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Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare - TERF/BIE



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

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

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;
- 3de maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur.

Er is opnieuw gelegenheid tot
opzoekingen in ons documentatiecentrum
maar er dienen een aantal maatregelen in
acht genomen in het kader van “corona”.
op volgende data (wel rekening houdend
met genomen maatregelen – zie verder)/

Ons documentatiecentrum is geopend op
volgende data, er dient echter een afspraak
gemaakt en iedere bezoek wordt
verondersteld het tijdelijk reglement na te
leven.

Openingstijden in juli en augustus, telkens
op zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur:

- Zaterdag 4 juli o.l.v. Rudy
Popelier;

- Zaterdag 18 juli o.l.v. Bernard
Bruggeman;

- Zaterdag 8 augustus o.l.v. Johan
Bogaert;

- Zaterdag 29 augustus o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Vanaf september gelden opnieuw de
gebruikelijke openingstijden:

Zondag 6 september o.l.v. Rudy
Popelier (9 tot 12 uur)

- Dinsdag 8 september o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 12 september o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

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

Openingstijden onder voorbehoud van
gewijzigde reglementen in het kader van
corona.

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: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



REGLEMENT EN MAATREGELEN COVID-19.

- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 4.

- Mondmasker verplicht – wie het zijne vergat is verplicht er te plaatse een aan te
kopen.

- Ten laatste 2 dagen vooraf uw bezoek aanvragen bij de voorzitter die daags voordien
de zaalverantwoordelijke de lijst van de vier namen bezorgt. Aanvraag via mail naar
wilfried.devoldere@skynet.be.

- Bij aankomst gebruikt de bezoeker de ontsmettingsgel.

- Iedereen houdt afstand.

- De zaalverantwoordelijke neemt eventuele fotokopieën.

- Hij haalt ook het materiaal zelf uit voor de bezoeker, De geconsulteerde documenten
kunnen die dag niet meer geraadpleegd worden door een andere bezoeker.

- De bidprentjes mogen enkel geconsulteerd worden met handschoenen.

- Er zijn slechts 2 laptops beschikbaar (op afstand). Het klavier wordt telkens bedekt
met plasticfolie.

- Er kan geen drank aangekocht worden.

- Gebruik van de toiletten: in ieder toilet staat ontsmettingsspray om na gebruik het
toilet te reinigen (wil de zaalverantwoordelijke verwittigen). Om de handen af te
drogen na wasbeurt is er keukenrol aanwezig. Er wordt de gebruiker attent op gemaakt
via een geafficheerd bericht om het toilet te ontsmetten.

- Doordat er voldoende tijd is tussen twee momenten waarop het centrum geopend is,
dienen de gebruikte documenten niet “in quarantaine” geplaatst (behalve misschien
tussen 6 en 9 september - wordt geëvalueerd rond dat moment).

AANWINST VAN TIENDUIZENDEN BIDPENTJES IN ONS
DOCUMENTATIECENTRUM, EQUIVALENT VAN 262 KG NETTO…

Wim Debu

Een tweetal jaar terug, bij een bezoek aan het Stadsarchief Kortrijk (SAK) dat toen nog
gevestigd was in de Kortrijksestraat te Kortrijk, ontmoette ik Pol, één van de vrijwilligers van
het SAK, die bezig was met bidprentjes. Toen ik hem vroeg wat hij precies aan het doen was,
antwoordde hij me dat hij in opdracht van de archivaris hun verzameling bidprentjes aan het
‘opkuisen’ was. Daarmee bedoelde hij het verwijderen van de vele dubbele exemplaren.

Het SAK beschikt over een indrukwekkende verzameling bidprentjes, in totaal ca. 1,2 miljoen
unieke exemplaren. Het grootste deel, zo’n 700.000 bidprentjes, werd bijeengebracht door
pastoor Leopold Slosse (°Marke, 1842 +Rumbeke, 1920) die o.a. in Izegem, Kooigem en
Rumbeke een tijd lang parochieherder was. Daarnaast kreeg het SAK in de afgelopen
decennia ook heel wat schenkingen van andere personen/verzamelaars.

Het SAK verhuisde in 2018 naar het erfgoeddepot Trezoor (Vier Linden 1 te 8501 Kortrijk-
Heule) en in het vooruitzicht van deze verhuis wou men het volume zo veel mogelijk
beperken. Het had trouwens geen zin om meerdere exemplaren van eenzelfde bidprentje bij te
houden.



Ik informeerde bij Peter Van Ammel, een SAK-medewerker, wat er met de dubbele
bidprentjes zou gebeuren. Peter vroeg me of ik misschien interesse had in die dubbele
exemplaren. Het ging hem om ca. 400.000 stuks. Daar moest ik natuurlijk niet lang over
nadenken want ik liet aan Peter weten dat onze afdeling Mandel-Leie van Familiekunde
Vlaanderen al een mooie verzameling bidprentjes (ca. 350.000 stuks) bezit en dat we die
graag wilden aanvullen met hun dubbele bidprentjes. Hij gaf mij de raad om een gemotiveerd
verzoek aan de stadsarchivaris te richten die het op zijn beurt zou voorleggen aan het
schepencollege.

De devotieprentjes met een afbeelding van een heilige liggen aan de basis van het bidprentje.
Het beeld functioneerde ter ondersteuning van het woord of stond zelfs los van de tekst voor
de ongeletterden. Het kent zijn oorsprong in de vroegere Noordelijke Nederlanden waarna het
eind 18de eeuw via Antwerpen ook in de Zuidelijke Nederlanden (min of meer het huidige
Vlaanderen) ingeburgerd raakt.

In de ‘verzameling Slosse’ steekt het oudste bidprentje van Oost- en West-Vlaanderen, nl. dat
van Dominicus Vercruysse die op 20 mei 1805 in Kortrijk stierf. Zijn vrouw, van Antwerpen
afkomstig, liet het voor hem drukken.

Enkele weken later kreeg ik van Peter het bericht dat het schepencollege hun akkoord had
gegeven. Twee auto’s werden tot aan het dak gevuld en de bidprentjes werden naar mijn
woning overgebracht om daar op hun beurt ‘gezuiverd’ te worden en opnieuw alfabetisch te
worden geklasseerd. Je moet weten dat Slosse alleen al zijn bidprentjes in diverse reeksen
opdeelde, zoals bv. religieuzen, adel, … soms per periode. Voor ons moesten al die
afzonderlijke reeksen samen worden gebracht en moesten ook (opnieuw) de dubbele
exemplaren eruit worden gehaald.

In het SAK stonden ook enkele informatieborden die een paar jaar terug een tentoonstelling
opfleurden over de geschiedenis van het bidprentje en de ‘verzameling Slosse’. Ik mocht die
ook meenemen. De borden werden wat opgepoetst en hangen ondertussen in de leeszaal van
ons documentatiecentrum in Oekene. Zij zijn het lezen zeker waard en tonen het belang van
een bidprentje aan, niet alleen op geschiedkundig of genealogisch vlak, maar ook op vlak van
taalgebruik en opmaak.

Samen met enkele helpende handen ging ik aan de slag om de geschonken bidprentjes
opnieuw te klasseren. Grosso modo kan gesteld worden dat de schenking van het SAK
grotendeels bestaat uit bidprentjes uit de periode 1850-1950. Tijdens het klasseren ben ik
echter ook enkele pareltjes tegengekomen die dateren van het begin van de 19de eeuw en dus
al ruim 200 jaar oud zijn. Dat het ‘zintje’ echt zo oud is, ben je zonder wetenschappelijke
analyse natuurlijk niet zeker. Soms werd het ‘ter nagedachtenis’ gedrukt enige tijd (zelfs
jaren) na het overlijden of kwam er nadien een herdruk van het origineel. Aan de hand van het
soort papier dat gebruikt werd, de letterzetting en de druktechniek kan je echter wel snel
aanvoelen of het om een oud dan wel recenter exemplaar gaat.



Deze borden sieren de wanden van onze leeszaal en andere ruimtes.



Quasi alle bidprentjes werden gedrukt maar toch kwam ik enkele bidprentjes tegen die (bij
gebrek aan financiële middelen?) met de hand werden geschreven. Voor de schrijver mag ik
hopen dat de kerk toen niet vol zat.



Sommige bidprentjes, meestal van de hand van Slosse zelf, zijn stambomen op zich. Je moet
maar geluk hebben dat je bij het begin van je zoektocht naar je voorouders op zo’n bidprentje
stoot.

Bidprentjes zijn nog interessanter als ze naast de geboorte- en overlijdensdatum ook nog iets
anders over de persoon vertellen. Soms is deze informatie op het ‘zintje’ gedrukt, terwijl op
andere ‘zintjes’ de houder destijds iets eigenhandig heeft bijgeschreven. Op het
gedachtenisprentje van Eugene Van De Meulebroecke (°Tiegem, 1784 +St. Denijs, 1868)
staat het verloop van zijn bewogen militaire en burgerlijke loopbaan.

Op dat van de Nederlander Louis Paulus Rooymans (°Budel, 1919 +Kinsayok, 1943)
vernemen we in welke erbarmelijke omstandigheden hij ‘in den vreemde’ het leven liet, en
dan nog op zijn 24ste verjaardag.



Uit de gedrukte tekst en uit de handgeschreven notitie op het bidprentje van Constantia Terras
(°Vichte, 1807 +Kortrijk, 1884) kunnen we afleiden dat zij ‘eene blinde’ was.



Van Francisca Scherpereel (°St. Denijs, 1813 +St. Denijs, 1909) weten we dan weer dat ze in
de volksmond ‘Sieska Bakkers’ werd genoemd …. en Maria Sabbe (°Menen, 1888
+Humelgem, 1917) blijkt dan tijdens WOI vanuit Menen naar Humelgem (Steenokkerzeel) te
zijn gevlucht om er uiteindelijk daar te sterven.

Op het bidprentje van Barbara Theresia Vanden Broucke (°Rumbeke, 1829 +Izegem, 1893)
schreef de houder (waarschijnlijk Pastoor Slosse) dat ze ‘dienstmeid was van de heeren Felix
en Karel Pollet’ te Izegem. Bij dit bidprentje stak (wellicht van haar) een foto waar op de
achterzijde dezelfde informatie werd neergepend. Doordat haar 2de voornaam (Theresia) op
het bidprentje werd onderstreept en op de achterzijde van die foto ook enkel die voornaam
vermeld wordt, kunnen we er van uit gaan dat ze doorgaans aangesproken werd met haar 2de

voornaam.



Dat ‘voerman’ Ferdinandus Ludovicus Willemyns (°Izegem, 1841 +Izegem, 1894) ziek werd
om 11 uur s’nachts en anderhalf uur later al overleed, zullen we waarschijnlijk niet zo
gedetailleerd in zijn overlijdensakte lezen. Hetzelfde geldt voor Jan Baptist Van Nuffel
(°Aalst, 1855 +Aalst, 1881) want ‘dien jongen lag ’s morgens in zijn bed dood’.

Tenslotte lezen we op het bidprentje van Bruno Constantinus Vandenbussche (°Izegem, 1797
+Ardooie, 1879) dat hij geboren werd op ‘Baerts hof’ en dat zijn stiefvader Baert heette.
Volgens opzoekingen in Geneanet overleed vader Constantinus Vandenbussche zo’n 5
maanden voor de geboorte van Bruno. De moeder, Barbara Theresia Vantomme, hertrouwde
in 1798 met landbouwer Jean Baptiste Baert (°Meulebeke, 1751 +Izegem, 1817) uit Izegem
die wellicht op ‘Baerts hof’ woonde. Vandaar …



Het werk is nog niet gedaan …

De bidprentjes zijn dan al wel geklasseerd, ze moeten ook nog geraadpleegd kunnen worden
door het ruime publiek. Natuurlijk kan je de bidprentjes in ons documentatiecentrum te
Oekene consulteren maar dan moet je wel zelf de verplaatsing maken. We willen echter ons
archief, ook onze verzameling bidprentjes, zoveel als mogelijk ‘ontsluiten’, d.w.z.
toegankelijk maken voor iedereen.

Van de ca. 1,2 miljoen bidprentjes die het SAK bezit, zijn er nog maar zo’n 200.000 digitaal
te consulteren op de website van de beeldbank van de Stad Kortrijk
(https://beeldbank.kortrijk.be/bidprentjes/index.php/search).

Belangrijke oproep:

Binnen onze lokale afdeling van Familiekunde Vlaanderen werd een werkgroep Bidprentjes
opgericht. We zijn daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij
ofwel het klasseren van bidprentjes, ofwel bereid zijn om enkele gegevens van de bidprentjes
in een computerprogramma in te voeren. Dat laatste kan gerust van bij u thuis … op uw eigen



tempo. Het enige wat u nodig heeft is een PC of laptop (bij voorkeur met een
internetaansluiting). Wij bezorgen u een aantal gescande bidprentjes en u voert de essentiële
gegevens van het bidprentje in een computerprogramma in dat u ter beschikking wordt
gesteld. De nodige ondersteuning krijgt u er gratis bij. Ideaal voor koude winteravonden of
regenachtige zomerdagen.

Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken, neem dan gerust contact op één van de
bestuursleden.

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie.

Reglement en maatregelen in het kader van COVID-19.

Aanwinst van tienduizenden bidpentjes in ons documentatiecentrum, equivalent van 262
kg netto… (Wim Debu)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op de rekening van Familiekunde Vlaanderen, Van
Heybeecksraat 3, Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid
ontvangt driemaandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven
en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan
onze secretaris Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)


