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50ste jaargang, nr. 4 – oktober 2022

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.
Ons documentatiecentrum is geopend op
volgende data.

Zondag 2 oktober o.l.v. Johan Bogaert
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 8 oktober o.l.v. Rudy
Popelier (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11 oktober o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Studiedag Brugge op vrijdag 14
oktober (zie verder)

- Maandag 17 oktober o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Ontmoetingsnamiddag nieuwe leden
op woensdag 2 november (de nieuwe
leden worden uitgenodigd per mail)
Zondag 6 november o.l.v. Rudy
Popelier (9 tot 12 uur)

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

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

- Maandag 21 november o.l.v. Rudy
Popelier (17.30 tot 21 uur)

- Ontmoetingsdag West-Vlaanderen
op zaterdag 26 november (zie
verder)
Zondag 4 december o.l.v. Rudy
Popelier (9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10 december o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13 december o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19 december o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Vrijdag 2 december om 14.30 uur:
bezoek aan het provinciaal
documentatiecentrum voor familiekunde in
Oostende. De voorzitter Bernard Legrand
zal er ons rondleiden. Inschrijven bij de

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris-penningmeester:
Katy Vanpeteghem, Weststraat 33,
8800 Roeselare
E-post: ticavp@gmail.com
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.



secretaris Katy Vanpeteghem
(ticavp@gmail.com).

Meer info in het volgend nummer over de
West-Vlaamse heemkundige boekenbeurs
in Dadizele op zondag 15 januari 2023.

Verbaal verhaal Kortrijk

Maak alvast ook volgende data vrij in je
agenda voor ‘Verbaal Verhaal’ in Kortrijk
(dakcafé Papenstraat, stadhuis), 5 euro:

Zondag 2 oktober om 10.30 uur: Van het
Indo-Europees tot het West-Vlaams (door
Paul Verleyen)
De spreker schetst aan de hand van tekst en
beeld de wereldwijde samenhang van het
Indo-Europees. Hij versmalt gaandeweg de
focus naar het Germaans … het Vlaams-
Brabants-Limburgs om zo bij het West-
Vlaams uit te komen. West-Vlaams dat
vier grote dialectgroepen omvat. Daarnaast
geeft hij ook een en ander mee over zijn
eigen dialectgroep (de vierde en de
kleinste): het West-Oost-Vlaams
overgangsdialect. Onderliggende
boodschap: een dialect is een volwaardige
taal net als eender welke andere taal. Een
zeer rijke taal waarop wij trots kunnen
zijn!

Maandag 21 november om 19 uur:
DE KORTRIJKSE BEELDBANK, MEER
DAN PLAATJES
Infosessie door Bernard Pauwels
De Kortrijkse beeldbank is sinds meer dan
tien jaar actief en is intussen uitgegroeid
tot het virtuele geheugen van Kortrijk. De
site bevat indrukwekkende collecties
beeldmateriaal en documenten over de
meest uiteenlopende Kortrijkse
onderwerpen. Je vindt er bijna 100.000
afbeeldingen, 700.000 krantenknipsels,
films en audiofragmenten en heel veel
genealogisch materiaal (geboorte-,
huwelijks- en overlijdensaktes,
bidprentjes). Gidsen en heemkundigen

vinden er een dankbare bron van
informatie.
De beeldbank krijgt in oktober een update
en wordt nog wat eenvoudiger in gebruik.
Een info- en demosessie toont hoe je snel
en efficiënt vindt wat je zoekt, welke
onvermoede mogelijkheden het
programma biedt en hoe je zelf materiaal
kan invoeren.
Bernard Pauwels werkt bij Musea en
Erfgoed Kortrijk en was betrokken bij de
ontwikkeling van de beeldbank.

Noteer ook al 14 maart 2023 (organisatie
FV Mandel-Leie): De Zwarte Pest in de
Middeleeuwen door Joren Vermeersch.

- - - - -

De jaarlijkse aperitiefbabbel in
samenwerking met de andere Roeselaarse
erfgoedverenigingen (Geschiedkundig
Genootschap en de Gidsenkring) zal plaats
vinden op zondag 19 februari 2023 in zaal
de Zilverlink. Spreker is Dr. Maarten
Larmuseau die het zal hebben over het
MamaMito project. Hierbij werd het
mitochondriaal DNA onderzocht van de
vele deelnemers aan dit project. Dit
resulteerde o.a. in een boek dat hij schreef
samen met Maite De Beukeleer. Meer info
in het volgende nummer van ’t
Stamboompje.



Familiekunde Vlaanderen-W.-Vl. i.s.m. Rijksarchief
Brugge-Kortrijk

ARCHIEVEN KASSELRIJBESTUREN
ALS GENEALOGISCHE BRONNEN
Vrijdag 14 oktober 2022 in de lokalen van Rijksarchief Brugge

Programma:
13u15: Onthaal,
13u30: Welkom, Wilfried Devoldere, voorzitter,
13u35: De kasselrijen van het graafschap Vlaanderen, Hendrik

Callewier,
14u00: Kasselrij Veurne, staten van goed, Jan Van Acker,
14u30: Kasselrij Ieper, wettelijke passeringen, Kevin Dekoster,
15u00: Kasselrij Kortrijk, poorters en buitenpoorters, Hendrik

Callewier,
15u30: Kasselrij Brugse Vrije, procesdossiers, Laurent

Inghelbrecht,
16u00: Eindwoord gevolgd door tentoonstelling

archiefdocumenten Kasselrijen,
16u15: FV-West-Vlaanderen trakteert met een natje en een
droogje.

Deelnameprijs: Leden FV en vrijwilligers RAB: 20 €, niet-leden: 30 €.

Inschrijven:

Door storting van het bedrag op rek.nr. BE19 9730 9465 0412 van FV-Brugge

Voor ledentarief met vermelding FV-lidnummer of code



Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

49ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare – zaterdag 26 november 2022

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde Provinciale afdeling West-Vlaanderen vindt dit jaar
plaats op zaterdag 26 november 2022 in De Zilverlink (grote zaal),
Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare-Rumbeke.

9.30 tot 12.30 u.: BOEKENBEURS

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

12.45 u.: MIDDAGMAAL

Het middagmaal vindt dit jaar opnieuw plaats in restaurant
SUURPLAS, Polenplein 7 in Roeselare. Er is parking op het
Polenplein zelf. (Betalend.)
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij de provinciale
secretaris is dus de boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904
Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-mail:
noel.boussemaere@skynet.be.) Kostprijs: 28 EUR 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 20 november (betaling kan de dag zelf
tot ten laatste 11 uur). Je kunt kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1/
kalkoenfilet, 2/ trio van kaas-, parma- en garnaalkroketten, 3/
zeebarbeel, 4/ scampi met tuinkruiden en Ricard. Wil voldoende
euromunten of kleine eurobiljetten meebrengen voor betaling van de
drank.



Op zoek naar de roots van George Washington.

Bernard Bruggeman

Tot eind oktober 2021 werd de Kortrijkse Amerikaan George Washington in de kijker gezet
in de stad. Tentoonstellingspanelen sierden de Kortrijkse Grote markt, die het leven van
George Washington (niet de president) vertellen. Een George wandeling kon men volgen via
17 audiofragmenten die door voormalig Amerika-correspondente Suzy Hendrikx werden
ingesproken. Ook de gidsenkring begeleidde een wandeling “A cup of George” door de stad.
Het koffiehuis Viva Sara op de Grote markt serveerde een koffie “George 1871” afkomstig
van de plantage uit Guatemala uitgebaat door de familie Wyld, de vijfde generatie
afstammelingen van John Washington.

Wie was nu George Washington ?

George werd geboren te Kortrijk op 20 mei 1871 als zoon van John William en Tant Marie
Louise. Hij huwt ook te Kortrijk op 28 december 1895 met Vannieuwenhuyse Angeline
geboren te Kortrijk op 15 september 1876. Hij zal overlijden in Mendham (USA) in 1946,
zijn vrouw Angeline overlijdt in Morristown (USA) in 1952.

Wat weten we over zijn leven ?

De eerste 25 jaar van zijn leven brengt hij door in Kortrijk, geboren in de Kokelaerestraat, zijn
geboortehuis werd tijdens WO II vernietigd. Later wonen ze in de Onze-Lieve-Vrouwstraat



21 waar zijn vader kan experimenteren met fotografie.
Hij demonstreert nieuwe technieken, waar hij patenten
op neemt. Later bouwt zijn vader een ververij in de
stasegemstraat nabij het kanaal. George studeert
scheikunde in Krefeld (Duitsland) en verkent de
kleurafdeling van de Farbenfabrieken in Elberfeld, het
latere Bayer AG. In 1889 sterft zijn moeder
onverwacht, de ververij gaat failliet en vader verhuist
naar Brussel. George werkt intussen aan een reeks
patenten voor petroleum gaslampen. In 1890 emigeren
het echtpaar Washington-Vannieuwenhuyse naar New
York waar hij “Lighting Company” opricht. Na een
brand in 1905 stopt George zijn bedrijf in lampen en
trekt naar Guatemala waar hij een koffieplantage start.
Hij ontwikkelt er het eerste irrigatiesysteem van het
land. Hier groeit het idee om oploskoffie of
instantkoffie te produceren. In 1909 is er al George
Washington Red E Coffee op de markt. Hij verhuist zijn bedrijf terug naar Amerika waar het
een wereldspeler wordt. Door WO I komt zijn oploskoffie mee naar Europa met de
amerikaanse soldaten. Zijn kapitaal investeert hij in nieuwe projecten. Hij koopt in
Brookhaven op Long Island een estate van meer dan 16 ha met woonhuis en bijgebouwen.
Hij laat het park inrichten voor fauna en flora. Hij is gek op exotische dieren en tuinieren en
houdt er een kleine zoo op na. Vanaf 1927 is het park open voor bezoekers. Nogmaals
verhuist hij zijn bedrijf naar New Jersey en koopt het landgoed van gouverneur Franklin
Murphy in Mendham. In 1946 sterft hij er als genationaliseerd Amerikaan. Hij kreeg 3
kinderen Louise, Iréne en George jr. De zus van George die ook meegereisd was naar
Guatemala bleef de koffieplantage verder uitbaten, waar nog altijd de nazaten de koffie in ere
houden.
Met enkele medewerkers van Familiekunde-Vlaanderen Mandel-Leie werden de
kwartierstaten van George Washington en zijn vrouw Angeline Vannieuwenhuyse
samengesteld. Deze worden gepubliceerd in het volgende nummer van t Stamboompje.

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.
Provinciale studiedag ‘Archieven kasselrijbesturen als genealogische bron.
Provinciale ontmoetingsdag 26 november.
Op zoek naar de roots van George Washington.

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 Katy Vanpeteghem (ticavp@gmail.com)


