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VCGH
Elflijnenlaan 3
B-8610 Handzame
Documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen vzw

Tel. 051 56 74 79
KBC BE17 4744 1565 3121
www.vcgh.be
E-mail: vcgh@scarlet.be

VOORWOORD

Beste lezer, lid of sympathisant van ons Centrum
Het hoeft niet meer te worden uitgesproken, de kranten staan er nog elke
dag bol van, maar Covid-19 slaat lelijk toe in de cultuursector. Dat archieven
en documentatiecentra als het onze, draaiend op de inzet van vrijwilligers,
op overlevingsmodus zijn beland is geen overdrijving. Toch houden we de
focus op de toekomst en hopen we straks weer aan de slag te gaan in de
dienstverlening voor de boeiende wetenschap van de familiekunde.
Na de volledige lockdown van maart tot mei 2020 zijn we stilletjes weer
gestart met enkele vrijwilligers en met bezoeken op afspraak. Hoe het
verder zal evolueren is ons allerminst duidelijk. 
Laat ons niet in de steek ! Verder in dit nummer een oproep tot het betalen
van een bescheiden jaarlijkse bijdrage van 20 euro. Deze bijdrage blijft ook

nu noodzakelijk om het voortbestaan van ons Centrum te verzekeren : voor de aankoop van boeken en
documenten, voor de uitgave van ons tijdschrift, voor de vaste kosten zoals telefoon- en
internetabonnementen… We zijn het gemeentebestuur dankbaar dat de huurgelden van ons gebouw voor
deze moeilijke periode niet worden geïnd. Overleven is de enige strategie, en dat kan alleen met uw hulp!
Dank alvast !
Peter Bentein, voorzitter

ONS CENTRUM BEZOEKEN IN TIJDEN VAN PANDEMIE

Onder de huidige corona-regeling is het mogelijk het Centrum te bezoeken mits een voorafgaande
afspraak. Die kan je best maken via e-mail : vcgh@scarlet.be , best voldoende dagen op voorhand zodat
we de aanwezigheid van een vrijwillige medewerker kunnen regelen en alle veiligheidsregels  ivm Covid-
19 kunnen garanderen.

BIJDRAGE 2020

Wie lid is van Familiekunde Vlaanderen is automatisch volwaardig lid van ons Centrum
en heeft dus alle toegangsrechten tot onze documentatie. Lid worden van
Familiekunde Vlaanderen kan door betaling van € 37,00 via het nationaal
secretariaat: Van Heybeeckstraat, 3 te 2170 Merksem, BE58 4141 1712 2179, 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een bezoekrecht te betalen, exclusief voor ons
Centrum te Handzame. Hiertoe betaalt u 5 euro bij elk bezoek. Wie het bezoekrecht
wil uitbreiden voor het komende jaar en ons tijdschrift wenst te ontvangen betaalt eenmalig een jaarrecht
van 20 euro per persoon, of 25 euro voor twee personen die op hetzelfde adres wonen.
Wij vragen u beleefd het bezoekrecht te willen overschrijven op het rekeningnummer
BE17 4744 1565 3121 van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te
Handzame. Dankuwel !
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NIEUWE PUBLICATIE

We zijn fier een nieuwe publicatie te kunnen voorstellen van onze vrijwillige medewerkster Mw. Anny
Deruyttere-Hondekyn : 

STAMBOOM HONDEKYN 1650-2020
De oudste gevonden stamvader is Joannes UNDEKEN (HONDEKYN),
geboren ca 1652. De oudste generatie vinden we terug in Ruien en
de afstammelingen vestigden zich in Ruien, Berchem-Oudenaarde,
Kwaremont en Anzegem. Elf generaties in 370 jaar familie
Hondekyn.

Hieronder een overzicht van een volledige stamreeks:

Nr Naam en Voornaam Gehuwd met Geboortejaar
I UNDEKEN Joannes Vangeesdael Martina Ca 1652
II HONDEKEIN Joannes Coffeyn Petronilla 1687
III HONDEKIN Joannes Baptist Dujardin Maria Chatharina 1723
IV HONDEKYN Petrus Joannes Vandeystadt Anna Catharina 1753
V HONDEKYN Joannes (Jean) De Gandt Maria Anna 1787
VI HONDEKYN Joseph Meynsch Rosalia 1826
VII HONDEKYN Julien Verhelst Elodia Maria 1869
VIII HONDEKYN Dion De Pourcq Rachel 1901
IX HONDEKYN Paul Boutens Wilfrieda 1944
X HONDEKYN Ivan Vandevoorde Lindsay 1977
XI HONDEKYN Eduard 2007

Inhoud van het familieboek :
• Voorwoord door Vlaams minister Hilde Crevits.
• Gedicht "ERFENIS" uit dichtbundel Overval, 1997 door Gwy Mandelinck.
• Een persoonlijke verantwoording en familiegeschiedenis over de familie Hondekyn.
• Algemene en lokale geschiedenis van onze voorouders van vroegere tijden tot nu.
• 370 jaar stamboom Hondekyn.
Dit rijk geïllustreerd werk telt 118 pagina's in A4-formaat. De binnenbladzijden zijn in digitale print met
heel wat illustraties in kleur van stamboom, familiefoto's, geboorteakten, staten van goed,
gedachtenisprentjes, rouwbrieven, Ferrariskaarten, Poppkaarten e.a.

Voor meer info neemt u contact met Anny Hondekyn, Tiende Linie-Regimentstraat 2 bus 4, 8610
Kortemark.   E-mailadres: raf.deruyttere@skynet.be.
Voor bestelling: prijs 17,00 euro (+ verzendingskosten 7,00 euro) te storten op rekening
BE10 4679 1219 9104  van Deruyttere - Hondekyn, 8610 Kortemark, met vermelding van naam en
volledig adres. Na betaling wordt het boek bezorgd.
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STAMBOOM DEBOUTTE ZARREN

Wederopbouw-architect Jérome Deboutte en Zarren
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Jérome Deboutte werd geboren te Zarren in 1883 als zoon van Alfons Deboutte (1853-1930 Zarren) en
Juliana Toebat (1850-1890). Hij overleed te Rome in 1950. In 1911 huwde hij met Mathilde Marie Therèse
Costenoble, geboren te Handzame in 1886, overleden te Anderlecht in 1972.
Kinderen: Alfred (1912 Ardooie -1996 Brugge), Marie-Thérese ( 1914-2006), Helena ( 1915-1937) en André
(1919 Ardooie -2013 Antwerpen)
Opleiding ‘Bouwmeester’ Sint-Lucas Gent. Woonde te Ardooie in de Stationsstraat 53 (1913).
Bouwmeester Jérome Deboutte zette een grote stempel op de heropbouw van het verwoeste Zarren na de
Eerste Wereldoorlog : Hij tekende de plannen voor de nieuwe kerk en het nieuwe gemeentehuis op het
Zarrenplein, voor de pastorie en de gemeenteschool in de Stadenstraat en voor een huizenrij en de
brouwerij in de Esenstraat.
Zijn vader Alfons Deboutte was burgemeester geweest van Zarren van 1890 tot 1896. Alfons was geboren
te Zarren op 1 december 1853. Hij was weduwnaar van Juliana Toebat die op 31 oktober 1890 op 40-jarige
leeftijd overleed. Zij was winkelierster en dochter van David Toebat en Maria-Theresia Rommelaere. Uit dit
huwelijk werden vier kinderen geboren, waarvan alleen Jérome de volwassen leeftijd bereikte.

Alfons hertrouwde op 29 april 1891 met Leonie
Decraemer, winkelierster, geboren te Esen op 1 april
1864. Uit dit huwelijk werden zeven kinderen
geboren.
Tijdens de woelige oktoberdagen van 1914 vluchtte
Alfons Deboutte, zijn vrouw Leonie Decraemer en
hun dochters Rachel, Gabrielle, Estella en Germaine
en hun jongste zoon Albert naar Frankrijk. De oorlog
bleef duren en hun moeder vond dat er gewerkt
moest worden. Ze vonden werk in Charenton bij de
Seine; ze konden er klein oorlogstuig inpakken. Daar
stierf hun dochter Estella. Hun zoon André was
sergeant bij de 3e Karabiniers 1ste Cie, maar
sneuvelde op 18 maart 1918 in Sint-Joris
(Nieuwpoort).

Deze informatie werd ons ter beschikking gesteld door Erik Brabant uit Dadizele en Eric Kellens uit Torhout,
waarvoor onze dank !
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Door drie huwelijken in verschillende generaties ontstond er een opvallende familieband tussen de familie
Deboutte en de Handzaamse familie Costenoble.

Bouwmeester Jérome Deboutte zette een grote stempel op de heropbouw van het verwoeste Zarren na
de Eerste Wereldoorlog : Hij tekende de plannen voor de nieuwe kerk en het nieuwe gemeentehuis op het
Zarrenplein, voor de pastorie en de gemeenteschool in de Stadenstraat en voor een huizenrij en de
brouwerij in de Esenstraat.
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SCHENKING PAROCHIAAL ARCHIEF WERKEN

Pastoor Christ Demeester, secretaris Cyriel Debeuckelaere en de leden van de kerkraad van de Sint-
Martinusparochie van Werken hebben in vergadering van de kerkraad op 13 januari 2020 beslist om het
archief met alle parochiale documenten  van de kerkfabriek Werken te schenken aan het VCGH te
Handzame.

Raf Deruyttere en Gerard Lannoo zorgden op 4 februari 2020 voor de verhuis van de twee mooie kasten en
het volledige parochiaal archief. Het archief werd met dankbaarheid in ontvangst genomen door Peter
Bentein, voorzitter van het VCGH, op woensdag 5 februari 2020.

Foto van links naar rechts:
Guido Ampe, vrijwillig medewerker VCGH
Jean Paul Maekelberg, vrijwillig medewerker VCGH
Cyriel Debeuckelaere, secretaris kerkraad Werken
Frans Degraeve, bestuurslid en vrijwillig medewerker VCGH
Gerard Lannoo, vrijwillig medewerker VCGH
Raf Deruyttere, vrijwillig medewerker VCGH
Peter Bentein, voorzitter VCGH

SCHENKINGEN BIDPRENTJES, ROUWBRIEVEN EN FAMILIEDOCUMENTEN :
We mochten schenkingen ontvangen van o.m. volgende personen :
Maurits Messeyne, Zarren
Wilfried Messeyne, Klerken
Josepha Hondekyn, Roeselare
Raf en Anny Deruyttere-Hondekyn, Kortemark
Familiekunde Vlaanderen, afdeling Tielt
Onze oprechte dank !
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NIEUWE REGELGEVING VOOR RAADPLEGING AKTEN BURGERLIJKE STAND

De privacytermijnen die gelden op de raadpleging van de akten van de burgerlijke stand, spelen genealogen
weleens parten bij hun onderzoek. Wie akten jonger dan 100 jaar wil raadplegen moest daarvoor
toestemming vragen aan de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Twee recente wetten
scheppen meer duidelijkheid in de omstandigheden waarin raadpleging kan gebeuren.

Met de wet van 31 maart 2019 ligt er
een versoepeling van die termijnen
in het vooruitzicht: hoewel voor
geboorteakten nog altijd een
embargo van 100 jaar geldt, wordt
dat voor huwelijksakten 75 jaar en
voor overlijdensakten zelfs 50 jaar.
Door de verkiezingen van 26 mei
2019, het uitblijven van een regering
en de aandacht voor COVID-19 laat
het koninklijk besluit waarmee deze
wet van kracht wordt, echter nog
steeds op zich wachten.

Met de recente wet van 31 juli 2020
inzake justitie, gepubliceerd in het
Staatsblad van 7 augustus, wordt de
raadpleging van de akten van de
burgerlijke stand toch al enigszins
versoepeld. De onderzoeker kan bij
de burgerlijke stand de gewenste
akte opvragen op voorwaarde dat hij
of zij beschikt over de schriftelijke
toestemming van de persoon of
personen op wie de akte betrekking
heeft of van de nabestaanden van
deze persoon of personen.

Het nieuwe artikel 116/2, dat wordt
ingevoegd in de wet van 18 juni
2018, bepaalt dat: ‘de ambtenaar
van de burgerlijke stand afschriften
van akten van de burgerlijke stand
[kan] afleveren voor genealogische,
historische of andere
wetenschappelijke doeleinden, op
voorwaarde dat de verzoeker
beschikt over de schriftelijke
toestemming van alle personen
waarop de akte betrekking heeft,
voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van een
van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een
kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische,
historische of andere wetenschappelijke doeleinden”.’ Deze regeling treedt in werking vanaf 1 september
2020.

(Overgenomen uit “Histories”, 13 augustus 2020)
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MEMORIEBOEKJE P.-F.- ROTSAERT UIT MECHELEN

In de bibliotheek van ons Centrum wordt een fraai
ingebonden handschriftje bewaard van Petrus-Franciscus
Rotsaert, geboren in Mechelen op 14 oktober 1738. Het is
een bijzonder mooi geschreven handschrift geschreven in
het “nederduyts” over een tijdsperiode van 1736 tot 1824.
Rotsaert beschrijft alle geboorten, overlijdens, huwelijken
en communies van zijn kinderen en kleinkinderen. In de
periode 1814-1816 beschrijft hij koninklijke bezoeken aan
de stad Mechelen, naar aanleiding van de machtswissel
tussen de Fransen en de Hollanders. Deze bezoeken moeten
een groot impact hebben gehad gezien hij die noteert
midden zijn familierelaas. Zijn haat voor de Fransen en hoop
op betere tijden met de Hollanders steekt Rotsaert niet
onder stoelen of banken.

De transcriptie is van Patrick Strubbe uit Hooglede,
waarvoor dank !



22 |



23 |



24 |


