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45. De familie Caron in de Westhoek met banden te Pervijze 
 

Als we de registers van de Burgerlijke Stand en in mindere mate de parochieregisters van Pervijze 
overlopen, treffen we hier en daar de familienaam Caron aan, ook met andere schrijfwijzen zoals 
Carron en Karon. Hierbij stelt zich de vraag of de verschillende dragers van deze naam verwanten zijn. 
Normaal gezien is dit een vraag waar nooit een antwoord zou op komen maar door een vraag die me 
werd gesteld vanuit Duitsland door een afstammeling, heb ik deze zaak nader onderzocht en kwam ik 
tot de conclusie dat ze wel degelijk allemaal met elkaar verwant zijn en dat ze allemaal terug te 
brengen zijn tot dezelfde stamvader Mattheus Caron die in 1728 huwde te Eggewaartskapelle met 
Maria Hubert, een weduwe van Oostkerke. Mattheus was afkomstig van Noord Frankrijk, ofwel van 
Meteren ofwel van Caëstre. Beide plaatsen worden vermeld als plaats van afkomst bij de doop van zijn 
kinderen en bij zijn overlijden. Welke juist is heb ik niet kunnen achterhalen. Nadat Mattheus en Maria 
gehuwd waren kwamen ze zich vestigen te 's Heerwillemskapelle, gehucht van Veurne en gelegen 
naast Pervijze. Daar kregen ze in de periode van 1729 tot 1749 maar liefst 12 kinderen. Van het 
merendeel van deze kinderen heb ik niet kunnen terugvinden wat er van hen geworden is. Eén 
dochter huwde met Petrus Jacobus Druwé, een Pervijzenaar. Twee anderen zorgden voor een 
uitgebreid nageslacht en die bespreek ik hierna. 
 
We beginnen met de eerste tak, die van Mattheus Caron, de jonge, geboren in 1737. 
 
Hij huwde met Maria Luyssen van  Oudekapelle en ging daarna te Booitshoeke wonen waar in 1763 
een zoon van hen werd geboren. In 1768 treffen we het echtpaar aan te Eggewaartskapelle, in 1769 
opnieuw te Booitshoeke. In 1770 vertoeven ze in Veurne, in 1771 opnieuw te Booitshoeke om dan tot 
slot zeker van 1776 tot 1786 opnieuw te Veurne te wonen. Van ongedurige mensen gesproken. 
 
We houden nu hun kinderen waar meer over te vinden was, eens nader onder de schijnwerpers. We 
beginnen met de oudste zoon Franciscus Carron die geboren was te Booitshoeke in 1763. Na zijn 
huwelijk in 1812 te Stuivekenskerke met Benedicta Tolpe van Merkem (woonachtig te 
Stuivekenskerke) ging hij zich vestigen te Stuivekenskerke waar hij één dochter kreeg die slechts 3 
jaar oud zou worden en een andere dochter, Maria Theresia, die op 17-jarige leeftijd huwde in 1833. 
Hijzelf overleed te Stuivekenskerke in 1838. 
 
Een andere zoon, Engelbertus Karon (let op de wijzigende schrijfwijze van de naam - telkens wordt de 
schrijfwijze bij de geboorte genomen), huwde met Catharina De Corte van Veurne en ging zich voor 
de rest van zijn leven vestigen in de boetestad waar hij kinderen kreeg tussen 1811 en 1829. Eén kind 
van hem, Jacques Henri Carron, vinden we later terug in Reninge waar hij het beroep van schipwerker 
uitvoerde. 
 
De volgende zoon die we naderbij bekijken is Idesbaldus Caron die geboren was te Veurne in 1778 en 
overleed in Veurne Beoosterpoort in 1836. Ook hij bleef te Veurne wonen en kreeg er kinderen bij 
Joanna Lahaye van Bulskamp in de periode van 1812 tot 1827. Een dochter van hem kwam te 
Zevekote terecht. De andere kinderen stierven met uitzondering van één allemaal jong te Veurne. De 
enige die zijn jeugd overleefde was Petrus Joannes Caron, geboren te Veurne in 1818. Deze komt 
echter verder aan bod. 
 
Tot slot hadden Mattheus Caron en Maria Luyssen nog een zoon Josephus Caron, geboren te Veurne in 
1786. Hij huwde met Anna Capon van Koksijde en kreeg kinderen te Veurne van 1808 tot 1824. Op 
één zoon van hem en Maria komen we verder terug. 
 
Tot zover wat er te melden is over de kinderen van Mattheus en Maria Luyssen. Laten we nu 
terugkeren naar Petrus Joannes Caron, zoon van Idesbaldus en Joanna Lahaye. Deze huwde in 1853 
te Ramskapelle met Amelia Barbier waarna ze zich vestigden te Veurne en waar er een zoon werd 
geboren in 1863. Deze noemde Ivo Leo Bavo Caron en hem vinden we later terug in Pervijze als 
herbergier. In 1888 huwde hij te Koksijde met Leonia Debal en in 1889 werd er van hen een eerste 
kind geboren te Pervijze. Nog tot 1905 volgden er te Pervijze geboortes van hetzelfde echtpaar. We 
overlopen ze eens : Augusta huwde met Remi Pollet, Elisa, ook herbergierster zoals haar vader, was 
gehuwd met Karel Handschoewerker, Juliaan  die sectiehoofd werd bij de accijnzen was gehuwd met 
Augusta Vanleene.  
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Over Irma zijn geen verdere gegevens bekend, Jeroom overleed in zijn eerste levensjaar en tot slot 
huwde Zenobia met Richard Vanbillemont. Over Juliaan kunnen we nog melden dat hij opgeroepen 
werd bij het begin van de oorlog maar dat hij reeds na een paar weken gekwetst werd bij de Slag van 
Halen. Daarmee was zijn militaire dienst meteen beëindigd.  
 
De volgende waar we op terug komen is Carolus Caron, zoon van Josephus en Anna Capon, geboren 
te Veurne in 1824. Hij huwde met Maria Ludovica Defever en kwam zich te Pervijze vestigen als 
herbergier. Hij had twee dochters die met twee broers huwden. De eerste, Maria Caron, huwde in 

Dienststaat van Juliaan Caron bij de douane 
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1881 te Ramskapelle met Henri Villeirs, bleef in dezelfde branche als haar vader en werd 
herbergierster. Beiden overleden in Pervijze in 1937. De tweede dochter, Virginia Caron, huwde met 
August Villeirs. Ook zij overleed te Pervijze in 1937 na een leven van herbergierster rechtover het 
kerkhof van Pervijze in het begin van de Schoorbakkestraat. Haar man was reeds overleden in 
Frankrijk in 1919. 
 
Daarmee hebben we reeds enkele Caron's teruggevonden te Pervijze in deze eerste tak, allemaal 
afstammelingen van Mattheus Caron de jonge. 
 
Nu komen we aan de andere zoon van Mattheus Caron de oude, Petrus Joannes Caron die geboren 
was te 's Heerwillemskapelle in 1742. Hij huwde met Brigitta Willems van Avekapelle. Hun eerste kind 
Petrus Joannes waar we hierna op terugkomen, werd geboren te Eggewaartskapelle in 1763. Daarna 
vinden we hen terug in Avekapelle waar nog 8 kinderen geboren worden in de periode van 1766 tot 
1778. Drie van hun kinderen sterven als kind, één als jongeling, van één heb ik niets teruggevonden 
en de overige vier belichten we hierna. 
 
We beginnen met de oudste, met Petrus Joannes Caron die zoals hiervoor gezegd geboren werd in 
1763. Hij huwde met Maria Hellecop van Steenkerke en ging zich vestigen te Pervijze, meer bepaald 
in dat deel van onze gemeente dat Sint Catharina Capelle werd genoemd. Hij overleed op jonge 
leeftijd in 1809 en liet zijn vrouw achter met twee kleine kinderen. Twee andere kinderen waren reeds 
overleden toen ze pas enkele maanden oud waren. Alle kinderen waren geboren te Sint Catharina 
Capelle tussen 1803 en 1806. 
 
Het volgende kind van Petrus Caron en Brigitta Willems was Maria Theresia die huwde met Joannes 
Murrein van Voormezele. Over haar is verder niets bekend. 
 
We vervolgen met Henricus Josephus Caron, geboren in Avekapelle in 1775. Hij huwde in 1799 te 
Nieuwpoort met Constantia De Wally die geboortig was van Pervijze. Hij kreeg te Pervijze één zoon in 
1799 en één dochter in 1804 die als kind overleed. De zoon belichten we verder want dat is een geval 
apart. 
 
De jongste zoon van Petrus Caron en Brigitta Willems was Jan Ferdinand Caron, geboren te Avekapelle 
in 1777. Hij huwde in 1808 te Eggewaartskapelle met Joanna Vannecke die afkomstig was van 
Pervijze. Ze bleven te Eggewaartskapelle wonen en kregen er kinderen van 1810 tot 1816. Deze 
kinderen en hun afstammelingen hadden verder niets meer te maken met Pervijze. 
 
Nu rest ons enkel nog terug te komen op Henricus Franciscus Caron, zoon van Petrus en Brigitta 
Willems en geboren te Pervijze in 1799, het zogenaamde 'geval apart'.  
 
Hij huwde te Pervijze in 1829 met Maria Gisquiere, schippersdochter, afkomstig van Pollinkhove. En 
daar begon de zoektocht naar wat er verder met hem en zijn kinderen gebeurde. Henricus werd zelf 
ook schipper met als gevolg dat de geboorte van zijn kinderen werd aangegeven in de plaats waar het 
schip zich bevond op het ogenblik van de geboorte. Of alle kinderen gevonden werden is zeer de 
vraag maar ik heb er toch 5 kunnen opsnorren. Een eerste geboorte vinden we terug in 1830 in 
Warhem (F) als daar Henricus Josephus Victor Carron werd aangegeven als pas geborene. In 1835 
volgt dan Carolus Augustus Carron te Westende, Sidonie Caroline Carron is de volgende maar dan wel 
te Duinkerke (F). In 1841 werd dan Clementina Margaretha geboren te …. Leuven ! Tot slot is er dan 
nog Julianus Franciscus Carron die geboren werd toen de boot opnieuw in de buurt was van Duinkerke 
(F). 
 
Over deze kinderen van Henricus Franciscus en Maria Gisquiere valt ook nog één en ander te zeggen. 
We overlopen ze : 
De oudste Henricus Josephus Victor huwde in 1859 te Westende met Theresia Meynne van 
Nieuwpoort, later huwde hij met Maria Vitse van Sas van Gent en bij zijn eerste vrouw had hij een 
kind dat geboren werd te Oostende. Verdere sporen ontbreken. Voor alle duidelijkheid : hij was ook 
schipper. 
 
Carolus Augustus Carron, de tweede zoon, huwde te Bredene in 1861 met Sophia Clovin die zelf 
afkomstig was van Berlare. Geen verdere sporen omdat …. hij schipper was. 
 
Sidonie Caroline Louise Carron, de oudste dochter huwde in 1860 te Denderleeuw met Pierre Meert 
van Ninove. Zij overleed te Antwerpen en was schipperin. 
 
Over Clementina Carron ontbreekt elk spoor. 
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Tot slot is er dan nog Julianus Carron die op vierjarige leeftijd overleed te Antwerpen. 
 
Hun ouders overleden beiden te Antwerpen en van beide overlijdensaktes werd een afschrift 
overgemaakt aan het gemeentebestuur van Pervijze. 
 


