
Cousin Joannes Josephus 

Méteren, 7 augustus 1759 - Watou, 24 april 1846  

Levensbeschrijving 

06/06/1786: priester gewijd te Ieper door Bisschop d’Arberg  

kapelaan Parochie Sint-Bartholomeus, Zandvoorde (Zonnebeke). 13 juni 1786 - 22 mei 1787   

kapelaan Parochie Sint Maarten, Winnezeele (Fr). 22 mei 1787 - 7 augustus 1793 

1791: weigert de eed in Frankrijk voor de priesters vereist 

kapelaan Parochie Sint-Vedastus, Reningelst. 7 augustus 1793 - 28 april 1807 verdoken dienst  

1797: hij weigert de eed van haat aan het koningdom af te leggen, maar kan onderduiken en zijn 

priesterwerk verderzetten. 

kapelaan Parochie Sint-Eligius, Westouter. 28 april 1807 - 12 juli  1808   

pastoor Parochie Sint-Lambertus, Hoogstade. 12 juli 1808 -  3 oktober 1820  

April 1820: vervolgd en gevangen door het Hollands Bestuur.  

pastoor Parochie Sint-Bavo, Watou. 3 oktober  1820 - 24 april 1846 

In 1833 blind geworden en in zijn pastorie overleden 

 

 

Kerkregisters van 1797 te Reningelst  ondertekend door Kapelaan Cousin 

 



 

Overlijdensacte 26 april 1846 te Watou 



Notitie uit het “Memorial van Reninghelst” door koster P.L. Cuvelier 

Den 7 augst 1793 is M.S. Cousin van de wet anveyrt geweest als cappelaen dezer parochie, genaemt van 

den heere, en den 4 augst zyne brieven van het bisdom ontfangen hadde. Hy was gedeporteert uyt 

Vrankryk, van de cappelle van Winnezeele. Hy bleef in taefel by den pastor Van Alstein, en het voorige 

huys van den cappelaen wiert bewoont door Pieter Jacobus Camerlynck die syn huuys verlaeten hadde 

voor den marquis de Sully américain. 

Den 8 augst 1793 wezende donderdag, heeft den nieuwen cappelaen de H.Sacramentmisse geassisteert, 

hetwelke zyne voorzaeten niet en deden. 

Rond november 1794. In desen tyd dede men weder een weynig dienst zonder luyden, M.Cousin ontrent 

de parochie (Cappellaen Cousin vluchtte naar Frankrijk)   

17 november 1798 Den cappellaen Cousin en De Coester waeren juyst aen d’agter deure als men aan de 

voordeure naer hun zogte. Den commissaris vraegde aen de dogter Pieter Jacobus Camerlynck, waer 

M.Cousin was, ze zeyde, en tweyffelt niet, hadde hy geweten van uwe comste, of hy zoude thuys 

gebleven hebben. 


