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D i g i t a a l

44ste jaargang, nr. 1 – januari 2016

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we telkens één of twee volledige
zaterdagen ten dienste van de genealogen
(9 tot 12 en van 13 tot 17 uur).

Zondag 3 januari: (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 9 januari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 12 januari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 18 januari (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Zondag 7 februari (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Dinsdag 9 februari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 13 februari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Maandag 15 februari (17.30-21) o.l.v.
Bernard Fillieux.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk:
(ondervoorzitter) Johan Roelstraete,
Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 056 32 42
34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule.
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Zondag 6 maart (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Dinsdag 8 maart (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 12 maart (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Maandag 21 maart (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op woensdagen
13 januari, 10 februari en 9 maart. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor de vorsers.

JAARLIJKS NATIONAAL CONGRES
Onze regionale afdeling zal aanwezig zijn
op het 51ste Congres van Familiekunde
Vlaanderen op 20 februari 2016 en ook ’s
anderendaags op de 2de Dag van de
Familiegeschiedenis. Alle informatie en
inschrijvingsmogelijkheid vind je op de
link http://familiekunde-vlaanderen.be/-
genealogiezondergrenzen/. Eén van de
sprekers op zaterdag is onze plaatselijke
voorzitter Wilfried Devoldere. Samen met
Arnold Preneel heeft hij het over Belgische
oorlogsvluchtelingen naar Frankrijk tijdens
WO I, specifiek met een focus op
Normandië.

VOORDRACHTEN:

Zondag 28 februari: jaarlijkse aperitief-
babbel. Die zondag werken de drie
Roeselaarse erfgoedverenigingen samen
voor de jaarlijkse aperitiefbabbel. Het
initiatief van Familiekunde Vlaanderen
regio Mandel-Leie wordt ook gesteund en
gepromoot door het geschiedkundig
genootschap en de gidsenkring.

Dit jaar heeft de babbel plaats in het
Dienstencentrum Schiervelde (niet
verwarren met de locatie van vorig jaar),

Schierveldestraat 55 te Roeselare in de
grote benedenzaal.
.
Het onderwerp kan ook nuttig zijn voor het
kleuren van een familiegeschiedenis,
misschien in combinatie van verhalen van
voorouders uit de vorige 2 of 3 generaties:

Van taboe naar totale vrijheid.
De geschiedenis van de seksualiteit

in de 20ste eeuw.

Spreker is Dr. Johan Mattelaer, wonende
te Kortrijk, die beroepshalve actief was als
uroloog. Hij publiceerde een aantal
boeken, o.a. bij het Davidsfonds. Zo
verscheen ‘De fallus’ en ook
‘Seksuologische en minder logische
verhalen’. Tijdens deze voordracht zal
spreker het specifiek hebben over de
enorme evolutie tijdens de 20ste eeuw.

PRAKTISCH:
Vóór 20 februari inschrijven bij de
plaatselijke secretaris van Familiekunde
Vlaanderen, namelijk Brigitte Willaert op
tel. 051 20 28 83 of via mail:
mbrigitte.willaert@telenet.be. Deelname-
prijs bedraagt 7 euro – 2 aperitieven
inbegrepen. Je kunt ter plekke kiezen.
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Dinsdag 22 maart om 19.30 uur: in het
Kasteel van Heule, Heulekasteelstraat te
Kortrijk-Heule. Voordracht door Wilfried
Devoldere over Kerk- en disrekeningen
als bron voor genealoog. Wie zijn
opzoekingen niet beperkt tot enkel
geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata
maar een echte familiegeschiedenis wil
samenstellen is deze bron zeker ook nuttig.

Al wie maar enigszins in aanraking kwam
met de kerk, zoals bv. pachter van een
eigendom van de kerk, komt voor in de
kerkrekeningen. In de disrekeningen is dit
ook zo maar ook armen die op kosten van
de armendis leven, komen aan bod. Niet te
missen dus.

Nieuws uit onze regionale afdeling

Ons lid Marc Luyckx uit Oekene werd enkele weken geleden uitgeroepen tot ‘lezer van de
maand’ bij het Rijksarchief. Een groot deel van zijn vrije tijd brengt hij door in het
Rijksarchief te Kortrijk. Hij inventariseert er de oude ‘akten en contracten’, de schepenakten
dus. Destijds heeft hij op zijn eentje alle erfenisaangiften van het gerechtelijk arrondissement
Kortrijk geïnventariseerd. Beide items zijn gepubliceerd bij onze afdeling. Voor een
overzicht, zie onze website: http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/Publikaties.pdf;
hoe te bestellen vind je hier: http://fv-mandelleie.familiekunde-
vlaanderen.be/publicaties.html.
We wensen Marc nog veel succes en zoekgenot !

Marc Luyckx aan het werk in het Rijksarchief Kortrijk (foto Rijksarchief)

Na een periode van 20 jaar als bestuurslid en 14 jaar als penningmeester van Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie stopt Bernard Fillieux in deze functies. Hij blijft wel lid van
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de algemene vergadering en blijft zich als verantwoordelijke inzetten in ons
documentatiecentrum in de Kokelaarstraat waar hij ook op maandagavond de permanentie
blijft verzorgen.

We danken Bernard voor de vele jaren van inzet en zijn blij dat hij nog verder ten dienste wil
staan van onze regionale afdeling.

We zien hier Bernard (rechts) op 22 september 2003 bij de overhandiging van de kwartier-
staat van toenmalig schepen Marc Deseyn, de samenstelling was van de hand van Bernard.

Naklank voordrachten en bezoek
Het najaar bracht voor onze afdeling een drietal interessante activiteiten. In oktober mochten
we de heel interessante voordracht bijwonen van Franky Bostyn over genealogische bronnen
inzake Wereldoorlog I. Jammer dat er niet meer volk op afgekomen was, de afwezigen
hadden weer eens ongelijk. Gelukkig waren 43 geïnteresseerden opgedaagd in november voor
het referaat van Dr. Maarten Larmuseau over Genealogie is gen-iaal, op zoek dus naar ons
DNA. Hij deed ook een oproep naar verwanten (mannelijke afstammelingen van dezelfde
voorvader) inzake een nieuwe project. Wie meer wil weten: http://bio.kuleuven.be/eeb/cor-
project/degenialestamboom. Ook het bezoek begin december aan het Brugse Rijksarchief
loonde de moeite, we kregen er een boeiende rondleiding door Jo Vandeghinste.

Op zaterdag 19 december 2015 hadden in Frankrijk de Miss France verkiezingen plaats. De
winnares Iris Mittenaere is geboren in Lille maar haar voorouders komen uit Menen, binnen
ons werkgebied dus. Meer info op: http://www.rfgenealogie.com/s-
informer/infos/celebrites/les-origines-familiales-de-miss-france-2016.
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Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie aanwezig op Pop-up

museum…

Bernard Bruggeman

Op donderdag 3 december bouwde erfgoed zuidwest Kortrijk een eigen Pop-up museum.
Het pop-up museum, was een uniek museum vòòr en door de deelnemers samengesteld. Elk
stelde zijn voorwerp (schilderij, foto, kledij, speelgoed, muziekinstrument, zelfs een
klankopname en oud gezelschapspel) voor. Ook waarom het voorwerp moest bewaard blijven
voor het nageslacht werd grondig en met veel .enthousiasme in geuren en kleuren naar voor
gebracht.
Het viel nogal op dat vele deelnemers iets bij hadden van grootouders of familieleden. Een
kleine stamboom was er soms voor nodig om de juiste beschrijving te geven.
Daarna stelden de verschillende groepen ( die begeleid waren door een museummedewerker
of een archivaris) hun tentoonstelling op in de voorziene kijkkasten. De verschillende zaken
werden met een verhaal of lopende draad tot één verhaal naar voor gebracht en voorzien van

de nodige uitleg (hieronder een oud mini
speelgoedkeukentje).
We konden daarna de andere groepen
bewonderen en becommentariëren. Op het
eind van de avond nam ieder zijn stuk terug
mee naar huis. het museum van één-dag was
afgelopen.
Als lid van Familiekunde-Vlaanderen, lid
van het erfgoedplatform Zuid-west Kortrijk,
had ik natuurlijk iets mee betreffende onze
hobby, namelijk een foto van de bet-
overgrootmoeder van mijn echtgenote van
vòòr 1895. nl. Barbara Sevenoo ° Heule 22-

2-1805 + Heule 2-4-1896 (zie hieronder). Het is een voormoeder in rechte vrouwelijke lijn.
Dus de rechtse kant van een kwartierstaat. Die vrouwelijke lijn is speciaal omdat de eerste 3

generaties werden voortgezet door één meisje, dat terug
één meisje kreeg.
Overzicht van de vrouwelijke afstamming:
Barbara Sevenoo - °Heule 22/02/1805 - +Heule
2/04/1896 X Joannes Wollecamp, fa. Jacobus en
Barbara Theresia Balan. - Moeder van: (enige dochter)
Adèle Wollecamp X Ivo Verhamme - Grootmoeder
van:(enige dochter) Alice Verhamme X Aimé Velghe -

Overgrootmoeder van:(enige dochter) - Angèle
Velghe X Antoine Debaere - betovergrootmoeder van:(2
dochters) - Marian Debaere X Bernard Bruggeman Anne
Debaere X Geert Pattijn Oudmoeder van: Annelies
Bruggeman X Andy Debrycke Annemie Pattijn X
Steven Demets Katrien Pattijn X Kevin Landuyt
oudgrootmoeder van: Silke Demets Lucie Debrycke
Susan Debrycke. Het eerste pop-up museum van één dag,
was een succes, verenigingen en individuele deelnemers

kwamen van Waregem tot Wervik met een geliefd voorwerp om het één avond tentoon te
stellen. Het toont aan dat er heel wat erfgoed thuis bewaard en gekoesterd wordt.
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Roeselaarnaars gehuwd in Frankijk
tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog.

Wilfried Devoldere

Een bron, om gevluchte voorouders terug te vinden, die nog al te weinig geraadpleegd wordt
is het doopregister waarin je voorouders opgetekend werden als dopeling. In vele gevallen
wordt in marge van de doopakte genoteerd waar en wanneer de persoon in kwestie kerkelijk
huwde. Het wordt pas echt interessant wanneer dit niet in de parochie van doop gebeurde
maar bv. op een ruime afstand. Ook wanneer de dopeling later met zijn ouders op de vlucht
sloeg in het najaar van 1914 voor het oorlogsgeweld, kunnen de doopregisters soelaas bieden
om iemand terug te vinden. Het zal wel zo zijn dat men niet noodzakelijk bleef wonen op de
plek waar men in het huwelijk trad, dikwijls met een andere landgenoot maar de vorser heeft
alvast een indicatie waar een voorvader in het huwelijksbootje stapte.

Eind 19de eeuw telde de stad Roeselare drie parochies: van oudsher Sint-Michiel en de toen
recent opgerichte parochies Sint-Amand en O.-L.-Vrouw (in de jaren 1870). Voor deze drie
parochies lazen we er de dopen op na van 1891 tot en met 1894. Het leverde reeds een mooie
oogst op aan ‘buitenlandse huwelijken’. We weten natuurlijk niet of de bruid of bruidegom al
dan niet reeds voor 1914 in Frankrijk vertoefden; huwelijken uit 1913 bv. werden hier dan
ook niet opgenomen. De weergave gebeurt per huwelijksplaats in Frankrijk.

ABLON-SUR-SEINE (Val-de-Marne, Île-de-France)
X Ablon, 06.12.1919 – Camillus Jules Jonckheere, ° Roeselare, Sint-Michiel, 23.01.1891
(=25.01), fs. Henri (Eernegem) en Maria Force (Roeselare) – Gehuwd met Maria Ludovica
Dupon.

AMIENS (Somme)
X Saint-Martin, Amiens, 02.07.1924 – Maria Elenore Vervloet, ° Roeselare, Sint-Amand,
05.10.1893 (=08.10), fa. Joannes (Mechelen) en Eleonora Cardinael (Waasten) – Gehuwd met
Paul Assoiguion, fs. Paul en Cecilia Maton.

AUDINCTHUN (Pas-de-Calais).
X 15.07.1918 – Alberic Oscar Feys, ° en = Roeselare, Sint-Michiel, 12.03.1891, fs. Carolus
(Rumbeke) en Mathilde Decok (Ardooie). Gehuwd met Estella Guilielma … ° 10.12.1895.

BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques)
X Mirefreix, Bayonne, 07.02.1918 – Petrus Franciscus Joachim Casteleyn, ° Roeselare, Sint-
Michiel, 07.03.1894 (=08.03.) fs. Alphons (Roeselare) en Rosalia Demeulenaere (Ardooie).
Gehuwd met Magdalena Wyffels (° Roeselare, Sint-Amandsparochie, 17.04.1894). Tweede
huwelijk 23.02.1920 met Lima Canton ex hac, ° 20.06.1894.

BERGERAC (Dordogne) – Bruidegom van Sint-Michiel, bruid van Sint-Amand.
X La Madeleine de Bergerac, 13.10.1916 – Emilius Caytan, ° en = Roeselare, Sint-Michiel,
13.03.1893, fs. Edmond (Roeselare) en Bertha Maria Vinckier (Roeselare). Gehuwd met
Martha Leona Vancoillie, ° en = Roeselare, Sint-Amand, 13.02.1894, fa. Joannes (Menen) en
Maria Ludovica Brulez (Gits).

BRIVE ? (Corrèze)
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X Notre-Dame-de Lourdes (bisdom Brive, er is een dergelijke kerk in Brive), 29.11.1919 –
Carolus Alphonse Desarronno, ° en = Roeselare, O.-L.-Vrouw, 18.05.1893, fs. Hector
(Roeselare) en Celina Parmentier (Roeselare) – Gehuwd met Sara Renier.

CALAIS, (Pas-de-Calais)
X Sacré-Cœur, Calais, 04.06.1919 – Evelina Baert, ° Roeselare, Sint-Michiel, 19.04.1892
(=20.04), fa. Gustaaf (Roeselare) en maria Doom (Roeselare) - Gehuwd met Hioron
Vercruysse, ° Deerlijk, juni 1890.

CAREMAC ? (Cahors)
X Caremac, 22.10.1917 – Gustaaf Alphonse De Gryse, ° en = Roeselare, Sint-Michiel,
29.05.1893, fs. Henri (Moorsele) en Elodie Devroe (Rumbeke). - Gehuwd met Leontina
Bonte, ° Roeselare, 03.03.1895.

CHATEAUROUX (Indre, bisdom Blois)
X Saint-Hilaire de Chateauroux, 15.02.1917 – Leo Hieronymus BORRY, °en = Roeselare,
Sint-Michiel, 15.08.1894, fs. Desiderius (Roeselare) en Maria Vanhaverbeke (Rumbeke). -
Gehuwd met Bertha Bulckaen, ° Ieper, 03.01.1896.

CHOLET(Maine-et-Loire)
X Notre-Dame, Cholet, 10.05.1919 – Alphonse Joseph Misplon, ° Roeselare, Sint-Amand,
27.01.1894 (=28.01), fs. Leonard (Roeselare) en Leona Horrie (Roeselare) – Gehuwd met
Adela Léger, = Sint-Laurent, Luçon, 14.05.1895.

X Notre-Dame, Cholet, 04.10 (jaar niet ingevuld) – Elisa Maria Lanssens, ° Roeselare, Sint-
Amand, 14.04.1894 (=15.04), fa. Jules (Roeselare) en Alina Debrabandere (Roeselare) –
Gehuwd met Henri Guinandeau.

DIEPPE (Seine-Maritime)
X Saint-Remy à Dieppe, 02.10.1920 – Joanna Ludovica Jacquens, ° en = Roeselare, Sint-
Michiel, 06.11.1894, fa. Albin (Roeselare) en Maria Ingels (Roeselare) – Gehuwd met
Andreas Arthur Godeby.

DINARD (Bretagne)
X Saint-Enogat Dinard, 27.02.1917 – Henri Hipppolyte Lanssens, ° en = Roeselare, O.-L.-
Vrouw, 27.03.1891, fs. Victor (Beveren-Roeselare) en Maria Lagae (Beveren-Roeselare) –
Gehuwd met Elisabeth Gautier.

DOUVRES (bisdom Bayeux, dus vermoedelijk Douvres-la-Délivrande, Calvados)
X Douvres, 17.12.1919 – Martha Maria Decraene, ° Roeselare, Sint-Michiel, 07.11.1894
(=08.11), fa. Edmond Florentin (Roeselare) en Maria Verhaeghe (Roeselare). - Gehuwd met
Georges Levrince (°Tours).

ETREPAGNE (bisdom Evreux, dus vermoedelijk Étrépagny, Eure)
X Etrepagne, 12.06.1919 – Emma Bertha Wyffels, ° en = Roeselare, Sint-Michiel,
30.04.1893, fa. Carolus Ludovicus (Roeselare) en Elodie maria Borry (Roeselare). - Gehuwd
met Everiste Swaenepoel (°Roeselare, 16.08.1887).
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EVREUX (Eure)
X Evreux (kathedraal, foto 02.10.2014,
W. Devoldere), 02.01.1918) –
Anscharius Amatus Vinckier, °
Roeselare, Sint-Michiel, 19.09.1894
(=20.09), fs. Gustaaf (Roeselare) en
Leona Goemaere (Roeselare). -
Gehuwd met Margareta
Vanderhaeghe, ° Roeselare,
28.04.1895.

FONTAINEBLEAU (Seine-et-
Marne)
X Fontainebleau, 31.01.1920 – Edgard
Valere Verburg, ° Roeselare, Sint-
Michiel, 26.05.1894 (=27.05), fs.
Polydoor (Roeselare) en Regina
Decool (Poperinge) – Gehuwd met
Estella Moerman, ° Roeselare,
27.01.1899

FRENEUSE (Île-de-France, Yvelines)
X Freneuse, 08.05.1918 – Leo Alphonse David, ° Roeselare, Sint-Michiel, 18.02.1893
(=20.02), fs. Victor (Roeselare) en Julia Verhaeghe (Roeselare) – Gehuwd met Germana
Tellier, ° Saint-Séverin, 21.06.1896.

LA LONGUEVILLE (Nord)
X La Longueville, 23.06.1919 – Henri Emile D’Haese, ° en = Roeselare, O.-L.-Vrouw,
30.03.1891, fs. Augustus (Roeselare) en Philomena Alleman (Roeselare) – Gehuwd met
Ivonne Dascotte.

LE CROTOY (Somme)
X Le Crotoy, 03.10.1916 – Camille Henri Van de Voorde, ° Roeselare, O.-L.-Vrouw,
16.01.1891 (=20.01), fs. Henri (Moorslede) en Paulina Rosseel (Handzame) – Gehuwd met
Joanna Huygens.

LE HAVRE (Seine-Maritime)
X kathedraal Notre-Dame-de-Grâce, Le Havre, 05.09.1918 – Isabella Maria Vallaeys, °
Roeselare, 10.03.1894 (=12.03), fa. Gaston (Gits) en Irma Buysse (Rumbeke) – Gehuwd met
Albert Meyhi, ° Oud-Heverlee, fs. Henri en Virginie Roudon.

LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine)
X Levallois-Perret, datum niet ingevuld – Henri Victor Lefevere, ° en = Roeselare, Sint-
Amand, 03.12.1894, fs. Carolus (Beveren-Roeselare) en Juliana Lambert (Roeselare, Sint-
Michiel) – Gehuwd met Celina Surmont, ° 26.07.1896, fa. Ludovicus en Nathalia
Parmentier.

LISIEUX (Calvados)
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X Lisieux (Sint-Jacob), 22.03.1919 – Elisa Joanna Engels, ° Roeselare-Sint-Michiel,
13.06.1894 (= 14.06), fa. Franciscus (Roeselare) en Celina Hinnau (Roeselare) – Gehuwd met
Jos. Franc. Houthoofd (er is geen afkomst of geboortedatum vermeld).

X Lisieux (Sint-Jacob), 06.12.1919 – Oscar Cyrille Samyn, ° Roeselare, Sint-Michiel,
05.12.1891 (= 06.12), fs. Ludovicus (Roeselare) en Eugenia Hoornaert (Roeselare) – Gehuwd
met Emma Tollenaert (° Kortrijk, Sint-Rochus)

X Lisieux (Sint-Jacob), 18.10.1919 – Gustaaf Frederic Dereuse, ° Roeselare, Sint-Amand,
28.01.1893 (=29.09), fs. Victor (Roeselare) en Emma Demeester (Roeselare) – Gehuwd met
Magdalena Cloet, fa. Gustaaf en Maria Demeyere.

LUCHY (Picardie, Oise)
X Luchy, 28.01.1931 – Honorina Maria Sabbe, ° Roeselare, Sint-Amand, 16.03.1893,
(=17.03), fa. Henri (Sint-Eloois-Winkel) en Leonia Vansuypeene (Roeselare) – Gehuwd met
Anscharius Vanden broucke, = Roeselare, O.-L.-Vrouw.

MAUBOURGUET (Midi-Pyrénées)
X Notre-Dame-de l’Assomption, Maubourguet, 27.09.1933 – Martha Magdalena
Deceuninck, ° en = Roeselare, Sint-Amand, 28.03.1894, fa. Aloys (Gits) en Sylvia Lefevere
(Roeselare) – Gehuwd met Antonius Liadoux, ° 28.11.1884.

MONTARGIS (Loiret)
X Montargis, 02.10.1919 – Philomene Helene Valcke, ° Roeselare, Sint-Michiel, 25.10.1893
(= 26.10), fa. Ludovicus (Roeselare) en Maria Elodie Maes (Looberghe, Nord) – Gehuwd met
Felice Taillieu(er is geen afkomst of geboortedatum vermeld)

MONTBÉLIARD (Doubs, Fanche-Comté)
X Montbéliard, 18.09.1920 – Petrus Vermeulen, ° en = Roeselare, Sint-Michiel, 03.01.1894,
fs. Gustaaf (Roeselare) en Maria Theresia Verhelst (Rumbeke) – Gehuwd met Augustina
Harster (° Mulhouse, Saint-Joseph, 17.11.1901)

MONTEBOURG (Manche)
X Montebourg, 10.10.1917 – Emilius Gustaaf Verbrugge, ° Roeselare, Sint-Michiel,
30.12.1894 (= 31.12), fs. Leonard (Rumbeke) en Pharailde Donck (Roeselare) – Gehuwd met
Louisa Lelong (° Vaudreville, 23.10.1893)

MONTREUIL (Montreuil-sous-Bois, Seine-Saint-Dénis of Montreuil-sur-Mer, Pas-de-
Calais of …. ….) Er zijn meerdere plaatsen Montreuil in Frankrijk.
X Montreuil, 02.03.1920 – Clara Martha Lievens, ° Roeselare, Sint-Michiel, 24.03.1892
(=25.03), fa. Joannes Franciscus (Moorslede) en Theresia Scheldeman (Emelgem) – Gehuwd
met Jules Hocquet.
Opmerking deze Clara Martha Lievens is een nicht van mijn grootmoeder Julia Lievens. De
ouders van Clara Martha overleden respectievelijk te Westrozebeke (1934) en in het Franse
Poitiers anno 1917. Het gezin Hocquet-Lievens woonde eind de jaren 1980 in Merlieux-et-
Fouquerolles (departement Aisne).
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MOUVAUX (Nord)
X Saint-Germain Mouvaux, 30.08.1919 – Anna Maria Decancq, ° Roeselare, Sint-Michiel,
°28.04.1891 (=30..04), fa. Desiderius (Roeselare) en Emma Bagein (Roeselare) – Gehuwd
met Gaston Blin, ° 19.11.1885.

NEUVILLE-LÈS-DIEPPE (nu Dieppe, Seine-Maritime) – Beiden gedoopt Sint-Michiel.
X Neuville-lès-Dieppe, 14.09.1918 – Jules Adolphe Deckmyn, ° Roeselare, Sint-Michiel,
05.12.1894 (=06.12)), fs. Raphael Theophiel (Roeselare) en Eudoxie Verfaillie (Roeselare) -
Gehuwd met:Elisabeth Maria Houthoofd, ° Roeselare, Sint-Michiel, °12.04.1894, fa. Petrus
(Roeselare) en Alina Maria Callebert (Roeselare)

PAMIERS (Ariège, Midi-Pyrénées) Bruidegom van Sint-amand, bruid van Sint-Amand.
X Notre-Dame-du-Camp, Pamiers, 05.12.1916 – Henri Gaston Veralleman, ° Roeselare, Sint-
Amand, 04.10.1894 (=05.10), fs. Petrus (Roeselare) en Clementia Reyns (Roeselare) -
Gehuwd met Maria Julia Wulbrecht, ° en = Roeselare, Sint-Amand, 11.11.1891, fa Emiel
(Gits) en Ludovica Mahieu (Roeselare)

PARIS
X Sint-Vincentius à Paulo, Paris, 02.07.1918 – Walter Jules Delbeke, ° Roeselare, Sint-
Michiel, 27.04.1893 (=28.04), fs. Jules (Torhout) en Edmonda Vandamme (Roeselare) –
Gehuwd met Martha Anna Lessire, ° Antwerpen (Sint-Jorisparochie), 06.01.1894.

X Sint-Laurentius Paris, 21.08.1921 – Julius Mauritius Lobbestael, ° Roeselare, Sint-Michiel,
26.05.1893 (=27.05), fs. Gustaaf (Roeselare) en Pauline Vanackerre (Moorslede) – Gehuwd
met Juliana Scribe.

X Saint-Pierre de Montrouge, Paris, 23.02.1915 – Maria Ludovica Jonckheere, ° en =
Roeselare, Sint-Michiel, 19.04.1891, fa. Auguste (Eernegem) en Ludovica Vermeersch
(Roeselare) – Gehuwd met Cyrille Windels, ° Ingelmunster, 02.08.1892.

X Saint-Germain-de-Charonne, Paris, 01.05.1920 – Mauritius Henri Huyghebaert, °
Roeselare, Sint-Amand, 02.06.1893 (=03.06) fs. Alphonse (Ieper) en Clementia Doom
(Roeselare) – Gehuwd met Andrea David, fa. Leo en Antonia Dribault.

X Eglise du Bon-Pasteur, ‘à la mission Belge, œuvre des Flamands’, rue de Charonne, Paris,
geen datum vermeld – Elisa Maria Muylle, ° en = Roeselare, Sint-Amand, 04.07.1893, fa.
Ferdinand (Roeselare) en Eugenia Peereboom (Roeselare) – Gehuwd met Arthur Massez, uit
Ronse, fs. Theophiel en Maria Duvivier.
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X Montrouge, Paris, 03.01.1924 – Ernestine Eugenia Collin, ° Roeselare, Sint-Amand,
03.09.1894 (=05.09), fa. Ill. Helena (Roeselare) – Gehuwd met Ferdinand Seux, = Saint-
Jacques de Montrouge, 30.03.1902), fs. Joannes en Marie Husson.

X Notre-Dame de Clignancourt, Paris, 26.07.1920 – Gustave Clement Vanhee, ° Roeselare,
O.-L.-Vrouw, 13.03.1891 (=15.03), fs. Gustaaf (Roeelare) en Leona Van Landeghem
(Kachtem) – Gehuwd met Anna Maria Hautman.

X Saint-Médard, Paris, 16.04.1918 – Celina Maria Vermeulen, ° Roeselare, O.-L.-Vrouw,
02.09.1891 (=04.09), fa. Victor (Tielt) en Maria Julia Vantomme (Halluin) – Gehuwd met
René Capouillez.

RAUVILLE-LA-PLACE (Manche) – Bruidegom van O.-L.-Vrouw, bruid van Sint-Michiel.
X Rauville-la-Place, 12.09.1917 – Gustave Leonard Houthaeve, ° en = Roeselare, O.-L.-
Vrouw, 17.12.1893, fs. Alphonse (Oekene) en Stefanie Delforce (Roeselare) – Gehuwd met
Silvia Maria Chielens, ° Roeselare, Sint-Michiel, 19.09.1894 (= 22.09), fa. Eduard
(Roeselare) en Julia De Gryse (Lille)
Opmerking: Gustave Houthaeve huwt kerkelijk een tweede maal te Roeselare, Sint-Amand op
18.01.1930 met Irma Vanbeselaere.

RENNES (Bretagne)
X Saint-Etienne, Rennes, 15.10.1918 – Leo Joseph Hoet, ° Roeselare, Sint-Amand,
17.05.1893 (= 18.05), fs. Ill. Flavia (Werken). Moeder huwt te Nieppe, 05.01.1900 met
Georges Lefebvre waardoor Leo Hoet de naam Lefebvre krijgt. - Gehuwd met Joanna
Roullier, fa. Franciscus en Julia Even.

SAINT-ALAIN-DE-LAVAUR (Midi-Pyrénées) – Beide gehuwden van Sint-Michiel.
X Saint-Alain-de-Lavaur, 03.05.1917 – Gustave Albert Casteleyn, ° en = Roeselare, Sint-
Michiel, 22.05.1893, fs. Eduard (Roeelare) en Lucie Bruneel (Oostnieuwkerke) – Gehuwd
met Julia Clara Donck, ° Roeselare, Sint-Michiel, 17.08.1893 (= 18.08, fa. Petrus (Roeselare)
en Emilia Braband (Roeselare).

SAINT-DOS-AUTERRIVE (nu Auterrive, Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques) – Beide
gehuwden van Sint-Michiel.
X Saint-Dos-Auterrive, 21.04.1919 – Franciscus Renatus Debrauwere, ° Roeselare, Sint-
Michiel, 14.12.1893, fs. Henri (Izegem) en Justina Noseda (Roeselare) – Gehuwd met Maria
Magdalena Vansteenkiste, ° Roeselare, Sint-Michiel, 02.09.1892, fa. Carolus (Roeselare) en
Hortentia Vanhouselaere (Roeselare).

SAINT-ETIENN-DU-ROUVRAY(Seine-Maritime)
X Saint-Etienne du Rouvray, 05.04.1919 – Alberic Joseph Desmedt, ° Roeselare, Sint-
Michiel, 04.04.1894 (=05.04), fs. Eduard (Roeselare) en Sidonie Pillaert (Roeselare) –
Gehuwd met Maria Berthon.

X Saint-Etienne du Rouvray, 25.06.1918 – Ludovicus Carolus Schaubrouck, ° en =
Roeselare, Sint-Amand, 15.12.1891, fs. Seraphin (Roeselare) en Rosalie Strosse (Roeselare) –
Gehuwd met Celina Tack.

SAINT-LÉGER D’EPERLEQUES (Pas-de-Calais)



14

X Saint-Léger d’Eperleques, 20.01.1920 – Magdalena MariaVandenbulcke, ° Roeselare, O.-
L.-Vrouw, 07.02.18/93 (= 08.02), fa. Carolus Ludovicus (Oekene) en Maria Ludovica
Debackere (Ardooie) – Gehuwd met Polydoor Nuytens.

SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS (Eur-et-Loir) – Bruid en bruidegom van Sint-Amand.
X Saint-Lubin-des-Joncherets, 12.05.1919 – Julianus Maertens, ° en = Roeselare, Sint-
Amand, 19.06.1894, fs. Richard (Zedelgem) en Eugenie Bonte (Roeselare) – Gehuwd met
Malvina Maria Brysse, ° Roeselare, Sint-Amand, 12.08.1893 (=13.08) fa. Henri (Roeselare)
en Maria Supply (Roeselare).

X Saint-Lubin-des-Joncherets, 29.06.1918 – Maria Silvia Decostere, ° Roeselare, Sint-
Amand, 02.11.1894 (= 03.11), fa. Petrus (Beveren-Roeselare) en Emma Vandoorne
(Roeselare) – Gehuwd met Guilielmus Vandecappelle, ° Roeselare.

X Saint-Lubin-des-Joncherets, 26.01.1918 – Jules Gustave Alleman, ° en = Roeselare, O.-L.-
Vrouw, 28.09.1894, fs. Jules (Roeselare) en Maria Vanmassenhove (Merkem) – Gehuwd met
Clementia Cuvelier.

SAINT-RÉMY-SUR-AVRE (Eure et Loir)
X Saint-Rémy-sur-Avre, 16.08.1919 – Elisabeth Bertha Desmedt, ° Roeselare, Sint-Michiel,
13.07.1893 (=14.07), fa. Carolus (Roeelare) en Romani Vancoillie (Roeselare) – Gehuwd met
Luciaan Scheldeman, ° Sint-Jan-Ieper, 23.05.1895.

X Saint-Rémy-sur-Avre, 20.05.1919 – Amandus Michael Rondelez, ° en = Roeselare, Sint-
Michiel, 26.02.1894, fs. Cyrille (Roeselare) en Sidonie Cracco (Roeselare) – Gehuwd met
Albertina Vandecasteele, °Roeselare, 21.06.1896.

X Saint-Rémy-sur-Avre, 11.05 (gegevens marge doopakte bruidegom) of 15.05.1918
(gegevens marge doopakte bruid). Bruidegom van Sint-Amand, bruid van Sint-Michiels-
parochie. – Gustaaf Joseph Coeman, ° Roeselare, Sint-Amand, 02.05.1893 (=03.05) fs.
Adolph (Roeselare) en Leona Roelens (Roeselare) – Gehuwd met Martha Maria Renier, °
Roeselare, Sint-Michiel, 18.08.1894 (=19.08), fa. Edmond (Roeselare) en Eugenia Sintobin
(Roeselare)

X Saint-Rémy-sur-Avre, 13.12.1919 – Gustaaf Leo Speybrouck, ° en = Roeselare, O.-L.-
Vrouw, 03.02.1893, fs. Henri (Sint-Gillis, Brussel) en Eugenie Dereuse (Roeselare) –
Gehuwd met Irma Vandecasteele.

SORE (Aquitaine, Landes)
X Saint-Jean-de-Sore, 30.05.1919 – Emile Camille Condé ° Roeselare, O.-L.-Vrouw,
02.02.1891 (=04.02), fs. Aloys (Beveren-Roeselare) en Eugenia Logier (Roeselare) – Gehuwd
met Amelia Melania Fouques.

TOULOUSE (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées) – Bruidegom en bruid van Sint-Amand.
X Kathedraal Saint-Etienne in Toulouse, geen datum – Oscar Leonard Pattyn, ° en =
Roeselare, Sint-Amand, 17.08.1892, fs. Victor (Roeselare) en Maria Vanbesien (Roeselare) –
Gehuwd met Eudoxie Meesseman, = Roeselare, Sint-Amand, 14.08.1895, fa. Franciscus en
Mathilde Vanwynsberghe.
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X Kathedraal Saint-Etienne in Toulouse, 02.02.1918 – Germana Constantia Doom, °
Roeselare, Sint-Amand, 03.07.1894 (=04.07), fa. Alfons (Roeselare) en Hortensia Vanbesien
(Roeselare) – Gehuwd met Juliaan Buyck, ° Kuurne, fs. Jules en Ludovica Huysentruyt.

VALFRAMBERT (Orne)
X Valframbert, 30.04.1918 – Leo Joseph Demeulenaere, ° Roesealre, Sint-Michiel,
01.08.1894 (=03.08), fs. Constant (Rumbeke) en Eugenie Malfait (Roeselare) – Gehuwd met
Renata Mangez, °Mesnil Evreux, 27.02.1898.

(bisdom) VERSAILLES – parochie Bellevue (niet gevonden)
X Bellevue, 17.02.1920 – Emerentia Delnat, ° 22.11.1893 (=23.11), fa. ill. Maria (Halluin,
Nord) – gewettigd in 1895 als Herreman – Gehuwd met RobertMontigny.

VITRY-SUR-SEINE (Paris)
X Vitry, Paris, 25.09.1920 – Maurice Valère Michiels, ° Roeselare, Sint-Michiel, 10.05.1891
(= 11.05), fs. Petrus (Roeselare) en Stephania Vandenberghe (Emelgem) – Gehuwd met
Joanna Colle, (naam gemeente niet volledig op kopie, bij Soissons), ° 01.03.1896

--- --- ---

We sluiten dit artikel af met een beeld van één van de gebouwen die ‘slachtoffer’ werden van
de gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog te Roeselare. We zijn hier de toch wel
toegetakelde en verwoeste fabriek Degryse-Facon.
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Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie
2

Familliekunde Vlaanderen egio Mandel-Leie aanwezig op Pop-up museum.
(Bernard Bruggeman) 7

Roeselaarnaars gehuwd in Frankrijk tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog.
(Wilfried Devoldere) 8

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen.
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D i g i t a a l

44ste jaargang, nr. 2 – april 2016

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare BIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;
- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we één volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Zondag 3 april: (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 9 april (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 12 april (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 18 april (17.30-21) o.l.v.
Bernard Fillieux.

Zondag 1 mei gesloten (Feest van de
Arbeid).

Dinsdag 10 mei (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 14 mei (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Maandag 16 mei gesloten (Pinksteren-
maandag).

Zondag 5 juni (9-12) o.l.v. Rudy Popelier.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk:
(ondervoorzitter) Johan Roelstraete,
Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 056 32 42
34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule.
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Zaterdag 11 juni (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 14 juni (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 20 juni (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op woensdagen
13 april, 11 mei en 15 juni. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor de vorsers.

Gedurende de maanden juli en augustus is
het documentatiecentrum gesloten,
uitgenomen op zaterdag 30 juli. Je kunt er
de ganse dag terecht o.l.v. (voormiddag)
Johan Bogaert en (namiddag) Rudy
Popelier. Van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.

VOORDRACHTEN:

Op woensdag 27 april a.s. om 20 uur in de
KULAK, Etienne Sabbelaan 53 te Kortrijk.
De Leiegouw nodigt uit: lezing door
Saartje Vanden Borre over: Toga's voor
't Hoge. 50 jaar KU Leuven Campus
Kulak in Kortrijk

De Kulak, de Leuvense universiteit van
Kortrijk, werd in 1965 op het Kortrijkse
Hoge opgericht als 'experiment'. Een kleine
persoonlijke campus zou het universitair
onderwijs bij de West-Vlaamse jongeren
brengen en de regio een economische

impuls geven. Een halve eeuw later krijgen
bijna 1.500 studenten hun basisopleiding
aan de Kulak, terwijl de instelling een
belangrijke rol speelt in regionaal en
internationaal onderzoek. In deze lezing
schetst bestuurslid van De Leiegouw
Saartje Vanden Borre het wel en wee van
vijftig jaar Leuvense universiteit in
Kortrijk. Ze besteedt aandacht aan de grote
lijnen en evoluties aan de Kulak, maar
vergeet ook niet de details die de eigenheid
van de campus bepalen.

Saartje Vanden Borre is als historica
werkzaam bij de subfaculteit Geschiedenis
van de KU Leuven. Zij is de auteur van het
in 2015 verschenen boek 'Toga's voor 't
Hoge. Geschiedenis van de Leuvense
universiteit in Kortrijk'.

De lezing is een initiatief van De
Leiegouw, in samenwerking met het
Postuniversitair Centrum en met steun van
het Davidsfonds, het Willemsfonds, de
Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige
Kring Kortrijk, de West-Vlaamse
Gidsenkring, GidsenPlus, Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie, de
Vrienden van de Musea en Archeologie
Zuid-West-Vlaanderen.

Na de lezing volgt een drink. De toegang is
gratis, inschrijven vooraf verplicht.
Aanmelden vóór 17 april op
http://puc.kuleuven-kulak.be.

Naklank voordrachten en vooruitblik.

Onze jaarlijkse aperitiefbabbel – deze maal op zondag 28 februari – werd erg gesmaakt door
de aanwezigen. We danken dan ook nogmaals de spreker Dr. Johan Mattelaer die ons wist te
boeien met ‘Van Taboe naar totale vrijheid’. De geschiedenis van de seksualiteit in de 20ste

eeuw’. Op 22 maart volgde een lezing in Heule Kasteel door Wilfried Devoldere over ‘Kerk-
en disrekeningen als genealogische bron’ waarbij duidelijk werd dat deze archiefdocumenten
je familiegeschiedenis kunnen opfleuren.
Noteer nu reeds: 25 oktober (Heule) voordracht door Johan Roelstraete ‘Van nederzetting tot
project’ over de heerlijkheid Heule en 22 november (Roeselare) lezing over onze
oorlogsvluchtelingen tijdens WO I naar Frankrijk door Wilfried Devoldere.
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Overleden soldaten van Hulste in BS vanaf 1796

Bernard Bruggeman

Franse tijd
21-2-1807 Roose Pierre Jean, 22 jaar , zv Gerard en Marie Therese Deleu

Overleden te Hulste, soldaat van het jaar 14.

11-10-1805 Vandeputte Joseph, 22 jaar zv Jacques Joseph en Marie Joseph Wallaert
Overleden te Hulste , conscrit van het jaar 13.

1-3-1807 Vandeputte Martin, 21 jaar ° te Kuurne, zv Joseph en Barbara Therese
Vandenbulcke.

Overleden te Hulste, soldaat van het jaar 1806 N° 49.

13-8-1808 Ameye Pierre Joseph, 28 jaar
Militair hospitaal Mayenne ,binnengekomen 10-8-1808 +13-8-1808
Curasier 10e Comp 9e regiment, overleden aan de koorts (akte BS 1-1-1809)

20-6-1808 Courbon Pierre, 23 jaar° 24-12-1786 zv Jean Thomas en Marie Jeanne
Vandenbourne.

Militair hospitaal D’Aranda
Fuselier 45e Ligne 5e regiment (akte BS 30-12-1809)

29-9-1807 Naert Jean Francois, °Hulste 12-6-1787 zv Pierre Jean en Marie Anne Deflo.
Militair hospitaal Halberstadt (Pruisen)
Soldaat 5e Comp 1e bataljon 24 regiment infanterie de ligne
Binnengebracht 5-9-1807 , overleden aan koorts (akte BS 12-2-1808)

19-11-1807 Buschaert Pierre
Militair hospitaal Belfort (Haut Rhin)
Dragonder 20e regiment te Belfort, binnengebracht 13-11-1807

4-4-1808 Van Veerdeghem Pierre
Militair hospitaal Metz
Fuselier 10e regiment infanterie, overleden aan de koorts.

16-8-1809 Horrez Pierre Jean, zv Jean en Barbe Deweerdt
Militair hospitaal Keizerlijk hospitaal Madrid
Fusselier 2e Comp 2e bat. 45 Regim infanterie
Binengebracht 29-6-1809, + 16-8-1809 aan de koorts (akte BS 4-4-1810)

18-1-1810 Verthé Ferdinand zv Jean Joseph en Jeanne Therese Roelandt
Overleden te Hulste
Conscrit van jaar 10 (akte BS 19-1-1810)

28-10-1808 Labeeuw Pierre
Militair Hospitaal :Koninklijk hospitaal Pamplona (Spanje)
Fuselier 3e comp 7e marche 61 regiment de Ligne
Opgenomen 13-10-1808, overleden aan de koorts (akte BS 29-1-1811)
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20-4-1812 Martin Wittebolle, 23 jaar, zv Martin en Judoca Maton
Militair hospitaal Utrecht
Binnen gebracht 6-1-1812 overleden aan Hydrothorax.

10-10-1812 Duhamel Jean Antoine, 23 jaar, zv Pierre Joseph en Marie Catherine Vaine
(Viaene ?)

Militair Hospitaal Bremen
Fuselier 2e comp 52 cohorte van de garde nationale
Opgenomen 9-9-1812, overleden aan Hydrogisse (akte BS 29-5-1813)

16-3-1811 Bazin Bernard
Voltigeur 2e comp 59 regiment infanterie de Ligne, Reg. Matricule 7239
Gestorven in een vuurgevecht in de omgeving van Galizes (Portugal) (akte BS 1-1-

1812)

20-11-1811 Quatans Jean Joseph
Militair Hospitaal St. Sebastien (Vieux Poraise)
Grenadier 5e Ligne 3e bataljon comp de grenadiers
Opgenomen oktober 1811 ,overleden aan koorts (akte BS 2-10-1812)

23-9-1814 Maes Jean
Overleden te Hulste, geboren te Hulste 20 jaar, ex-militair
Zv. Jean en Marie Therese Verbeke

Nederlandse tijd
08-12-1815 Delodere Louis, geboren te Desselgem , 20 jaar

Overleden te Utrecht.
Zv. Braband . 1e companie 5e bataljon
Overleden aan zenuwkoorts

28-4-1816 Debo Gille
Milicien en spinner
z.v. Augustinus en Catherine Francoise Vannieuwenhuyse

12-08-1822 Louis Francois Basyn
Overleden te Ieper in het hospitaal
z.v. Pierre Basyn en Amelia Vandecasteele
soldaat 4e comp.,2e bat.,16e afdeling infanterie, opgenomen op 29-7 overleden 12/8

aan
zenuwkoorts.

Belgische onafhankelijkheid
19-12-1831 Jean Francois Depreytere

Overleden te Brussel in het Militair hospitaal
z.v. Jean Depreytere en Catherine Corneillie
Geboren te Lendelede, 21 jaar.
Soldaat 4e regiment infanterie,4e bataljon, 4e regiment, garnizoen Brussel.
Overleden aan long-en maagontsteking

5-2-1832 Joannes De Vos, 27 jaar
Overleden in het militair hospitaal van Ieper.
z.v. Josephus
soldaat van de burgerwacht van West-Vlaanderen 1e compagnie,3e batallion.
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4-03-1832 Pierre Jean D’Heygere
Overleden te Mechelen, Militair Hospitaal.
z.v. Antoine D’Heygere en Marie Josephe Van Neste
Geboren te Sint-Eloois-Winkel, 24 jaar.
Soldaat van 8e regiment infanterie 3e bataljon,1e compagnie
Overleden aan longontsteking.

22-05-1832 Joseph Vanleerberghe
Overleden te Mechelen, Militair Hospittal.
z.v. Pierre Vanleerberghe en Marie Coucke
Geboren te Hulste, 25 jaar.
Soldaat 3e bataljon,6e compagnie van de burgerwacht van Kortrijk.
Overleden aan long-en maagaandoening.

3-07-1832 Franciscus Wuitbole (Wittebolle)
Overleden te Gent, Militair hospitaal
z.v. Petrus Wittebolle en Theresia Theodora Merisca (Meurisse)
Geboren te Hulste, 26 jaar.
Soldaat bij 12e voetvolk regiment 2e compagnie, 3e bataljon.

25-09-1832 Charles Louis De Keerschieter
Overleden te Couvain, militair hospitaal rue de tirlemont 63.
z.v. Pierre De Keersmaeker en Isabelle Fonthier.
Geboren te Hulste, 20 jaar.
Soldaat 2e compagnie 2e bataljon 1z regiment jagers te voet.

10-12-1832 Charles Louis Jacquens
Overleden te Doornik, Miltair hospitaal.
z.v. Isabelle Jacquens, geboren te Hulste, 25 jaar.
Soldaat Burgerwacht 4e compagnie, 3e bataljon legioen West-Vlaanderen.

24-05-1833 Bruno De Vroe
Overleden te Beveren (St. Niclaas) Militair hospitaal kloosterstraat.
z.v. Jan Baptiste De Vroe en Francisca Coeman, geboren te Hulste,22 jaar.
Soldaat 6e linie regiment, 4e bataljon,1e compagnie.

16-12-1834 Pierre Francois Baert
Overleden in het militair hospitaal te Doornik
z.v. Pierre en Dorothea Vanoutrive, geboren te Hulste, 21 jaar
Soldaat 6e regiment infanterie.

11-02-1835 Joseph De Verweraere
Overleden te Brussel
z.v. Pierre Joseph en Barbe Therese De Laere, geboren te Hulste 43 jaar 10 maand 28

dagen.
Soldaat Fuselier 1ste compagnie sédentaire.

24-11-1840 Bruno De Brouwere
Overleden te Brussel
z.v. Pierre en Isabelle Claire Verthé, Geboren te Hulste, 23 jaar oud.
Soldaat :Grenadier, 4e Compagnie, 1e Bataljon ,regiment d’elite

03-10-1841 Severin Vanden Bulcke
Overleden te Gent-Ekkergem, in het militair hospitaal
z.v. Petrus Joannes en nna Coleta Parmentier, geboren te Hulste, 26 jaar.
Soldaat 2e Comp. 1e Bat. Voetvolk.

26-3-1843 Leo De Sal
Overleden te Hulste, 25 jaar, geboren te Meulebeke.
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Gehuwd met Marie Seraphine D’Haens, Zoon van Petrus De Sal en Theresia
Monteyne.

Plaatsvervanger voor Jacqueloot Eduard, milicien van de gemeente Ingelmunster,
lichting 1842. Soldaat 4e Compagnie,3e Bataljon,3e Regiment.
24-1-1845 Joannes Franciscus Nuyttens

Overleden te Hulste, 23 jaar, geboren te Ingelmunster.
Zoon van josephus Nuyttens en Barbara Depestele, Hulste
Soldaat 1e regiment artillerie, 3e bataljon te paard

10-05-1847 Angelus Gerard Coeman
Overleden in Oran, Militair ziekenhuis van het vreemdelingen legioen
°Hulste 16-05-1821 z.v. Joseph en Marie Therese Basyn.
Fuselier 2e Comp. 1e Bataljon 1e regiment. Immaculnr 6397
In hospitaal toegekomen 10-4-1847, overleden aan Laryngite Chromgin.
Akte geregistreerd te Hulste BS. Overlijdens 20-11-1850.

21-4-1849 Lendelede Augustus Napoleon Lannoy
° Meulebeke 39 jaar wedn. Eugenia Pieters. Gedomicileerd te Hulste
Soldaat met verlof, overleden in het huis van de arme ouderlingen te Lendelede.

1-3-1849 Petrus Franciscus Vansteenkiste
°Hulste 26-8-1822 z.v. Petrus Joseph en Victoria De Weirdt
Soldaat 10e regiment infanterie,2e bataljon compagnie Grenadiers
Overleden te Ieper in het hospitaal Vleeshouwersstraat N° 30

30-11-1852 Jean Verhulst
° Hulste 21 jaar z.v. Luc en Sophie Fonthier
Soldaat 3e regiment infanterie 2e bataljon 3e compagnie
Overleden te Arlon, militair ziekenhuis.

12-09-1853 Charles Louis Penez
° Hulste 20 jaar z.v. Grégoire Lambert Penez & Antoine Depreetere
Soldaat 8e regiment de Ligne, overleden in Militair hospitaal.

24-8-1856 Adolph Declercq
°Hulste 2/7/1829 27 jaar
z.v. Celestin Declercq en Rosalia Notebaert
sergeant Fournier 10e Ligne te Huy

22-7-1854 Pierre Pieters
°Hulste 28-5-1830
z.v. Charles en Therese Callant
Fuselier 1e Reg. Vreemdelingenlegioen, Matricule 5037
Opgenomen in hospitaal 15-7-1854 overleden aan Kolera
Te Gallipoli (Turkeye-Europa)

04-07-1859 Joannes Delaere
Ingelmunster 22j 8m. woont te Hulste

z.v. Theodorus Delaere en Marie Theresia Soenens
Soldaat van het 4e regiment voetvolk
Overleden te Gent.

28-01-1864 Joannes Denboot
Geboren en wonende te Hulste, 21 jaar
z.v. Ivo en Rosalie Cottignies
Soldaat 2de regiment artillerie
Overleden te Antwerpen, militair ziekenhuis.

23-10-1868 Adolphus Benoit
Geboren en wonende te Hulste 20 jaar
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z.v. Benedictus en Ida Claerhout
soldaat 1e linie regiment
overleden te Antwerpen, militair hospitaal.

7-6-1878 Gustavus Deweer
z.v. Henricus en Maria Theresia Dedecker
soldaat 8 linie regiment
overleden te Antwerpen, militair hospitaal.

9-1-1882 Benighus Malfait
Geboren te Beveren-Leie 21-7-1848
z.v. Florentinus en Nathalia Vereecke
Soldaat regiment grenadiers
Overleden te Mechelen, militair hospitaal.

16-4-1891 Frederic Vandeputte
Geboren te Hulste 21 jaar
z.v. Pierre vandeputte en Justine Demol
Soldaat 6e regiment artillerie
Overleden in het militair hospitaal te Antwerpen.

09-03-1901 Modestus Remigius Mauws
geboren te Hulste 20 jaar
z.v. Ivo Mauws en Ursula Monserez
Soldaat 6e linieregiment
Overleden te Berchem (Antwerpen)

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie
2

Overleden soldaten van Hulste in de burgerlijke stand vanaf 1796
(Bernard Bruggeman) 4

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Gedurende de maanden juli en augustus is
het documentatiecentrum gesloten,
uitgenomen op zaterdag 30 juli. Je kunt
er de ganse dag terecht o.l.v. (voormiddag)
Johan Bogaert en (namiddag) Rudy
Popelier. Van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.

Er is gelegenheid tot opzoekingen tijdens
de septembermaand op:

- Zondag 4.9 o.l.v. Rudy Popelier (9
tot 12 uur)

- Zaterdag 10.9 o.l.v. Bertrand Nolf
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.9 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 19.9 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

Johan Roelstraete verzorgt een cursus
familiekunde in het stadsarchief Kortrijk
op 6 en 13 september.

Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdag 14
september. Het documentatiecentrum
zelf is dan niet toegankelijk voor de
vorsers.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben in
een zaal van CC De Spil of in ARhus
plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



VOORDRACHTEN:

We kondigen nu al de voordrachten en
bezoeken aan in oktober en november a.s.
Meer erover kun je lezen in het volgende ’t
Stamboompje.

Op dinsdag 25 oktober a.s. om 19.30 uur
in zaal ‘berk en wil’ van het OC De Vonke
in Heule: voordracht door onze
ondervoorzitter Johan Roelstaete mett als
titel ‘Van nederzetting tot project’, dit
over de geschiedenis van Heule.

Op dinsdag 22 november a.s. om 19.30
uur in ARhus (Roeselare) (dit in samen-
werking met de vereniging Souvenir de
France): voordracht door onze voorzitter

Wilfried Devoldere over ‘Fransen in
Roeselare aan het begin van WO I en
Belgische oorlogsvluchtelingen naar
Frankrijk tijdens diezelfde Eerste
Wereldoorlog’.

Op woensdagnamiddag 23 november a.s.
trekken we naar Ieper. ’s Namiddags
bezoeken we het studiecentrum van het In
Flanders Fieldmuseum en daarna worden
we verwelkomd door stadsarchivaris Rik
Opsommer in het Ieperse stadsarchivaris
voor een interessante uitleg over dat
archief. Meer info in het volgende
nummer.
.

Studiedag omtrent familiearchieven in het
kasteel van Loppem

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert Familiekunde Vlaanderen Provincie West-
Vlaanderen een studiedag over familiearchieven. Plaats van het gebeuren is de ‘manège’
van het Kasteel van Loppem, Steenbruggestraat 26 te Loppem.

Programma:

9.30 uur: verwelkoming en koffie
9.50 uur: welkomstwoord door gastheer Jean-Charles baron van Caloen
9.55 uur: inleiding door provinciaal voorzitter Wilfried-Devoldere

10 tot 12 uur: Marcel Desmet, Johan Roelstraete en Wilfried Devoldere hebben het
(telkens zo’n 40 minuten) over familiearchieven in de rijksarchieven van respectievelijk
Brugge, Kortrijk en Gent.

12 uur: middagpauze en broodjesmaaltijd

13 uur: Kristof Papin (familiearchieven in Rijsel), Pieter Donche (familiearchieven in
bibliotheken), Luc Janssens (het familiearchief d’Ursel) en Werner Peene (het
familiearchief de Bethune).

16 uur: conclusie van de studiedag gevolgd door een korte receptie

Deelnameprijs in de kosten: 25 euro. Eveneens inbegrepen is een welkomstkoffie, een
broodjesmaaltijd tijdens de middag en een afsluitende korte receptie. Betaling op
bankrekening BE53 4736 0972 2153 - KREDBEBB van FV West-Vlaanderen. Wil a.u.b.
ook uw deelname meedelen (voor 20 oktober 2016) aan provinciaal secretaris Noël
Boussemaere (057 42 29 85 of noel.boussemaere@skynet.be).
We hopen er tal van leden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen.



LICHTERVELDENAARS TOT DE ORDE GEROEPEN ANNO 1777

Rudy Popelier

Lichtervelde, november 1777. Voor pastoor Petrus-Martianus De Ruescas en zijn vice-pastoor
Valentinus Verackx, zieleherders van de Sint-Jacob de Meerderekerk moet de maat méér dan
vol zijn geweest.
Het was inderdaad zo dat het sedert geruime tijd bergaf ging met de moraal van hun
parochianen. Wat bij beiden bijzonder kwaad bloed moet hebben gezet, was het feit dat de
“Placcaeten” tot het onderhoud van de “Sondaegen” en “Heylighdaegen” nog al deerlijk
“ontheyligt” werden. Ook het gedrag van de “jonkheyd” op hun parochie liet veel te wensen
over.
Donderpreken van op de kansel moeten ook al niet veel aarde aan de dijk hebben gebracht
want nog vooraleer onze parochieherders hun kansel konden betreden waren al een deel van
hun schapen de kerk uit om ongestoord aanzienlijke hoeveelheden gerstenat te gaan nuttigen
in de nabijgelegen herbergen op markt zoals “De Luyte”, “De Swaene” en “De Hert” om
nog maar deze op te noemen.
Ook Bernardus Everaert, de pas twee jaar daarvoor aangestelde koster-organist en
onderwijzer op de parochie, dit als opvolger van zijn vader Ferdinandus, moet samen met de
pastoor met lede ogen hebben vastgesteld dat de “jonckheyd” ook meer en meer wegbleef uit
de kerk waar zij hun catechismusonderricht gaven. Tot hun grote ergernis kwam daar nog bij
dat gedurende het lesgeven zij dikwijls gestoord werden door de “wegblijvers” die liever
buiten op het kerkhof rondom de kerk speelden in plaats van de “Christelycke Leerynghe” te
volgen.
Om hun kudde terug op het rechte pad te krijgen zijn onze zieleherders ten einde raad naar
Baljuw Jan-François de Meulenaere getogen om hun beklag te gaan doen en hem
terzelfdertijd te vragen om orde op zaken te laten stellen. Blijkbaar was onze Baljuw ook
diezelfde mening toegedaan want hij besloot om op zaterdag 22 9bris 1777 in de herberg en
wethuis “De Luyte” het schepencollege in “ordinaire vergaederynge” bijeen te roepen.

En ziehier welke “ordonnantie politique” onze Lichterveldse ingezetenen op zondag 23 9bre
1777 na de zondagsmissen bij het verlaten van de kerk door de Amman op hun nuchtere (?)
maag te verwerken kregen :

“Burghmeester ende schepenen der prochie heerlyckhede ende baronnie van Lichtervelde
ondervindende dat nietjegenstaende de groote voorsorge die onze souvereine princen gehadt
hebben om by hunne placcaeten te doen onderhouden de sondaegen en heylighdaegen en te
beletten van deselve niet en worden geprohaneert ofte ontheyligt daeranne daegelyckx wordt
gecontravinieert hebben omme daerinne te voorzien met interventie van den heer Bailliu over
de Heere geordonneerd ende gestatueert het volgende :

1
“Inden eersten, dat op deselve daegen niemant hem en sal vervoorderen te doen eenige
slaevelyck wercken ofte voor het eyndigen der vespers te vervoeren nochte passeren alhier
met eenige coopmansgoederen nogh doen eenigen transport noodig tot den landsbouw ten zy
alvooren permissie becommen hebbende van den heer pastor deser prochie int geschrifte
denof sy schuldig sullen zyn te adverteren den heer Bailliu deser plaatse op peyne dat ’t
hunnen laste sullen worden gedecriteert de boeten by de placcaeten gecommuniceert”.

2



“Verbiedende voorders op de selve daegen gedeurende de goddelycke diensten het coopen
ende vercoopen publicquelyk alle goederen tsy inde winckels, tsy op de kraemen, ende de
selve tot de vercoopinge dien tyde het toon te stellen op peyne van de incurreren over ider
contraventie de boeten van vier ponden paresyse tot laste vande coopers als vercoopers”.

3
“Ende inherende het placcaet geemaneert op de executie van het synode van Cameryck van
daten 1 juny 1587 ende diversche andere verbieden seer serieuselyk aen eenyder gedeurende
de goddelycke diensten van de vroeg en hoogmisse, het sermoen ende vespers te gaen
drincken in eenige herbergen ofte gedeurende dien in de selve herbergen te gaen en aldaer te
verblyven op peyne van incurreren de boeten van drije ponden paresyse ende den weird in
soo veel boeten alser ’t synder huyse persoonen sullen bevonden worden”

4
“Gelyck ook gedeurende de selve diensten mits gaeders ten tyde van het houden den
catechismus ofte onderwys voor de jonckheyd in de christelycke leerynghe inde kercke deser
prochie verboden worden alle spelen, tsy van bollen, katsen, schieten ofte andere diergelycke
waerdoore het comt dat de jonckheyd afblyft en afgehouden wordt vande geseyde christelycke
leerynge op peyne dat tot laste van de contraventeurs gelycke boeten syllen worden
gedecreteert”.

5
“Ende alsoo het eene indispensable plicht is van alle ouders van hunne kinderen te toen
instrueren inde christelycke leeryngen ende ten dien eynde te doen freequenteren de
voornoemde goddelycke diensten ende catechismus alsmede te zorgen dat door hun dese
ordonnantien niet en worden overtreden verclaeren dat alle ouders voor alle de contraventien
door hunne minderjaerige kinderen begaen sullen toesprekelyk zyn tot verhael vande boeten
over de contraventien door de selve daer jegens begaen”

6
“Bovendien alsoo door het ontydig drincken inde herbergen vele querellen ende andere
ongeregeltheden voorts komen jae ook somtyts doodslaegen, verbieden aen een yder op
sondaegen ende heyligdaegen inder winter naer den negen uren ende inden somer naer den
thien uren inde herbergen te verblyven ende aende weerden eenige persoonen aldaer langer
te houden op peyne dat de persoonen naer den selven tyd aldaer bevonden wordende sullen
verbeure eene boete van dry ponden paresyse ende den weird het dobbel voor yderen persoon
’t synen huyse bevonden wordende, sullen de sommermaenden gerekent worden van
Paesschen tot Baefmisse alsook eene signael ofte teeken gegeven worden door het luyden
vande groote clocke soo als van over langhen tyd hier in gebruyck is opdat eenyder voor het
eyndigen van het geluyde soude connen vertrecken”.

7
“Ende by soo verre eenige weirden continueren in het contravenieren aen ’t gonne
voorschreven naerdien zy tot twee mael deur over gecorrigeert zyn, sullen in sulcken gevalle
geordonneert worden hunne herbergen te sluyten ende geinterdiceert worden meer herberge
te sullen mogen houden”.

8
Dan alsoo het soude connen gebeuren dat eenige persoonen souden willen inde herbergen
verblyven nietjegenstaende sy vanden herbergier behoorlyk vermaent zyn om van daer te



vertreckken waerdoor het ook gebeurt dat de herbergiers meynen vrije te zyn vande boeten ‘t
hunnen laste gestelt, immers deurop excipierende ten dien pretexte geen zorge en hebben om
de overtredingen te beletten nemaer in contrarien die facielyck te laeten gebeuren, soo ist dat
den collegie verklaert dat den herbergier in sulcke gevallen ende in alle andere alwaer hy
hem sal willen excuseren van boete, gehouden zal zyn de contraventien aenstonts de
denunceren aenden heer Balliu ende dit zoodaenig dat sy daervan de eerste aenclaegers zyn
ende hem de kennisse toen voor dat hy van andere daervan is geinformeert ofte de overtreders
bevint op peyne dat op hunne exceptien geen attentie sal genomen worden ende de boeten ’t
hunnen laste gestelt sullen worden gedecreteert.
Alle de voorseyde boeten te verbeuren ten proffytte vanden principaelen officiier exploiteur
belastende burghmeester ende schepenen, d’officieren op ’t gonnen voorschreven te letten
ende dese exactelyck te doen observeren ende opdat niemant en pretenderen redenen van
onwetentheyt sal deze ter plaetse ordinair op morgen naar beede te missen gepubliceert
worden mitsgaeders aengeplackt ten wethuys.
Actum in ordinaire vergaederynge den 22 9bre 1777 als greffier ter ordonnantie, toorconden
onderteeckent JF Van Baren.

Gepubliceert in gebannen vierschaere vanden prochie van Lichtervelde present den collegie
ten aanhooren van Procureurs, Amman, Officieren ende anderen omstaenders den 229bre
1777.

Als griffier toorconden onderteekent : J:F Van Baren.
JF De Meulenaere
1777
Michiel Goddyn Jan Goddyn Lucas Goddyn
Pieter De Cock Joannes De Nolf MartinusVan Lerberghe

Carel Goddyn en de weduwe Laureins-Frans Beernaert, respectievelijk waard en waardin van
de herbergen “De Swaene” en “Den Hert”, beiden aan de markt gelegen, zullen hoogst-
waarschijnlijk allesbehalve opgetogen zijn geweest met deze drastische aanpak op hun
parochie. Op zo een manier je klanten en omzet zien dalen !
Om nog niet te spreken van Joannes Callewaert, waard van de herberg en wethuis “De
Luyte”. Wat moet die zoal gedacht hebben toen hij de heren schepenen bezig hoorde bij het
opstellen van de voornoemde “Placcaetbrief” ? Dat zoiets net in zijn herberg moest bedisseld
worden !
Wij mogen aannemen dat de echtgenotes van het mansvolk daarentegen deze gang van zaken
met verdoezelde glimlach zullen gevolgd hebben. Eindelijk zou manlief op een redelijk uur en
hopelijk wat meer nuchter thuiskomen.
Blijkbaar moet deze “Placcaetbrief” zijn effect op de parochie niet gemist hebben want later
werd nergens meer melding gemaakt van dergelijke maatregelen.

Bronnen:
1) R.A.B. – Fonds : “ Heerlichede & Baronnie van Lichtervelde” – Oud archief nr. 7 –
Resolutieboek (1770-1778) – blz 183 R° e.v.
2) Gemeentearchief Lichtervelde nr 33 : Oud archief – Denombrement van 28.12.1776.
3) Heemkundige Kring Karel Van de Poele – 5de jaarboek 1989 : “Geschiedenis van het
onderwijs verwijzend naar Lichtervelde in de 18de - eeuw- Georges Vandewalle.
4) Heemkundige Kring Karel Van de Poele – 1ste jaarboek 1985 : “Herbergen destijds te
Lichtervelde” - Hugo Delecluyse.



VERGETEN ROESELAARSE BROUWERIJEN EN FAMILIEKUNDE

Wilfried Devoldere

Het volgende Nationaal Congres voor Familiekunde, het 52ste in de rij, heeft plaats op 25
maart 2017 in Brugge. Het thema is ‘waar leeft en woonden onze voorouders ?’. Genealogie
is niet enkel een saaie opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata maar ook hoe
en waar onze voorouders leefden.
De Roeselaarse deelraad Erfgoed organiseert op zaterdag 10 en zondag 11 september a.s.
Open Monumentendag 2016 onder de titel Santé. Verdwenen Roeselaarse brouwerijen.
Plaats van de tentoonstelling is de verdwenen brouwerij Sint-Michiel, Spanjestraat 62 in
Roeselare. Op zzaterdag 10 en zondag 11 september, telkens van 10 tot 12 en van 14 tot 18
uur. De toegang is gratis.

Over de BROUWERIJ DE TOEKOMST valt heel wat meer neer te pennen dan in deze
enkele alinea’s. Het was gewoon de bedoeling even te verwijzen naar Open Monumentendag
en naar het feit dat huizengeschiedenis nouw verwant kan zijn aan familiekunde. Meer info op
Open Monumentendag zelf !

In één van die verdwenen brouwerijen
woonden zowel mijn schoonouders
Bommerez-Eggermont als het gezin
van de grootvader van mijn
echtgenote. Emile Bommerez
(Oekene, 27.05.1873 - Roeselare,
02.03.1962) trouwde te Rumbeke op
12 juni 1905 met Euphrasie Sidonie
Termote (° Ardooie, 09.01.1880 - +
Roeselare, 21.07.1929). Emile was
‘vuurmaker’, zeg maar ‘stoker’ in de
nieuwe brouwerij De Toekomst. Zie
foto hiernaast van Emile Bommerez.

Via twee akten wordt grond verkocht aan de stichters van de brouwerij (zie ‘bronnen’). Uit de
akte van 10 maart 1903 weten we dat ridder Etienne de Vrière (de burgemeester van
Beernem) en jonkheer Henri de la Kethulle de Ryhove te Sint-Michiels-Brugge aan de
Samenwerkende Maatschappij De Toekomst grond in de Schoolstraat (sedert 1929 Hugo
Verrieststraat) verkopen. Het betreft de percelen Sectie A 324d2 en 324j2. Zij hadden de
grond gekocht aan Valère Ghijselen uit Doornik. Dit moet een familielid geweest zijn van
Regina Ghyselen die de percelen enkele decennia eerder bezat (toen nog niet gesplitst), dit
volgens de kadastrale legger van Popp. In mei verkopen beide eigenaars nog een perceel uit
hetzelfde kadastraal nummer Sectie A 324. We vernemen uit de eerste akte dat de SV De
Toekomst werd gesticht ‘bij akte onder handteeken’ op 10 februari 1903. Treden op in de akte
als kopers namen de Samenwerkende Vennootschap: landbouwer en gemeenteraadslid
François Moerman-Ampe en Constant Lefevere. Eerstgenoemde was voorzitter volgens
beslissing van de ‘bestuursraad’ dd. 13.02.1903, Lefevere was bestuurder-zaakvoerder
volgens beslissing dd. 3 maart 1903.

De brouwerij kreeg machtiging tot in werking stellen op 23 februari 1904. Er werd bruin bier
gebrouwen met naast de ingangspoort twee cafés: De Toekomst en De Samenwerking.



De brouwerij werd kort na de Tweede Wereldoorlog verkocht aan de familie Vanden Bulcke
die er een wijnhandel installeerde. We tonen hier graag de familie Bommerez (kinderen
Bommerez-Termote) die rond het jaar 1933 (of iets later ?) op de binnenkoer van de brouwerij
het kaartspel beoefenen, zittend op de bierbakken van de brouwerij De Toekomst.

Bronnen: W. DEVOLDERE, Herinneringen aan Maurits Bommerez, priester, 1906-1989,
Roeselare, 1990.
Rijksarchief Kortrijk, notariaat Edmond Wyffels, akte 44 dd. 10 maart 1903 en 99 dd. 26 mei
1903.
Kadastrale legger Popp van Roeselare, digitaal archief FV Mandel-Leie.
A. DEWEERDT, Het Roeselaars industriegebied nabij de Sint-Amandsbeek, de Kleine Bassin
en de Ronde Kom, in: Rollariensia XVIII 1989-1990, jaarboek GOGRO, Roeselare, 1991, pp.
75-206.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Inhoud van dit nummer:
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Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 02.10 o.l.v. Geert Decoene
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 08.10 o.l.v. Bernard
Bruggeman (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11.10 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 17.10 o.l.v. Bertrand
Nolf (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 06.11 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 08.11 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Zaterdag 12.11 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 21.11 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.12 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10.12 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.12 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 19.12 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben in
een zaal van CC De Spil of in ARhus
plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 12
oktober, 9 november en 14 december. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

DIGITALE WEEK. Ook Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie neemt
deel.
Op donderdag 13 oktober vindt men een
paar mensen van de regionale afdeling in
ARhus (De Munt 8), in atelier 3. Ter
gelegenheid van de DIGITALE WEEK
kan je er terecht met familiedocumenten,
oude foto’s en dergelijke. Die kunnen
worden gedigitaliseerd met een toestel
‘Clic Archives’. Het is ook mogelijk de
demo bij te wonen zonder dat men in het
bezit is van archief- of fotomateriaal.
Breng echter gerust documenten mee, ze
worden ter plekke gedigitaliseerd. Het
gebeuren heeft plaats van 14 tot 17 uur.

ERFGOEDKABINET HARELBEKE
Erfgoed Zuidwest organiseert ook dit jaar
het ‘Erfgoedkabinet. Erfgoed op zolder, in
kamers en kelders’. Dit jaar heeft dit plaats
op donderdag 13 oktober om 19 uur in
het Oud Politiecommissariaat, Marktstraat
53 in Harelbeke. Het erfgoedkabinet biedt
bezoekers een huis vol interressante
sprekers en projecten. Dit evenement heeft
plaats vanaf 19 uur. Inschrijven kan via
www.erfgoedzuidwest.be of telefoon naar
056 24 16 16.

CURSUS FAMILIEKUNDE

Johan Roelstraete verzorgt een cursus
familiekunde in Wervik op 7 en 14
december (Een zoektocht naar je
familegeschiedenis, een nooit voltooid
verhaal & Van onderzoek naar publicatie,
de bronnen). De cursus heeft telkens plaats
van 14 tot 16 uur in het Erfgoedcentrum
De Briekenmolen, Koestraat 65 in Wervik.

Deelnameprijs 15 eur. Meer info via deze
link:
https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/s
peuren-naar-jouw-
familiegeschiedenis/5d890e06-1764-436f-
91ec-d42985c85b52

VOORDRACHTEN:

Op dinsdag 25 oktober a.s. om 19.30 uur
in zaal ‘berk en wilg’ van het OC De
Vonke in Heule: voordracht door onze
ondervoorzitter Johan Roelstaete met als
titel ‘Van nederzetting tot project’, dit
over de geschiedenis van Heule. Maar ook
interessant voor de zoekers die een inzicht
willen krijgen over onze oude feodale
instellingen en de bronnen hierover.

Op dinsdag 22 november a.s. om 19.30
uur in ARhus (Roeselare) (dit in samen-
werking met de vereniging Souvenir de
France): voordracht door onze voorzitter
Wilfried Devoldere over ‘Fransen in
Roeselare aan het begin van WO I en
Belgische oorlogsvluchtelingen naar
Frankrijk tijdens diezelfde Eerste
Wereldoorlog’.

Op woensdagnamiddag 23 november a.s.
trekken we naar Ieper. ’s Namiddags
bezoeken we het studiecentrum van het In
Flanders Fieldmuseum en daarna worden
we verwelkomd door stadsarchivaris Rik
Opsommer in het Ieperse stadsarchivaris
voor een interessante uitleg over dat
archief. Afspraak voor de hoofdingang van
de kathedraal van Ieper om 13.50 uur zodat
we het studiecentrum kunnen binnen lopen
tegen 14 uur, daarna wandelen we naar het
stadsarchief. Wil hiervoor wel inschrijven
bij secretaris Brigitte Willaert zodat we een
idee hebben van het aantal deelnemers..
.



Studiedag omtrent familiearchieven in het
kasteel van Loppem

Op vrijdag 28 oktober 2016 organiseert Familiekunde Vlaanderen Provincie West-
Vlaanderen een studiedag over familiearchieven. Plaats van het gebeuren is de ‘manège’
van het Kasteel van Loppem, Steenbruggestraat 26 te Loppem.

Programma:

9.30 uur: verwelkoming en koffie
9.50 uur: welkomstwoord door gastheer Jean-Charles baron van Caloen
9.55 uur: inleiding door provinciaal voorzitter Wilfried-Devoldere
10 tot 12 uur: Marcel Desmet, Johan Roelstraete en Wilfried Devoldere hebben het
(telkens zo’n 40 minuten) over familiearchieven in de rijksarchieven van respectievelijk
Brugge, Kortrijk en Gent.

12 uur: middagpauze en broodjesmaaltijd

13 uur: Kristof Papin (familiearchieven in Rijsel), Pieter Donche (familiearchieven in
bibliotheken), Luc Janssens (het familiearchief d’Ursel) en Werner Peene (het
familiearchief de Bethune).
16 uur: conclusie van de studiedag gevolgd door een korte receptie

Deelnameprijs in de kosten: 25 euro. Eveneens inbegrepen is een welkomstkoffie, een
broodjesmaaltijd tijdens de middag en een afsluitende korte receptie. Betaling op
bankrekening BE53 4736 0972 2153 - KREDBEBB van FV West-Vlaanderen. Wil a.u.b.
ook uw deelname meedelen (voor 20 oktober 2016) aan provinciaal secretaris Noël
Boussemaere (057 42 29 85 of noel.boussemaere@skynet.be).
We hopen er tal van leden en geïnteresseerden te mogen verwelkomen.



Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

44ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare - zondag 27 november 2016

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 27 november
2016 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare.

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren,
genealogische computersoftware, e.d.
Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen
eveneens gegevens uitwisselen.

12u45 uur : MIDDAGMAAL

Het middagmaal heeft dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS,
Polenplein 7 te Roeselare. Er is ruime parkeergelegenheid op het Polenplein zelf..
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij provinciale de secretaris is dus de
boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-
post: noel.boussemaere@skynet.be ). Kostprijs: 26 euro per persoon, inbegrepen
tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank.
Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving
tegen ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 uur). Je kunt
kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1/ coq au vin, 2/ kalkoenfilet, 3/ garnaalkroketten,
4/ zeebarbeel, 5/ steak tartaar, 6/ scampi met tuinkruiden en Ricard (specialiteit), 7/
Suurplas mix vlees (rund/varken/lam), 8/ Suurplas mix vis (zalm/scampi/zeebarbeel).
Wil voldoende euromunten of kleine eurobiljetten meebrengen voor betaling van de
drank De prijs is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.



De Rethorijcke Ghilde Overwinders in Eendrachtigheyd

Bertrand Nolf

Toneelverenigingen kennen een rijke geschiedenis, sommige zelfs een nog rijkere dan ze zich
tot nu konden voorstellen. Zo ook in Izegem waar de' Overwinders in Eendrachtigheyd' naar
aanleiding van hun 100 - jarig bestaan recent in de bloemen werden gezet.

Alles werd uit de kast gehaald om aan deze heugelijke gebeurtenis de nodige weerklank te
bieden, programma's, affiches, foto's alles was er om hiermee een kleine
overzichtstentoonstelling te realiseren. Maar er was nog iets meer, van vroegere en oudere
tijden dat in de Izegemse dekenij was ondergebracht. Van die tijd nog, toen alles nog onder de
hoede van de plaatselijke pastoor zijn goedkeuring moest krijgen. Een kleinood, een
handgeschreven boekje werd bovengehaald en als pronkstuk aan het publiek voorgesteld. Een
eigenaardigheid, want wat bleek dat heel wat bladzijden zowel vooraan als achteraan waren
dichtgenaaid. Verzegeld als het ware, onttrokken aan de nieuwsgierigheid die het opwekte
door er alleen maar naar te kijken.

Aan de linker- en rechterzijde bemerkt men nog kleine gaatjes , door middel van een koordje
waren delen van het handschrift toegebonden.

Naast de stichtingsakte van deze 'Ghodtminnende Retorijcke Ghilde' uit 1718, vinden wij ook
de statuten en de regelgevingen terug van hun werking. Een gelukzaligheid voor onze
genealogen is daarnaast een ledenlijst die in de loop der tijden permanent werden aangevuld.
De eerste lijst mocht hier niet ontbreken. Meteen kan de toneelvereniging de voorbereidingen
aanvatten voor een nog grootser feest. Van 100 naar 300, dat kan tellen.



Ledenlijst: Jaar 1717 - 1718
1. Pri(j)nse Pieter Thybauw
2. Deken Joannes Larmuseau
3. Ontfangher Michiel de Waeghenaere
4. Brecker Jooseph de Rijckere
5. Brecker Jacobus de Jonckheere
6. Jacobus Werbrouck
om sijne qauede manieren en ..
g..coste maeckerijen en muijter..
--------------------
7. Jacobus Spriet
8. Jan Baptijste de Puijt
9. † Huijbrecht Samijn (overleden op kermismaandag 1731) ter sijne memorie
10. Anthoone Jooseph Lesij
11. Pieter Joseph vande Walle
12. Fermijnus Fervaecke
13. Judocus de Raet
14. Jacobus Verhelle
15. Jacobus de Meestere
16. Jooseph Abeel
17. Pieter van Dijcke
18. Jacobus Storme
19. † Hilonijns Beernaert (ter saliger memorie)
20. Joos Bulckaert
21. Joannes Bultijnck
22. Gulliaeme Godderis
23. Andries Willeijn
------
24. Joannes Rubre
25. Pieter Steenkiste
26. Michiel de Preijtere uijtgeroijt uijt de confrerie (naam onleesbaar gemaakt)
27. Michiel ............ uijtgeroijt uijt de confrerie (naam onleesbaar gemaakt)
28. † Carel Sijmpelaere (ter salijghe memorie)
29. Jooseph Lafaut
30. Jacobus de la Faillie (ter salijghe memorie)
31. Joannes Noppe
32. Pieter Fransoijs Werbrouck
33. Carolus Baert
34. Christiaen Strobbe
35. Louijs Bourgoeis
36. Joannes Oosterlijnck
37. naam onleesbaar gemaakt
38. Anthone Vlieghe
39. Adriaen Brackevael (ter saliger memorie)
40. Jacobus Wanquet
41. Pieter Eechout
---------
42. Pieter Jooseph Racijne
43. Hilonius Monije
44. Andries Jonckheere



45. Joannes van Compernolle
46. Joannes Baptiste Monije
47. † Joos de Rijckere
48. Pieter Vinkier
49. Guiliame Ameije
50. Gille Verstraete
51. M(ichael) Bourghois
Op heden desen 19 novembris 1719 soo
isser met algemeijnen voijsen vanden Prince
Deken ende confreers den voorseijden heere
Michael Bourghois gekosen voor
Gouverneur en dightmeester van dese
confrerije. Henricus Commacen
Pastor tot Iseghem
----------------
52. Ghelan Samijn
53. Pieter van Oost (in memorie)
54. Pieter de Waghenaere
55. Jan Baptiste van Hale.. (op den 29 meij 1720)
56. Pieter Binket filius Pieter (op den 30meij 1720)
57. op den 30 maij is anvert, Gillis Noppe, Jan de wet
58. onleesbaar gemaakt
59. op den 7 jullius 1720 anvert in de confrerie (ter saliger memorie) Roeland Inels
60. op den 7 jullius 1720 is anvert in de confrerie hier vooren vermelt P(ieter) Dobbels 1720.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.
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De Rethorijcke Ghilde Overwinders in Eendrachtigheyd, een stukje geschiedenis
(ledenlijst 1717-1718) (Bertrand Nolf)
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