1771 te
Stuivekenskerke overleden. Negen dagen na haar overlijden is hun bijna drie weken oude dochter
Maria Huyghe ook overleden. Een ongelukkig toeval wil dat daags nadien op 17 mei 1771, ook hun
15-jarige dochter Anna Cornelia overlijdt met als gevolg dat er in het begraafboek van pastoor
Pauwels drie opeenvolgende begraafakten van dit
gezin werden genoteerd.

7 mei 1771, overlijden Angelina Annys

16 mei 1771, overlijden Maria Huyghe

17 mei 1771, overlijden Anna Cornelia Huyghe

- 1.6. Eugenius Ludovicus Annys, ° Sint Catharina Capelle op 14 juni 1740. Als kind overleden.
Na de geboorte van hun laatste kind zijn de dagen van Pieter Annys geteld en kan hij zelfs zijn termijn van
twee jaar als dismeester niet beëindigen. Op 7 april 1742 overlijdt hij te Sint Catharina Capelle, ongeveer 43
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à 44 jaar oud. Daar zijn echtgenote achterblijft met minderjarige kinderen, moet er wettelijk een staat van
goed worden opgemaakt waaruit we nog heel wat interessante informatie kunnen halen.
Zijn oom Joannes Annys wordt aangesteld als voogd van de vijf minderjarige kinderen: Henricus 11 jaar, Jan
Baptist 9 jaar, Eugenius 2 jaar, Isabella 13 jaar en Angelina 7 jaar.
Blijkt dat Pieter en Genoveva op dat ogenblik pachters waren van een hofstede eigendom van Heer Winocus
De Gau, heer van Staplande. Deze eigenaar was woonachtig in het Noord Franse Bergues. De hofstede was
gelegen te Lampernisse in de heerlijkheid Bercle. De heerlijkheid Bercle omvatte niet enkel het grondgebied
van Sint Catharina Capelle maar er waren ook gronden gelegen te Lampernisse en Eggewaartskapelle.
Deze hofstede met alle gronden inbegrepen was 52 gemeten en 188 roeden groot.
De gebouwen van de hofstede bevatten een woonkamer waar een tafel, vijf stoelen en twee kinderstoelen
een prominente plaats innemen. Verder is er een voorraadkamer naast de woonkamer, de gang, keuken,
voutekamer, een kelder onder de voutekamer, een melkkelder, zolders, een ‘dairinkkot’, een schuur, een
paardenstal, een koeienstal en een wagenkot. Al deze stallingen zijn goed gevuld want er zijn 8 paarden
waaronder merries, hengsten en een veulen, 20 koeien, 23 kalveren en tenslotte nog 4 varkens.
Naast de 52 gemeten die Pieter Annys pacht bij zijn hofstede heeft hij nog bijna 20 gemeten andere
landerijen en weiden die hij van verschillende eigenaars pacht. Al deze pachtgronden komen bij de lasten
van het sterfhuis. Ook zijn er nog verschillende schulden die het sterfhuis nog moet vergoeden zoals aan
Jan Frans Delaleeuwe die moest betaald worden voor het leveren van bier, Jan Baptist Annet voor het
dekken van een dak met stro en Steven Boucneau voor het beslaan van paarden. Ook Niclays Deeren heeft
nog geld te goed voor ‘door zijn heyngsten gedaen doen vernoegen de peirden vanden sterfhuyse’. De
dekhengsten van Niclays Deeren hadden dus de paarden van Pieter Annys mogen bezwangeren. De
ontvangers van Bercle en Lampernisse moesten ook nog betaald worden voor belastingsgelden van de
afgelopen paar jaar.
Het sterfhuis heeft ook nog baten, m.a.w. gelden die nog kunnen of moeten geïnd worden. Hier kunnen we
bijvoorbeeld aanstippen dat de weduwe van Jacobus Goudsmet van Stuivekenskerke nog moet betalen voor
levering van 1950 schoven stro. Ook voor zijn taken als dismeester moest Pieter nog betaald worden.
Nadat alle baten en lasten (waarvan hier slechts enkele vermeld staan) in rekening zijn gebracht blijft er een
positief saldo over waarvan de helft voorzien is voor de weduwe en de andere helft evenredig verdeeld wordt
onder de vijf minderjarige kinderen. De aangestelde voogd, Joannes Annys, zal hierop toezien dat dit
allemaal wettelijk verloopt.
De weduwe Genoveva Cuveele die het nu moet zien te rooien met vijf kleine kinderen op een grote boerderij
beseft algauw dat dit een onbegonnen taak is. Het duurt dan ook niet lang voor ze opnieuw in het huwelijk
treedt.
In augustus 1746 verbindt ze zich met het lot van Karel Dehaese, een ongehuwde welgestelde landbouwer
van Lampernisse, 24 jaar jonger dan zijzelf. Kinderen worden er niet meer geboren, Genoveva Cuveele is
dan ook al 51 jaar bij haar huwelijk met Karel Dehaese. Karel Dehaese zal zich de komende decennia
ontpoppen als een carrièreman en een man met veel invloed te Sint Catharina Capelle: in 1751 wordt hij
peter van de nieuw gegoten klok die opgehangen wordt in het kleine kerkje van Sint Catharina Capelle, een
voorrecht voor de meest notabele inwoners. Van 1761 tot 1768 is hij ook nog burgemeester van Bercle.
Nog tijdens het uitoefenen van dit laatste ambt overlijdt op 21 december 1768 zijn echtgenote en moeder
van de ondertussen volwassen kinderen van Pieter Annys. Ook van haar sterfhuis wordt een staat van goed
opgemaakt, een lijvig stuk van 157 geschreven bladzijden.
We halen uit dit stuk nog enkel het gegeven dat Michiel Laforce, chirurgijn (dokter) te Lo, moest betaald
worden voor het behandelen van het been van de overledene. Nog een andere chirurgijn van Diksmuide
moest betaald worden voor het behandelen van Genoveva Cuveele. Jan Baptist Goudtsmet moest nog
vergoed worden voor het leveren van geneesmiddelen in 1767. We mogen dus aannemen dat Genoveva op
73-jarige leeftijd overleden is na een aanslepende ziekte.
Ze werd begraven op het kerkhof van Sint Catharina Capelle (grafdelver van dienst was Frans Vandevelde)
na de hoogste dienst waarna de lijkmaaltijd werd gehouden ten huize van Carolus Bernardus Decroos,
uitbater van ‘Het Vergulde Glas’ te Sint Catharina Capelle (gelegen tussen de huidige Molenstraat en waar
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het gemeentehuis was) waar er brood en koeken werden geserveerd, goed beboterd want er waren 40
stukken boter voorzien.
(7) Joannes Bernardus Annys , de tweede tak van Pervijze
Joannes Bernardus geboren te ’s Heerwillemskapelle op 16 mei 1711, de tweede zoon van Pieter Annys en
Petronilla De Craemer die voor een nageslacht ging zorgen, blijft net als zijn oudere broer Pieter te Pervijze
wonen waar hij in 1733 huwt met Isabella Theresia Douchy. Zij zal reeds overlijden te Pervijze in 1747 en uit
dit huwelijk zijn geen kinderen gekend.
Ondertussen is Joannes Bernardus uitbater geworden van de herberg ‘Het Vergulde Glas’. Hij was dit reeds
in 1742 en op 21 juli 1746 werd de pachtovereenkomst verlengd tot 7 februari 1753.
Nog hetzelfde jaar huwt Joannes Bernardus Annys opnieuw, ditmaal met Joanna Theresia Gheleyns, een
jongedame van Sint Catharina Capelle, er geboren op 17 januari 1723, dus 12 jaar jonger dan haar
echtgenoot. Joanna Theresia was de dochter van Joannes Gheleyns en Genoveva Cuveele. Genoveva
Cuveele is een naam die we net hiervoor reeds tegengekomen zijn.
Genoveva Cuveele was een eerste maal gehuwd met Joannes Gheleyns waaruit Joanna Theresia werd
geboren. Na het overlijden van haar eerste echtgenoot, hertrouwde ze met Pieter Annys, de broer van
Joannes Bernardus Annys. Samengevat: Joannes Bernardus huwt nu met de stiefdochter van zijn oudste
broer. Het blijft in de familie.
Alhoewel Joannes Bernardus ondertussen bij zijn huwelijk reeds 36 jaar geworden is, zal hem dit er niet van
weerhouden om met zijn jongere echtgenote nog 8 kinderen op de wereld te zetten.
-

7.1. Maria Joanna Annys, ° Pervijze op 05 oktober 1748. Zij zal huwen met Jacobus Engelbertus
Demolder, telg uit het voorname geslacht Demolder van Eggewaartskapelle, zoon van Engelbertus
en Maria Theresia D’Hoge. Hij is geboren te Eggewaartskapelle op 3 april 1736, 12 jaar ouder dan
zijn echtgenote. Eerst wonen ze te Eggewaartskapelle waar in 1786 een dochter geboren wordt. Het
kind wordt echter gedoopt te Sint Catharina Capelle. Volgens de volkstelling van 1799 zijn ze
vervolgens te Pervijze komen wonen in 1795.
Maria Annys is op 8 oktober 1800 te Pervijze overleden waarna haar echtgenoot terug naar
Eggewaartskapelle trok waar hij overleden is op 4 januari 1803.

-

7.2. Petrus Joannes Annys, ° Pervijze op 23 februari 1751 en er overleden op 27 december 1771.

-

7.3. Joanna Theresia Constantia Annys, ° Pervijze in maart 1753. In 1774 huwt ze met Hieronimus
Cornelius Borgonie, ° te Pervijze op 29 september 1749 en zoon van Jacobus en Joanna Dewijnter.
Na hun huwelijk gingen ze een grote hoeve van 76 gemeten uitbaten op Schoorbakke. Tijdens het
jaar 1793, toen Pervijze bezet werd door Franse troepen, leden ze voor 6258 Ponden Parisies
schade aan de gebouwen van hun hoeve.
Op 22 april 1812 is Joanna Annys te Pervijze overleden. Haar echtgenoot deed in 1819 nog een gooi
naar een plaats in de gemeenteraad wat hem ook lukte. Hij is overleden te Pervijze op 16 augustus
1823.

-

7.4. Henricus Joannes Annys, ° Pervijze in 1755. Hij huwt op 1 mei 1781 met Maria Cornelia
Vandepitte die afkomstig is van Lampernisse waar ze geboren werd op 24 juli 1748 als dochter van
Nicolaas Vandepitte en Godelieve Gheldof. Henricus Joannes is poorter van Ieper maar in 1781
verzaakt hij hieraan en wordt hij poorter van Veurne. Net als zijn broer is hij landbouwer op de wijk
Schoorbakke waar hij een hoeve uitbaat van 54 gemeten. Van 1789 tot 1792 is hij hoofdman van
Pervijze en in 1795 is hij ook nog dismeester van Pervijze. Als de Fransen op 30 oktober 1793 lelijk
huis houden te Pervijze en grote schade aanrichten aan de naburige hoeve van zijn broer, loopt het
voor hem nog slechter af. De Fransen branden zijn hoeve grotendeels plat.
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De tweede hof(sted)e is gebrand den woonsdagh
‘smorgens, den 30° dito, bewoond bij henricus
annijs, is ook gebrand met alle de drooghe
vruchten in de scheure ende schelv hov(en)
behalvens ’t koeystal ‘twelke van desen
somer maer nieuwe gemaeckt en was; ’t selve
was gedekt in pannen ende stond van
westen de scheure, aen’t west eynde dito scheure
was eenen steenen gevel, viele hooger ende
wijder als dito koeystal, waer door ’t selve
gesolveert is van’t vyer, en te meer om dat
het redelick waeyde ten dien tijde uyt den westen,
welke twee hof(stede)n verlaeten waeren, van de
menschen die daer plachten in te woonen.

Fragment uit het dagboek van J.B. St Martin – de brand bij Henricus Annys
Op 18 juli 1796 is Henricus Joannes Annys te Pervijze overleden. Zijn echtgenote is eveneens te
Pervijze overleden op 14 juli 1807. Het echtpaar bleef kinderloos.
-

7.5. Ludovicus Franciscus Annys, waarschijnlijk geboren omstreeks 1758 te Pervijze en er overleden
op 4 januari 1759.

-

7.6. Emmanuel Engelbertus Annys, ° Pervijze op 17 februari 1760. Op 31 mei 1785 huwt hij te
Eggewaartskapelle met Isabella Clara Gerards, dochter van Gerardus en Laurentia Puppinck. Zij was
geboren te ’s Heerwillemskapelle in 1761. Haar vader is schaapherder en afkomstig van Grathem in
Nederlands Limburg. Tien dagen eerder was hun huwelijkscontract verleden voor notaris Boonefaes.
Emmanuel Annys is bakker van beroep en heeft een winkel/bakkerij te Pervijze gelegen op een stuk
grond bekomen bij erfenis van zijn ouders (in 1783) en bij aankoop van het erfdeel van zijn broers
en zusters (in 1788). Op 13 april 1791 verzaakt hij aan zijn poorterschap van Ieper en wordt hij net
als zijn broer Henricus vanaf dan poorter van Veurne. Op 26 december 1792 overlijdt hij na een
korte ziekte, hij is slechts 32 jaar. Daar het huwelijk kinderloos gebleven is, wordt de vereffening
van het sterfhuis opgemaakt ten gunste van zijn weduwe en zijn eigen broers en zusters.
Het sterfhuis van bakker Emmanuel Annys
Uit de boedelbeschrijving of staat van goed van Emmanuel Annys die op 20 maart 1793 is
opgemaakt, kan nog heel wat informatie geput worden.
Eerst en vooral komen we meer te weten over de locatie van de winkel/bakkerij van Emmanuel
Annys. Het pand was gelegen op 40 roeden land dat hij bekomen had uit de erfenis van zijn
ouders. De beschrijving van de locatie luidt als volgt: ‘Binnen de voornoemde prochie van pervijse,
een weinig zuyd van de kerke binnen het dorp ter oostzijde van de nieuwport straete … streckende
oost ende west aboutteerende (palend aan) ten oosteynde op’t land van d’abdie van Loo, met de
noordzijde op’t gonne van d’hoirs (erfgenamen) ambrosius lagrou, nu pieter hiers chirurgien, de
suydzijde opt selve Loo landt, ende ten westeynde op’t voorseyde dorp’.
Dan volgt nog een beschrijving van de gebouwen: een woonhuis in steen, ten noorden daarvan de
winkel. Oost van de winkel is de bakkeuken en oost daarvan een stal. Dit alles bestaat uit één
gebouw. Losstaand achter het woonhuis is er nog een stal en daaraan ten oosten nog een stal. De
noordelijke gevel van het huis is voor de helft het eigendom van buurman dokter Hiers net als de
doornhaag die tussen beide percelen ligt.
Nemen we er de kabinetskaart De Ferraris bij die dateert van slechts twee decennia vroeger, dan
is het mogelijk met een zekere precisie aan te duiden waar bakker Emmanuel Annys woonde en
werkte. Ten zuiden van de kerk van Pervijze slaat op de hoek Pervijzestraat-Schoorbakkestraat.
Als men in 1793 spreekt van de Nieuwpoortstraat dan mogen we dit niet verwarren met de huidige
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Nieuwpoortstraat. Toen had men het over de straat die dwars door
Pervijze loopt en nu de Pervijzestraat en Nieuwpoortstraat vormt.
Ten noorden van het pand ligt nog het pand van dokter Hiers. Dus
kunnen we al besluiten dat het gezochte pand aan het begin van
de rechterzijde van de huidige Pervijzestraat ligt maar niet op de
hoek met de Schoorbakkestraat. Met de beschrijving van de
gebouwen schieten we niet echt op want de afgebeelde huizen van
20 jaar vroeger lijken nergens overeen te komen met deze
omschrijving. Waarschijnlijk woonde Emmanuel Annys ongeveer
waar tot voor een enkele decennia de herberg De Zwaan was en de
bakkerij van Walter Barbier. Ook een bakkerij!
Het sterfhuis heeft nog verschillende tegoeden voor het leveren
van brood, koeken of winkelwaar. Het gaat in totaal over ongeveer
40 personen of instellingen zoals de kerk en dis van Pervijze, Sint
Catharina Capelle en Oostkerke. Bij één schuldenaar staat de
bemerking dat het nog te krijgen bedrag van 37 ponden en 8
schellingen moeilijk te recupereren zal zijn. De schuld dateert al van 1790 en de persoon in
kwestie, Joannes Franciscus Delaleeuwe, beweert dat het sterfhuis aan hem zelf ook nog schulden
heeft. Bij opeising van de 37 ponden en 8 schellingen dreigt hij met zelf stappen te ondernemen.
Daarom wordt deze schuld niet verder opgenomen in de afrekening van het sterfhuis.
Bij wat de schulden van het sterfhuis zijn, vernemen we nog dat Emmanuel Annys bakkersknecht
Philippus Scherpereel in dienst had en dat Anne Therese Van Kemmelbeke zijn ‘dienstmaerte’ was.
Chirurgijn Corveleyn bezocht de overledene in de laatste drie maanden verschillende keren maar
deed hem nooit medicamenten nemen. Verschillende keren werd hij gevraagd hoeveel de schuld
was voor deze huisbezoeken waarop nooit een antwoord kwam. Nu beweert hij nog recht te
hebben op 40 Franse kronen wat de weduwe weigert te betalen. Er moeten wel nog 393 ponden
betaald worden aan J. Troost van Diksmuide voor het leveren van winkelgoederen wat een serieuze
hap uit het budget zal betekenen. Ferdinandus Jacobus Boonefaes, de beëdigde deelsman die de
staat van goed opstelde en er kopieën van maakte, heeft nog recht op 56 ponden. Hij moet wel
zelf ook nog betalen voor de levering van brood.
Dan is er tot slot nog een aparte rubriek voor de afrekening van de begrafenis en de lijkmaaltijd
waardoor we nog wat meer te weten komen over de gebruiken in die tijd én over de financiële
slagkracht van de weduwe van Emmanuel Annys. Uiteraard kwam eerst pastoor Caestryck aan de
beurt voor het opdragen van de begrafenismis met middelbare dienst, om hem af te roepen in het
jaargebed, voor het opdragen in de toekomst van 50 missen en voor het toedienen van het Heilig
Oliesel. Onderpastoor De Man heeft geassisteerd bij het opdragen van de begrafenismis en koster
Albinus Soete heeft de overledene begraven en voorafgaand de klokken geluid. Frans Caes heeft
de vrienden van de afgestorvene verwittigd wanneer de uitvaart was. Vandevijver van Nieuwpoort
leverde 208 pond vlees en groenten voor de lijkmaaltijd die hijzelf klaarmaakte. Ook bediende hij
de mensen aan tafel. Er waren maar liefst 223 genodigden die samen 2 tonnen bier tot zich
hebben genomen terwijl het haardvuur een gezellige warmte verspreidde. Ook voor het brandhout
had Vandevijver gezorgd. De weduwe leverde zelf de benodigdheden voor het bakken van het
brood en dekte zelf de tafels. Waar de lijkmaaltijd plaats had wordt niet vermeld maar mogelijk
gebeurde dat in ‘het Vergulde Glas’, vroeger nog uitgebaat door zijn vader en nu door Pieter
Goemaere en deze zijn vrouw Francisca Bouckenaere.
-

7.7. Felicianus Patricius Annys, ° Pervijze op 2 november 1762. Hij zal in zijn later leven pendelen
tussen Pervijze, Stuivekenskerke, Kortemark en Koekelare en hem bespreken we hierna onder het
volgende hoofdstuk.

-

7.8. Angelina Susanna Annys, ° Pervijze op 21 juni 1765. Zij huwde te Pervijze op 19 januari 1784
met Ludovicus Baptista Tyrou, een landbouwer van Alveringem die bij zijn huwelijk te Avekapelle
woonde. Beiden zijn overleden voor 1824.
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Vader Joannes Bernardus Annys die tot 1753 uitbater was
van Het Vergulde Glas, had daarna zijn leven een andere
wending gegeven en was bakker geworden in het huis dat zijn
zoon Emmanuel zal erven na het overlijden van hemzelf en
zijn echtgenote (zie hiervoor).
Joannes Bernardus Annys overleed te Pervijze op 5 september
1782 en zijn vrouw Joanna Theresia Gheleyns, overleed kort
daarna op 1 mei 1783 te Sint Catharina Capelle. Rond die
periode arriveerde de nieuwe pastoor Caestryck te Pervijze en
die deed in de loop van 1783 zijn ronde van de huizen om
aan te tekenen welke personen allemaal de communie
Communicanten A° 1783
mochten ontvangen, een gedeeltelijke volkstelling als het
ware. Nog enkel Emmanuel, Felicianus en Angelina wonen op dat ogenblik in het ouderlijk huis.
(7.7) Felicianus Patricius Annys, de ‘voyageur’ van de familie
Felicianus (° Pervijze 02/11/1762) die in 1783 nog in het ouderlijk huis woonde, huwt op 19 januari 1789
te Sint Catharina Capelle met de piepjonge Ida Deputter, amper 17 jaar en dus 10 jaar jonger dan
Felicianus. Zij is afkomstig van Schore. Ze gaan te Schore wonen waar Felicianus een landbouwbedrijf gaat
uitbaten. Het duurt niet lang of Ida is zwanger en op 9 maart 1790 wordt Ida Annys geboren. Ze wordt
genoemd naar haar 18-jarige moeder omdat deze overleden is in het kraambed.
Felicianus Annys blijft niet bij de pakken zitten en het jaar nadien op 11 januari 1791 huwt hij voor de
tweede maal. Joanna Godderis van Schore wordt zijn tweede echtgenote. Volgens de huwelijksakte blijkt
ook zij minderjarig te zijn en moet er dan ook eerst toestemming zijn van de kerkelijke overheid om het
huwelijk te mogen voltrekken. Deze toestemming komt er op 30 november 1790. Na het huwelijk begint het
kersverse gezin aan een trektocht langs verschillende gemeenten waar telkens aan gezinsuitbreiding wordt
gedaan.
-

Christine Annys, ° Kortemark 09/08/1793 († 1827 Bovekerke)

-

Henry Annys, ° Kortemark 30/10/1794 († 1821 Koekelare)

-

Amelie Annys, ° Kortemark 18/04/1796 († 1826 Koekelare)

-

Pierre Jacques Annys, ° Kortemark 23/11/1797. In 1814 woont hij te Pervijze waar hij knecht is bij
Joanna Theresia Annys, zijn tante die gehuwd is met Hieronimus Borgonie. Uit het militieregister van
Pervijze van 1816 en 1817 vernemen we dat hij dan nog te Pervijze woont. Hij wordt vrijgesteld van
legerdienst wegens een probleem aan zijn linkerknie. Ook dit nog: hij meet 1,58 m.

-

Regnier Annys, ° Kortemark 13/07/1799

Dan keren Felicianus Annys en Joanna Theresia Godderis terug naar hun geboortestreek.
-

Anne Marie Annys, ° Stuivekenskerke 05/06/1801. Zij is overleden te Pervijze op 17 september
1820

-

Jeanne Therese Annys, ° Stuivekenskerke 08/09/1802

-

Colette Sophie Annys, ° Stuivekenskerke 27/08/1804

Dan gaat het naar Koekelare waar op 20 augustus 1805 hun jongste dochter is overleden.
-

Charles Louis Annys, ° Koekelare 04/09/1806

En terug naar Stuivekenskerke
-

Carolus Josephus Annys, ° Stuivekenskerke 17/03/1808. Hij huwt te Vladslo op 1 februari 1837
met Joanna Theresia Mergaert.

En dan opnieuw terug naar Koekelare waar Joanna Theresia Godderis overlijdt op 7 oktober 1810 nadat ze
eerder op 27 augustus van hetzelfde jaar nog het leven heeft geschonken aan Ludovicus Franciscus Annys,
hun elfde kind. Felicianus Annys blijft aanvankelijk te Koekelare wonen maar later keert hij terug naar zijn
geboortedorp, naar Pervijze, waar hij tenslotte op 30 augustus 1837 overleden is.
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(8) Franciscus Norbertus Annys, stamvader van de tak Oostkerke
Franciscus Norbertus Annys, poorter van Ieper en landbouwer van beroep en op 15 april 1713 te ’s
Heerwillemskapelle geboren, woont aanvankelijk te Pervijze waar hij in 1746 een eerste maal huwt met
Anna Maria Leenhove van Keiem. Op 21 april 1747 bevalt Anna Maria van een dochter die ze Angela
Perpetua Annys noemen. Daarna verhuizen ze naar Oostkerke waar Angela Perpetua zal overlijden op 28
mei 1751.
Op 25 augustus 1748 is te Oostkerke hun tweede dochter, Joanna Theresia Constantia Annys geboren. Zij
zal op 9 februari 1773 te Oeren huwen onder huwelijkscontract met Joannes Baptista St Martin waarover
we het uitgebreid hadden in het nr. 47 van ons tijdschrift. Joanna Annys sterft op 18 december 1778 in
haar huisje gelegen naast de herberg Het Vergulde Glas in Sint Catharina Capelle. Op 16 oktober 1778, dus
twee maanden eerder, was ze bevallen van een tweeling.
Tenslotte wordt uit het huwelijk van Franciscus Norbertus Annys en Anna Maria Leenhove nog een dochter
geboren op 31 mei 1750 te Oostkerke: Anna Theresia. Het kind zal hetzelfde jaar nog overlijden en op 1 juli
1750 overlijdt ook haar moeder.
Nog in 1751 huwt Franciscus Norbertus Annys voor de tweede maal. Maria Victoria Vandelande wordt zijn
tweede echtgenote. Zij zal echter reeds op 9 juni 1753 te Oostkerke overlijden waardoor hij opnieuw
weduwnaar wordt.
Op 15 april 1755 huwt hij met huwelijkscontract voor een derde maal, met Maria Joanna Van Lantschoote,
Sint Catharina Capelle omstreeks 1729, dochter van Philippus en Joanna Sanders. Ze blijven te Oostkerke
wonen en starten met de uitbreiding van hun gezin:
-

Petrus Franciscus Joannes Annys, ° Oostkerke op 27 december 1755 en overleden te Oostkerke op
24 februari 1766.

-

Angelina Susanna Annys, ° Oostkerke op 11 oktober 1761. Op 28 februari 1778, ze is dan 17 jaar,
bevalt ze te Oostkerke van een onwettige zoon die ze Jacobus noemt. Haar jongere zuster (die
hierna komt) die op dat ogenblik pas 10 jaar is, wordt de doopmeter van Jacobus Annys. Op 25 april
1780 krijgt het kind dan toch een vader als Angelina huwt met Carolus De Quidt die afkomstig is van
Reninge. Angelina Susanna Annys zal overlijden te Veurne op 21 maart 1812. Haar man is dan ook
al gestorven.

-

Franciscus Ludovicus Annys, ° Oostkerke op 1 april 1767, zal te Oostkerke blijven wonen totdat hij
op 24 mei 1796 te Oostkerke huwt met Maria Magdalena Angillis. Zij is eveneens afkomstig van
Oostkerke waar ze geboren werd op 5 september 1767, dochter van Ludovicus en Anna Maria
Huyghe. Ze trekken naar Wulpen waar ze gaan boeren.
Na het overlijden van Maria Angillis, te Wulpen op 1 juni 1813, huwt Franciscus voor de tweede
maal met Maria Joanna Desandt van Leisele, dochter van Josephus Benedictus en Isabella Clara
Boudeweel. Ze woont echter reeds als dienstmeid te Wulpen. Het huwelijk wordt voltrokken te
Wulpen op 20 juni 1815. Franciscus gaat opnieuw te Oostkerke wonen waar hij op 22 jan 1828 zal
overlijden.

-

Barbara Francisca Constantia Annys, ° Oostkerke op 17 december 1768. Zij komt in 1788 te
Pervijze terecht na haar huwelijk te Oostkerke op 10 oktober 1786 met Joannes Baptista Valcke. Hij
is van Oostkerke. Joannes Baptista is timmerman in de Veurnestraat waar hij eigenaar is van het
huis dat ze bewonen. In 1799 heeft hij nog een knecht in dienst. Hij is overleden te Pervijze op 6
februari 1818 waarna Barbara Francisca Annys op 11 februari 1822 opnieuw huwt, nu met Petrus
Jacobus Oreel, een werkman die afkomstig is van Brielen.
Op 22 maart 1842 overlijdt Barbara te Pervijze en op 20 januari 1847 overlijdt ook haar man te
Pervijze.

Na de geboorte van Barbara Francisca in 1768 volgen er geen kinderen meer en op 22 april 1774 is vader
Franciscus Norbertus Annys te Oostkerke overleden. Hij laat een weduwe en vier kinderen na: één dochter
uit zijn eerste huwelijk en één zoon en twee dochters uit zijn derde huwelijk. Zijn schoonzoon Jan Baptist St
Martin wordt voogd van vaderszijde van de drie kinderen uit het derde huwelijk.
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Eens de begrafenis en lijkmaaltijd voorbij zijn, houdt zijn weduwe uitverkoop van zijn klederen. Onder
andere Engelbertus Vitse van Oostkerke koopt enkele kledingstukken die hij op 11 juni 1774 bij de
afrekening van het sterfhuis nog moet betalen. Uit die afrekening komen we niet te weten waar te Oostkerke
de overledene met zijn gezin woonde, wel dat het huis bestaat uit een woongedeelte, keuken, kelder,
voutekamer, zolder, schuur, stallingen en een achterhof.
Ze hebben nog verschillende dieren lopen zoals een 13 jaar oude merrie, een 9 jaar oude blinde zwarte
merrie, 2 veulens, 6 koeien, 4 kalvers en 5 ossen. Franciscus Norbertus Annys beboerde in totaal ongeveer
30 gemeten grond die verspreid lagen over Oostkerke en Lampernisse en die hij allemaal in pacht had.
Het sterfhuis wordt afgesloten met een matig batig saldo van 573 ponden.
(9) Jacobus Norbertus Annys, de derde tak van Pervijze
Tenslotte belanden we bij de laatste zoon van Pieter Annys en Petronilla De Craemer die voor een
nageslacht zorgde. Hij sleet bijna zijn hele leven te Pervijze nadat hij geboren was te ’s Heerwillemskapelle
op 13 december 1715.
Hij huwt een eerste maal met Elisabeth Marijn, dochter van Jacob en Anna Adriansen. Zij is heel wat ouder
dan hem want geboren te Pervijze op 10 augustus 1699. Ondertussen is zij de weduwe van Sebastiaan Van
Lande bij wie ze één nog levende dochter heeft, Rosalia Van Lande. Elisabeth Marijn is overleden te Pervijze
op 2 oktober 1767. Het huwelijk bleef kinderloos.
Er volgt een tweede huwelijk met Francisca Van Loo, dochter van Jan Baptist en Maria Theresia Jansens. Zij
is een landbouwster van Mannekensvere. Ook dit huwelijk is kinderloos gebleven als zij overlijdt op 28
februari 1770.
Jacobus Norbertus Annys zoekt voor de derde maal het huwelijksgeluk op, ditmaal met Cecilia Joanna
Rubbrecht, dochter van Pieter en Maria Cornelia Decroos. Geboren op 7 september 1746 te Eggewaartskapelle is ze heel wat jonger dan haar echtgenoot waardoor kindergeluk niet veraf meer is. Ze huwen
met huwelijkscontract op 30 januari 1771. Jacobus en Cecilia zullen de daaropvolgende jaren nog 5
kinderen op de wereld zetten.
-

9.1. Petrus Joannes Annys, ° Pervijze op 3 februari 1772, hem bespreken we hierna.

-

9.2. Francisca Ludovica Cornelia Annys, ° Pervijze op 4 april 1774. Zij werd op 3 mei 1841
ingeschreven in de kloostergemeenschap van de zusters van Maria van Pittem. Na haar intrede
ontving ze geen kloosterkleed en werd ze niet geprofest. Ze bleef in het klooster voor de rest van
haar leven als werkzuster. Ze is overleden te Pittem in het klooster als spinster op 3 december
1854.

-

9.3. Coleta Ludovica Annys, ° Pervijze op 18 april 1776, geen latere
gegevens bekend. Haar vader tekent de doopakte met een sierlijke
handtekening die hij aan zijn status van hoofdman van Pervijze
verplicht is. Hij is dit geworden in 1776 en zal het blijven tot 1778.

-

9.4. Augustinus Jacobus Annys, ° Pervijze op 2 mei 1778 en er
overleden op 22 juni 1778.

-

9.5. Joanna Theresia Annys, ° Pervijze op 23 februari 1780. Op 9 maart 1801 huwt ze te
Mannekensvere met Hyacinth Engelbert Opsomer, dochter van Engelbert en Catharina Fraeys,
geboren te Eggewaartskapelle op 1 juli 1777. Zij wijken uit naar Zandvoorde bij Oostende waar zij
overleden is op 24 oktober 1835 en hij op 24 februari 1844.

1776 - Handtekening
Jacobus Norbertus Annys

Kort nadien op 15 januari 1781 overlijdt Jacobus Norbertus Annys in zijn woning die gelegen was in de
omgeving van Schoorbakke, tussen de Proostdijkstraat en de Kleine Beverdijkvaart in de zogenaamde
Blauwvoethoek. We mogen hem een bemiddelde landbouwer noemen. Zijn huis was gelegen op een stuk
grond van 42 gemeten. Vlakbij had hij nog een stuk grond van 4 gemeten liggen dat hij en zijn vrouw op 29
februari 1776 gekocht hadden van Karel Louis Dehaese. Hij was ook nog eigenaar van een ander stuk
gelegen bij de Blauwvoetbrug en waar vroeger een vervallen hofstede op stond. Nog verschillende stukken
land liggen in de zelfde omgeving van de Blauwvoethoek.
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Hij was eigenaar van ongeveer 30 koeien. Er loopt op het hof ook nog één eenzaam varken rond en wat
pluimvee. Om de verplaatsing naar Pervijze-dorp te maken beschikte hij over twee wagens die getrokken
werden door één van zijn 5 paarden.
Gezien zijn sociale status in het Pervijze van die tijd is het dan ook niet te verwonderen dat er na de
middelbare begrafenismis, opgedragen door pastoor Vandenbroucke, onderpastoor Monteyne en vier paters
Capucijnen van Ieper, er een uitgebreide lijkmaaltijd volgde. Deze greep plaats in ‘De Zwaan’ van Pieter
Gheleyns die gezorgd had voor de levering van het vlees, bier en wijn en voor het dekken van de tafels.
(9.1) Petrus Joannes Annys stamvader van de tak Sint Jacobskapelle
Petrus Joannes Annys, de oudste zoon van Jacobus Norbertus en Cecilia Rubbrecht, was in 1799 nog
alleenstaande landbouwer te Pervijze met één knecht en twee meiden. Kort nadien huwde hij want in 1800
vinden we hem terug in Stuivekenskerke waar hij tussen 1800 en 1809 zal zorgen voor 8 kinderen waarna
ze met gans de bende verhuisden naar Sint Jacobskapelle.
-

9.1.1. Pierre Jacques Annys, ° Stuivekenskerke op 20 juni 1800. We vinden hem terug in het
militieregister van Sint Jacobskapelle voor het jaar 1820 waar hij op 1 april 1819 goedgekeurd
wordt voor de dienst:

Op 6 juni 1838 huwt hij te Koksijde met Isabella Rosa Rubben, ° Koksijde 10 februari 1817 als
dochter van Joannes en Joanna Dewulf. Zij slaan hun tenten op te Koksijde waar ze zullen zorgen
voor een tak Koksijde. Pierre Jacques Annys is overleden te Koksijde op 6 juni 1853.
-

9.1.2. Thecle Marie Annys, ° Stuivekenskerke op 31 december 1801 en overleden te Ramskapelle
op 22 februari 1802.

-

9.1.3. Tecla Marie Annys, ° Stuivekenskerke op 3 mei 1803. Zij huwde op 26 januari 1839 met Ivo
Franciscus Harynck, zoon van Hubertus en Anne Therese Claeys en afkomstig van Woumen waar hij
geboren was op 21 oktober 1802. Zij is overleden te Ramskapelle op 23 februari 1856.

-

9.1.4. Benoit Annys, ° Stuivekenskerke op 21 augustus 1804. In 1824 staat hij op de militielijst van
Sint Jacobskapelle. Hij probeert af te raken van militaire dienst door ‘zwakheid van het gezicht’ aan
te voeren. Het pakt echter niet want hij wordt toch goedgekeurd.
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Hij huwt op 16 januari 1845 met Henrica Cecilia Pollinghel, geboren te Wulpen op 1 juni 1805 als
dochter van Jacobus en Joanna Verschoote.
-

9.1.5. Charles Louis Annys, ° Stuivekenskerke op 28 juni 1805 en er overleden op 12 augustus
1805.

-

9.1.6. Charles Louis Annys, ° Stuivekenskerke op 20 januari 1807, de derde in de rij die moet
voldoen aan zijn militieverplichtingen en daarom wordt opgeroepen onder de militieklas van 1827.

Hij vraagt vrijstelling van dienst omdat hij een broer in dienst heeft maar deze motivering wordt
verworpen, de reden wordt niet aangeduid, enkel kortweg ‘geen regt’ en zo mag hij op 2 mei 1826
het plunje aantrekken van het 2° Bataljon Artillerie.
Op 3 mei 1860 huwt hij te Avekapelle met Amelie Villeirs die afkomstig is van Pervijze waar ze
geboren werd op 15 juli 1809 in het gezin van Carolus Ludovicus en Anna Theresia Pieters. Zij is
reeds weduwe van Josephus Decroo die overleden is te Avekapelle op 29 april 1856. Charles Louis
Annys is overleden te Veurne op 29 december 1866 en zijn echtgenote eveneens te Veurne op 24
januari 1885.
-

9.1.7. Anne Therese Annys, ° Stuivekenskerke op 23 maart 1808 en overleden te Sint
Jacobskapelle op 25 september 1821.

-

9.1.8. Victor Pie Annys, ° Stuivekenskerke op 1 maart 1809. In 1829 woont hij als dienstbode te
Ramskapelle als hij zich te Sint Jacobskapelle moet aanbieden voor de militiekeuring.

28

hij wordt voor een jaar vrijgesteld omdat hij al een broer in dienst heeft. Verder weten we niets over
zijn later leven.
Na deze geboorte verhuist het gezin naar Sint Jacobskapelle waar nog drie kinderen ter wereld komen:
-

9.1.9. Henri Joseph ° 19 mei 1811 en overleden te Sint Jacobskapelle op 29 mei 1811

-

9.1.10. Francois ° 3 april 1813 en overleden te Sint Jacobskapelle op 19 april 1813

-

9.1.11. Leocadie Constance ° 7 december 1814 en overleden te Sint Jacobskapelle op 4 februari
1815

Ondertussen is vader Petrus Joannes Annys - zeker sedert 1821 - koopman geworden. Hij is tenslotte
overleden te Sint Jacobskapelle op 8 maart 1840 en zijn echtgenote te Ramskapelle op 29 september
1857.
Zo komen we aan het einde van dit overzicht van een familie die gedurende 6 generaties zowel in Pervijze,
als Oostkerke, Stuivekenskerke en Lampernisse voorkwam.
Afstammelingen zwermden uit over de provincie en over deze andere takken kan er meer gelezen worden in
het werk van Sam Annys: ‘450 jaar Annys in Vlaanderen’.
Alle gegevens in dit artikel tijdschrift zijn echter wel degelijk het resultaat van eigen opzoekingen.

Bronnen
-

www.familienaam.be – familienaam Annys

-

parochieregisters : http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters

-

burgerlijke stand :
https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/recapi/sord/collection/
2139860/waypoints

-

www.vrijwilligersrab.be

-

huwelijkscontracten familie De Spot – digitale collectie Familiekunde Vlaanderen Westkust

-

militieregisters : http://probat.west-vlaanderen.be/

-

Sam Annys, ‘450 jaar Annys in Vlaanderen’

-

http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Pietersabdij_(Lo)
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