HOE EEN ADMINISTRATIEVE VERGISSING VAN EEN MEISJE EEN JONGEN MAAKTE
Herman Declerck
In de burgerlijke stand van Pervijze vinden we in 1807 de volgende geboorteakte:

Op het eerste zicht is hier niets abnormaals aan de hand met deze akte. Het is de geboorteakte van Victor Pie
Alexandre De Croo, zoontje van Philippe Joseph François en Monique Dorothée Vandepitte, geboren te Pervijze
op 2 mei 1807.
Echter ... in het boek van de Burgerlijke Stand van Pervijze van 1832, meer bepaald op 1 september 1832,
werd een verbetering ingeschreven die slaat op hoger afgebeelde geboorteakte. Wat blijkt uit deze
rechtzetting? Het kind dat toen geboren werd, was geen jongen maar een meisje met de naam Amelie Sophie
De Croo.

13

De tekst luidt: ‘… opgemaakt door den Meyer officer van den Burgerstand der gemeente van Pervyse den
tweeden mey achttienhonderd zeven, daer in bestaende dat den zelven akt inhoud dat zij een kind is van het
mannelijk geslachte (du sexe masculin) en dat zij aldaer genaemd werd Victor Pie Alexandre, in plaats van
aldaer bekend te staen als een kind van het vrouwelijk geslagte (du sexe feminin) en onder de voornaemen
van Amelie Sophie die haere waere geslacht en voornaemen zijn…’.
Wat is er gebeurd? De burgemeester van Pervijze was blijkbaar niet helemaal wakker toen hij de akte
inschreef en in plaats van te noteren dat het de geboorte van Amelie Sophie betrof, noteerde hij de naam
Victor Pie Alexandre. Wat zien we verder in de akte: één van de getuigen was Victor Pie Alexandre De Croo,
waarschijnlijk een broer van de vader van het kind.
Wat nog eigenaardiger is dat de vader, de getuigen en de burgemeester allen de akte tekenden en dat
niemand de vergissing opmerkte. Deze werd dus pas 25 jaar later rechtgezet doordat Amelie Sophie De Croo
toen in het huwelijk trad en een bewijs van geboorte diende in te dienen. Pas toen werden de nodige stappen
ondernomen bij het gerecht om deze vergissing recht te zetten.
Bij de geboorteakte zelf werd geen notitie aangebracht van de vergissing of van de rechtzetting. Verwarrend!
Amelie Sophie De Croo is uiteindelijk op 94-jarige leeftijd te Booitshoeke overleden op 18 april 1901.
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