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Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare – BIE-Midwest



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.

Omwille van het coronavirus is ons
documentatiecentrum nog steeds niet
toegankelijk voor publiek.

Zodra dit opnieuw mogelijk is, zal dit
gepubliceerd worden op onze website.
Ook wie ingeschreven is om verwittigd
te worden wanneer ’t Stamboompje
verschijnt, zal een mail ontvangen met
alle info en maatregelen.

In het volgende nummer: info over
openingen tijdens de vakantiemaanden.

ERFGOEDDAG 2021
Thema: ‘ N A C H T ‘

De Erfgoeddag 2020 ging niet als gevolg
van de coronamaatregelen die toen nog
strikter en strenger waren dan op dit
ogenblik. Dit jaar wordt het thema
hernomen van vorig jaar. Onze afdeling
had afgesproken om de tentoonstelling te
laten plaats vinden in Bar Giraf (Sint-
Amandsstraat) in Roeselare. Dit is de
vroegere pastorie van de Sint-
Amandsparochie. Daar de horeca echter
nog niet geopend is, zullen we onze
bijdrage digitaal delen vanaf zaterdag 24
april. Bekijk dus de tentoonstelling op onze
website via de volgende link: https://fv-
mandelleie.familiekunde-
vlaanderen.be/erfgoeddag2021.html.

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.



Overlijdens
Wilfried Devoldere

Hendrik Deprez

Op 14 januari 2021 overleed Hendrik Deprez thuis. Het
bidprentje vermeldt: geboren te Roeselare op 16
december 1928 en er in de warmte van zijn huiselijk
kring overleden… Hendrik was de echtgenoot van Klara
Vermeulen. Hij werd 92 jaar.

Tot voor enkele jaren, hij was toen reeds 80+, was hij
één van de vrijwilligers die in de Kokelaarstraat instond
om één van de momenten voor zich te nemen waarop
ons documentatiecentrum geopend was voor de zoeker.
Hij heeft dit vele jaren gedaan. We blijven dan ook
dankbaar voor zijn inzet gedurende al die jaren.

Aan Klara, zijn kinderen, kleinkinderen en
acherkleinkinderen bieden we onze oprechte deelneming
aan.

Paula Vandenabeele

Paula Vandenabeele was geboren in Elverdinge op 1 april 1940
en stierf in Westrozebeke op 5 maart 2021. Ze was de echtgenote
van Gilbert Vanrolleghem. Samen ‘boerden’ ze in
Oostnieuwkerke. Toen Gilbert hiermee stopte, begon hij met zijn
stamboom. Later werd hij één van de gewaardeerde vrijwilligers
bij wat toen nog de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde,
afdeling Roeselare heette.
Aan Gilbert, haar kinderen en kleinkinderen, betuigen we onze
deelneming bij dit afscheid.

John Goddeeris

We kennen John als voorzitter van de Gidsenkring Roeselare, tevens
ondervoorzitter van de West-Vlaamse Gidsenkring. We hadden
contact met hem, o.m. omdat we met de Gidsenkring en KGOGRO
de jaarlijkse aperitiefbabbel organiseerden. Hij was beroepshalve
leraar in de Vrije Middelbare School (VMS) Roeselare. John was
geboren in Roeselare op 28 juni 1946 en stierf er op 24 februari
2021.
John deed ook genealogische opzoekingen naar zijn roots en is
auteur van tal van historische werken en artikels.

Aan Regina Cordy, zijn echtgenote, en aan zijn kinderen, bieden we
onze deelneming aan namens Familiekunde Vlaanderen.



Koninklijk Besluit omtrent raadpleegbaarheid burgerlijke stand
verschenen.

Op 30 maart verscheen het KB omtrent de nieuwe termijnen om de akten van de burgerlijke
stand te raadplegen. De wet werd gestemd op 21 december 2018. Concreet: vroeger waren
akten van de BS raadpleegbaar indien ze ouder waren dan 100 jaar. Voor recentere akten
diende men een toelating van de voorzitter van de rechtbank van Eerste Aanleg voor te leggen
om effectief die akten te mogen raadplegen. De nieuwe wet voorziet in volgende termijnen:
100 jaar voor geboorten, 75 jaar voor huwelijken en 50 jaar voor overlijdens. Hoe alles
precies in elkaar zit, zullen we hier niet volledig neerpennen, je kunt alles lezen via volgende
link van het rijksarchief:
http://arch.arch.be/index.php?l=nl&m=nieuws&r=alle-nieuwsberichten&a=2021-04-01-de-
digitalisering-en-ontsluiting-van-de-burgerlijke-stand-een-langverwacht-koninklijk-besluit.-
en-nu

Familiegeschiedenis.be.

Destijds werd de website www.familiegeschiedenis.be door Familiekunde Vlaanderen
overgedragen aan Histories. De website was aan een update toe. Hoe die er vandaag uit ziet
en hoe je er mee aan de slag kunt, dat kan je leren tijdens het online evenement van Histories.
Wanneer ? 16 april met als sprekers Annelies Coenen, Maarten Larmuseau, Peter Eyckerman,
Luc Chalmet, Nadia Nsayi en Diane De Keyzer. Alle info en inschrijven vind je via deze link:
www.historiesvzw.be/vorming. Momenteel reeds volzet, maar je kan je op de wachtlijst
plaatsen.

Roeselaarse ‘soldaten van Napoleon’.

Nog steeds ontvangen we documentatie, meestal boeken, uit de collectie van wijlen onze
ondervoorzitter, Edgard Seynaeve (1941-2018). Onlangs kwam onze afdeling in het bezit van
zijn collectie fiches (982 !!!) waarop (waarschijnlijk alle) Roeselaarse soldaten van Napoleon
werden genoteerd. Soms één fiche, soms meerdere voor éénzelfde persoon. Deze werden door
ons bestuurslid Wim Debu reeds gescand en zullen digitaal raadpleegbaar zijn in ons
documentatiecentrum zodra ze benoemd zijn (zoals de bidprentjes). Bij wijze van voorbeeld
vind je hieronder dergelijke fiche (in 2 afbeeldingen).



Een overzicht van de parochieregisters van Passendale.
Toestand in 1779

Werner Vermeersch

(N.v.d.r.: de parochieregisters zijn net als vele andere tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren
gegaan, enkel de dubbels vanaf 1752 zijn momenteel nog bewaard en raadpleegbaar).

Raadpleeg even : ‘Oude parochieregisters Passendale’, Doopakten film: 7/01/1779 -
25.12.1779, via deze link: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-
archieven/zoekresultaat/inventaris/index/eadid/BE-
A0513_109981_108806_DUT/inventarisnr/I1099811088064657/level/file

Tussen het doopsel van 21.12.1779 en huwelijk 9.01.1779 maakte de pastoor volgende
aantekeningen:

Specificasie van alle de registers der Doopsels, Houwelijken ende Dooden bevonden binnen
de Kercke van Passchendaele
Ten eerste een register van doopsels beginnende 22 mei 1630 ende eyndigende den 17
february 1655

Nota dat in den selven register van achter begint den register der dooden van ’t
jaer 1651 3 7bris en eyndigt ’t jaer 1667 14 maerte
2. een register der doopsels beginnende 1655 24 february ende eyndigt den 3 7bris 1690
3. en register der doopsels beginnende ’t jaer 1690 7 7bris ende eyndigt 1705 23 december
Nota dat er bevonden is inden register een briefken gesepareert achter den register van twee
doopsels ende een houwelijk ’t eerste doopsel gegeven 1699 24 xbris en tweede doopsel 20
7bris 1703 ende ’t houwelijk 24 xbris 1699 vernieuwt van eene persoon die syn abguratie
hadde gedaen
4. een register van doopsels beginnende 1706 eersten januarius eyndigt ’t jaer 1732 24
octobre

Achter den Selven register volgen noch vijf doopsels ’t eerste van den jaere 1714
23 april, het tweede 1714 16 augustus ten selven jaere noch een doopsel van een vondeling
item 1723 15 january noch een doopsel van een illegitim kind noch ten jaere 1732 11 april
een doopsel de vader onbekant
5. een register van doopsels beginnende 1732 11 november en eyndigt 1761 21 december
Van achter den selven register volgen de doopsels van eenige illigitime kinderen beginnende
ten jaere 1734 12 november en eyndigt ten jaere 175511 juny
Noch een register van illegitime kinderen beginnende 1759 2 februarius en eyndigt 1763 25
mey
6. een register van doopsels beginnende 1762 5 januarius ende eyndigt 1778 28 december

Ten eerste bevonden register van houwelijk beginnende ten jaere 1606 28 octobre e eyndigt
1653 7 julius

Nota van de jaere 1656 7 julius tot den jaere 1669 en is geen register bevonden
van houwelijken
2. een register van houwelijken beginnende ten jaere 1669 29 januarius e eyndigt 1690 24
augustus
3. een register van houwelijken beginnende1690 29 augustus en eyndigt 1756 16 november
4. een register van houwelijken beginnende van de jaere 1757 eersten february e eyndigt 1778
17 november



Hierboven is vermelt dat in den register van doopsels beginnende den 22 mey 1630
ende eindigende 17 februari 1655, van achter den selven begint den register der dooden van
den jaere 1651 3 7bris ende eyndigt ten jaere 1667 14 maerte

Nota van ‘jaere 1667 14 maerte tot t’ jaer 1690 18 mey geen register van dooden
bevonden en word
2. een register van dooden beginnende 18 mey 1690 e eyndigende 1757 3 december
3. een register van dooden beginnende ten jaere 1758 8 february ende eyndigt 1767 3
decembere
4. een register van dooden beginnende 1768 11 january e eindigt 1778 31 december

Tekent:P.J. Bonte, pastor in passchendale.

Beeldbank Kortrijk

Van Bart Schotte van het Erfgoeddepot ontvingen we net na het verschijnen van het vorig
nummer van ’t Stamboompje een mail om te wijzen op de mogelijkheden om heel wat online
te raadplegen via de beeldbank Kortrijk. Ook ondervoorzitter Johan Roelstraete wees ons
hierop. Bij wijze van voorbeeld vind je hieronder een link naar de bevolkingsregisters. Zeker
de moeite om even uit te proberen.
https://beeldbank.kortrijk.be/index.php/collection?&fa[]=dtag%3A%22root%3Ecategories_ca
tegory%3Ebevolkingsregisters%22

Toegang tot het renteboek Moorslede 1752

Jan Vanderhaeghe, ere-directeur van het Nationaal Studie- en Documentatiecentrum voor
Familiegeschiedenis in Merksem (ons nationaal documentatiecentrum van Familiekunde
Vlaanderen) heeft West-Vlaamse roots en zeker roots in Moorslede. Wie reeds opzoekingen
deed in Moorslede, weet dat ook voor die lokaliteit de parochieregisters verloren gingen voor
het Ancien Regiem, gelukkig zijn er ook de dubbels (net als hiervoor vermeld voor
Passendale). En de klappers bevatten bij de dopen ook de namen van de ouders, wat toch een
meerwaarde betekent. Jan Vanderhaeghe heeft de verdienste reeds een genealogisch
vademecum te hebben samengesteld voor Moorslede. Zie hieronder de nummers van de
werken die kunnen geraadpleegd worden in onze bibliotheek. Niet duidelijk ? Surf dan zelf
eens naar http://bib.familiekunde-vlaanderen.be/ en zoek op titel (bevat) Moorslede en auteur
(bevat) Vanderhaeghe. Klik naarna op afdeling Mandel-Leie, je krijgt onderstaand resultaat:

Onze afdeling heeft van landboeken, renteboeken van plaatsen rond Roeselare heel wat
digitale foto’s ter beschikking. Destijds kocht onze erevoorzitter wijlen Lieven Spyckerelle
een aantal archiefstukken (die na zijn overlijden werd gekocht door de heemkring van
Dadizele, zie ’t Stamboompje van vorig jaar) uit het archief van de familie de Croix. Eén
ervan was het renteboek Moorslede anno 1752. Lieven vond het nuttig dat ons



documentatiecentrum een kopie had, daarom werden digitale foto’s genomen, niet minder dan
1151 afbeeldingen, alleen al voor dit renteboek.

Jan Vanderhaeghe kreeg de foto’s ter zijner beschikking in 2020 en in het voorjaar leverde hij
een afgewerkte index af. We citeren Jan: ‘elk artikel begint met een gecentreerd volgnummer,
daaronder volgt de naam van de eigenaar(s) (renteplichtige(n)), gevolgd hoe het goed
verkregen werd en wie de vorige eigenaars waren. Dit laatste kan 3 uitzonderlijk soms 4
generaties teruggaan. Zeker in het geval van Moorslede is dat méér dan interessant gezien de
parochieregisters van voor 1752 vernietigd werden’… Een paar voorbeelden:

De index van Jan vermeldt voor de familienaam Ghijselen:

Ghijselen Hubrecht 264, 443 0,2,98
Ghijselen fs Pieter Valentijn 231, 239, 246, 247, 251, 252, 498 4,2,33
Ghijselen, de kinderen Joos 264, 443 0,2,98
Ghijselen, fs Godefroij Joannes 51, 53, 2293 2,0,17
Ghijselen, met sijne kinderen Joannes 127, 154, 186, 191, 570, 573, 578, 580,

583, 584, 585, 597, 657, 1013, 1218,
1280, 1308, 1776, 1865, 1905, 1906,
1914, 2056

39,1,54

Voor de familienaam Van Mechelen in de index van Jan Vanderhaeghe, zei een voorbeeld op
de volgende bladzijde:
Van Mechelen Joseph 60, 61, 64, 65, 1313
Van Mechelen Joannes 60, 61, 64, 65, 1313
Van Mechelen, d’hoirs Joos 1043 0,2,44



De index (die niet enkel de namen bevat maar ook de toponiemen) zal te raadplegen zijn bij
de foto’s maar wie zich deze toegang wil aanschaffen kan dat door betaling van 5 euro op de
rekening van FV Mandel-Leie BE41 4675 0229 7110 met vermelding publicatie 128 en
lidnummer (niet leden dienen 10 euro te betalen). De index wordt dan per e-mail verstuurd,
dus is het nodig dit ook te communiceren naar onze secretaris.

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.
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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 rekening 414-1171221-79 van FV Antwerpen-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)


