
Geboorte Akte 
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Walter Defevere 

--- 

Bij akte verleden vóór den 

ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand van 

Vlissegem in datum van zes 

en twintig Juli negentien 

honderd vier en dertig [26 

juli 1934] heeft Alice 

Defevere voor haar 

natuurlijk kind erkend: 

Walter Marcel Defevere 

wiens geboorteakte 

hiernevens staat, ingevolge 

bericht op heden ontvangen. 

Brugge, den acht en 

twintigsten Juli negentien 

honderd vier en dertig. 

De ambtenaar van den 

Burgerlijken Stand. 

 

(handtekening) ……….. 

Ten jare negentien honderd vier en dertig den 

tweeden Mei ten tien ure ’s morgens, voor Ons 

Jonkheer Lodewijk Ryelandt, schepen, 

afgevaardigde ambtenaar van den burgerlijken stand 

der gemeente Brugge provincie West-Vlaanderen, is 

verschenen Maurice Coucke, geneesheer, oud zeven 

en dertig jaren, alhier wonende, tegenwoordig bij de 

verlossing die ons vertoond heeft een kind van het 

mannelijk geslacht, geboren in deze gemeente, den 

eersten dezer maand [01 mei 1934] ten drie ure ’s 

morgens, in het huis Oostmeersch, c.q. van Alice 

Defevere, dienstmeid, oud twintig jaren, geboren 

te Vlissegem, aldaar wonende, en aan welk kind 

zijn gegeven de voornamen van Walter Marcel. 

Welke aangifte en vertooning gedaan zijn in 

tegenwoordigheid van Camiel Vandenbussche oud 

vijf en twintig jaren, bediende van beroep, 

woonachtig te Sint Michiels, en van Leon Volckaert 

oud vier en twintig jaren, portier van beroep, 

woonachtig te Brugge. Waarvan akte dadelijk ten 

gemeentehuize is opgemaakt. En na voorlezing aan 

den aangever en de getuigen hebben wij geteekend 

met hen, 

 

(handtekeningen) ……………… 

Het vonnis uitgesproken door 

de Burgerlijke Rechtbank van 

Eerste Aanleg van Brugge dato 

dertig October 

negentienhonderd vijftig [30 

oktober 1950] en waarvan een 

afschrift op negentien 

December jongstleden in de 

boeken van de Burgerlijke 

Stand van Brugge, bijzonder 

register voor geboorten, onder 

nummer twee en vijftig 

overgeschreven werd, zegt 

voor recht dat in de 

hiernevenstaande geboorteakte 

van Walter Marcel Defevere 

de familienaam “Defevere” 

zal vervangen worden door 

“Bentein”. 

Brugge, twintig December 

negentienhonderd vijftig. De 

schepen, afgevaardigd 

ambtenaar van de Burgerlijke 

Stand. 

 

(handtekening) …….. 

 


