
Maria LINDERSEN (Oostende 1706 - 14 januari 1780); hij was 
zorger van de nering der Vrije Billanderlieden, en werd er 
ook deken van. 

(6) Verschijnt als getuige bij huwelijken in 1759 en 1769. 
(7) Handelaar, 	Oostende ca. 1726, x 03 november 1764 met Maria 

Francisca DE VETTE. 
(8) BRUGGE. Rijksarchief. Oud notariaat. Fonds VAN CAILLIE, depot 

1940, register 32, akte 15. Mijn vriend Jan COOPMAN vestigde 
mijn aandacht op dit dokument. 

MEER GEGEVENS OVER DE OOSTENDSE FAMILIE LANSZWEERT 

door Gerard VANDAMME 

Aansluitend op mijn artikel betreffende "Andreas Lanszweert" 
"De indijking van de Sinte-Catharinapolder en de bouw van het 
Blauw Kasteel" in De Plate, jg. 16 nr. 3, Maart 1987, en na wat 
opzoeking naar andere Lanszweerts kon ik volgende chronologische 
lijst samenstellen : 

A. 1742 3 December : Andreas Lanszweert, reder (?) en grootgrond 
bezitter vraagt het octrooi voor de indijking van de 
Sinte-Catharinapolder. 

B. 1748 15 maart : Filips Lanszweert pacht de schaapdrift op 
de nieuwe dijk van deze polder. 

C. 1749 	 • Frans Lanszweert : grondeigenaar binnen de 
Sinte-Catharinapolder (vermelding op plan). 

D. 1804 21 maart : Jean Baptiste Lantzwert (sic) en Philippe  
Lantzwert (sic) worden respectievelijk onder de nrs. 
44 en 45 vermeld op de "Liste des cent plus imposés du 
Canton d'Ostende" opgemaakt door "Departement de la Lys -
Arrondissement de Bruges - Canton d'Ostende. (30 Ventose 
XII) (1). 

E. 1810 20 mei : bij hun bezoek aan Oostende, logeren keizer 
Napoleon en keizerin Marie-Louise in het huis van E. 
Lanszweert in de Kaaistraat nr. 6 (2). 

F. 1818 10 december : Lantzweert Jean Baptiste Rue du Quai nr. 
6 en Lantzweert Philippe, Rue St Joseph nr. 32, worden 
vermeld op de "Liste alphabetique des habitans de la 
ville d'Ostende, qui payent au moins 50 florins de Contri-
butions directes, et qui penvent être nommés Electeurs (3). 
N.B. zie ook de vermelding onder D. hiervoor. 

G. 1830 27 september : de "Raad der Regeering der Stad Oostende" 
maant d.m.v. een plakbrief de bevolking tot kalmte aan. 
L. Lanszweert is één van de acht ondertekenaars (4). 
N.B. het gaat hier vermoedelijk om Louis-Désiré, hierna 
vermeld onder J. 

H. 1830 13 november : Jean-Baptiste Lanszweert (geb. 1768) is 
burgemeester van Oostende, tot oktober 1836, en gemeente-
raadslid van 1836 tot zijn ontslag in 1839 (5). 
N.B. zie ook de vermelding onder D. en F. 

I. 1837 D. Lanszweert, Kaaistraat nr. 8, maakt deel uit van het 
bestuur van de "School der Teeken- en Bouwkunde der Stad 
Oostende, opgericht in 1820 en opgeheven in 1867. Hij 
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vervult die funktie nog in 1856-1860 en 1864 (6). 
N.B. het betreft vermoedelijk Désiré. Zie ook onder L. 

hierna. 

J. 1840 Lanszweert Louis-Désiré (geboren Oostende 20 augustus 
1801 overl. Oostende 29 janauri 1887) apotheker, is lid 
van gemeenteraad (liberaal) van 1840 tot 1851 en van 
1857 tot 1866 (5). 
- zoon van Philippe-Francois (5). N.B. deze is vermoede-
lijk dezelfde als vermeld onder D. en F. 
Louis-Désiré is vermoedelijk dezelfde als vermeld onder G. 

K. 1855 Lanszweert (?) maakt tot 1887 deel uit van een groep 
katholieke weldoeners, behorende tot de "Ste de St Vincent 
de Paul. - Secrétariat des Pauvres (7). 
N.B. mogelijk betreft het Louis-Désiré. 

L. 1864 Lanszweert Alexis-Jean-Joseph-Désiré (geb. Oostende ... 
april 1826 overl. Oostende 23 mei 1866)makelaar, ongehuwd, 
is lid van de gemeenteraad (liberaal) van 30 mei 1864 
tot 1866 (5). 

M. 1872 Lanszweert Edouard-Francois-Jean-Désiré (geb. Oostende 
8 juli 1833, overl. Oostende 9 maart 1906) is lid van 
de gemeenteraad (liberaal) van 1872 tot 1879 (ontslag) 
(5) 
- zoon van Louis-Désiré (5) vermeld onder J. 

N. 1893 Landszweert Joannes wordt vermeld als eigenaar van een 
hoeve op de westeroever van de Grote Schaperijkreek (plan 
Sinte-Catharinapolder 1893). 
N.B. de d is waarschijnlijk een spellingsfout. 

0. 1895 31 december : E... Lancszweert wordt door de Gemeenteraad 
aangesteld als lid van de bestuurscommissie van de "Ecole 
Industrielle" als opvolger van P. De Mey (8). 
N.B. mogelijk is deze persoon geen familie van de voorgaan-
de. De schrijfwijze van de familienaam met C, i.p.v. S 
komt ook vrij veel voor. 
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