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Prof. dr. Lambrecht geeft na 30 jaar voorzitterschap van het VCGH de fakkel door aan Peter Bentein

VOORZITTERSWISSEL EN WIJZIGING IN DE RAAD VAN
BESTUUR EN DE ALGEMENE VERGADERING VAN HET VCGH

Op

1 oktober 2008 werd in het Vlaams Centrum voor
Genealogie en Heraldiek in Handzame (VCGH), een nieuwe
voorzitter gekozen. Ook gebeurden er consistente wijzigingen
binnen de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Na dertig jaar voorzitterschap (1978-2008) vond professor dr.
Daniël Lambrecht, ondertussen 75 jaar geworden, dat de tijd
rijp geworden was voor opvolging en verjonging. Van bij het
begin van de oprichting van het VCGH in 1978 was hij
betrokken bij de uitbouw van een familiekundig
documentatiecentrum. Ook zorgde hij er voor dat het VCGH
een plaats vond in het oude gemeentehuis van Handzame en,
door zijn tussenkomst, kon het Centrum enkele jaren later
verhuizen naar de prachtig gerestaureerde pastorij van
Handzame.

Als voorzitter van het VCGH werd professor Lambrecht in
2002 gekozen tot ondervoorzitter van de koepel Genealogie en
Heraldiek (SVVF). Tijdens zijn mandaten heeft hij op
iedereen indruk gemaakt door zijn aangenaam profiel, zijn gedienstigheid en zijn correct
consequent handelen. Voor zijn goede adviezen en zijn deskundigheid danken het bestuur en
het personeel hem dan ook van harte. Ondertussen blijft prof. Dr. Lambrecht lid van de raad
van bestuur van het VCGH. Sinds kort is hij vereremerkt met de titels van ‘erevoorzitter van
het VCGH’ en ‘ereondervoorzitter van het SVVF’.
De raad van bestuur van het VCGH koos op 1 oktober Peter Bentein als nieuwe voorzitter van
het VCGH. Viviane Bauwens volgt Edgard Seynaeve op als ondervoorzitter. Laatstgenoemde
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blijft wel aktief in de raad van bestuur. Viviane wordt in de toekomst ook de adjunct van de
nieuwe voorzitter. Maurits Messeyne werd gekozen tot penningmeester in opvolging van
Wilfried Devoldere, die uit de raad van bestuur ontslag nam omwille van zijn functie als
voorzitter van het SVVF. Nieuwe leden van de raad van bestuur zijn: Guido Blondeel en Ignace
Lowie. Omwille van hun gevorderde leeftijd hebben Lieve Denys en Joris Lamon, voorheen nog
lid van de raad van bestuur, besloten voortaan enkel deel uit te maken van de algemene
vergadering.

EDGARD SEYNAEVE

Peter Bentein
geboren in 1962 in Roeselare,
licentiaat in de geschiedenis, KU Leuven, 1985,
geaggregeerde bibliotheekwetenschappen,
Brugge, 1992,
leraar geschiedenis Klein Seminarie Roeselare
van 1987 tot heden,
bibliothecaris gemeente Kortemark van 1998
tot heden,
bestuurslid van het VCGH sinds 2004.
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De kleine mens in de Groote Oorlog : Cyriel Deruytter
Tijdens het schooljaar 2007-2008 werkten 40 leerlingen van het 5e middelbaar van het Klein Seminarie
van Roeselare aan een vakoverschrijdend project Nederlands – geschiedenis rond het thema van de
Eerste Wereldoorlog. Uitgangspunt was een herinneringskaartje dat onmiddellijk na de Eerste
Wereldoorlog door het Klein Seminarie werd uitgegeven en dat alle namen van de gesneuvelde oudleerlingen vermeldde.
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De naam van elke gesneuvelde oud-leerling werd aan twee leerlingen toegewezen. Het was de bedoeling
dat de leerlingen zo grondig mogelijk het (korte) leven van de oud-leerlingen zouden reconstrueren, met
bijzondere aandacht voor de oorlogsjaren. Hiertoe was bronnenonderzoek nodig. De leerlingen werden
naar de gemeentearchieven gestuurd en er werd een bezoek aan het archief van het Legermuseum
georganiseerd. In bibliotheken werd de oorlogsliteratuur geconsulteerd. Het resultaat moest een keurige
biografie worden met een degelijk bibliografisch apparaat.
Wat hier voorligt is het werkje van Dries Sticker uit Hooglede en Nikolaas Willaert uit Roeselare, beiden
leerlingen van de 5de Latijn-Wetenschappen. Zij kregen de opdracht het leven te beschrijven van Cyriel
Deruytter uit Zarren.

Graf van Cyrille Deruytter op de Belgische militaire begraafplaats te Houthulst
Links Dries Sticker en rechts Nikolaas Willaert. Foto 10 november 2008

De Eerste Wereldoorlog is voor jongeren van deze generatie een verhaal van een eeuw geleden en beroert
nog nauwelijks. Maar hier wordt het verleden opnieuw levend : Cyriel Deruytter was even oud als de
jeugdige onderzoekers van vandaag. De gruwel van de oorlog werd zijn deel, de dood het onverwachte en
abrupte einde. De redactie vond het de moeite om dit voorbeeld van levend geschiedenis onderwijs in ons
tijdschrift op te nemen.
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CYRIEL DERUYTTER
door Nikolaas Willaert en Dries Sticker

Inleiding
Oorlog, een donkere tijd. Hoewel de geschiedenis van de mensheid er vol van zit, zullen we er nooit aan
wennen, zullen we nooit kunnen aanvaarden wat voor kwaad het met zich meebrengt. “Inter arma silent
leges” (onder het wapengeweld zwijgen de wetten)1. Wanneer we weten dat heel wat mensen vertrouwd
zijn met deze uitdrukking, maakt dit het des te moeilijker voor ons om te begrijpen dat wij als sociale
wezens al onze principes en wijsheden over boord gooien, en ons toeleggen op het uitmoorden van onze
medemens.
Politieke en territoriale conflicten hebben zich al reeds millennia lang in onze samenleving genesteld. En
ook nu nog lijkt vrede niets meer dan een schim te zijn, iets onbereikbaars dat zich steeds verder en
verder lijkt te distantiëren. De Twintigste Eeuw zal zonder twijfel de geschiedenisboeken ingaan als de
zwarte eeuw van de wereldoorlogen. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd de eerste grote
krachtmeting tussen de militaire kolossen van de moderne tijd. Mannen verlieten hun vertrouwde
omgeving en ruilden die in voor het front. Het zijn deze mannen die wij willen herdenken, zij die vochten
voor de vrede, voor hun toekomst, onze toekomst.
Éen van hen was de Zarrenaar Cyriel Deruytter, een jonge knaap die zich zonder militaire ervaring, in
de donkere schaduw van de oorlog begaf. Hoewel hij nog niet geproefd had van de vruchten des levens,
besloot hij ten strijde te trekken voor zijn vaderland. Vandaag de dag is het voor ons de normaalste zaak
dat jongeren reeds op een jonge leeftijd voor een lange tijd hun vertrouwde omgeving verlaten. We
kunnen ons dan ook moeilijk voorstellen hoe hard het moet zijn geweest voor een 21-jarige man om
zomaar alles achter te laten in een tijd waar gezin en familie centraal stonden. Daarom willen wij er voor
zorgen dat hij niet zomaar vergeten wordt.

Het gezin Deruytter
Op 5 mei 1894 stelt Karel Deruytter met trots de geboorte voor van zijn zoon Cyriel aan wie moeder
Pharailde twee dagen eerder het leven geschonken had. Cyriel Deruytter groeide op in een zeer vrome
familie in het kleine West-Vlaamse dorp Zarren. Vader Karel Deruytter was er koster en onderwijzer en
had ongetwijfeld een voorbeeldfunctie binnen de kleine gemeenschap van Zarren. Zolang op de
Koordhoek een vrije school bestond was Karel er hoofdonderwijzer. Nadien werd hij hulponderwijzer in
de gemeentelijke jongensschool. Tevens was hij hulponderwijzer in de adultenschool (zondagschool) die
opgericht werd om kosteloos onderwijs te verschaffen aan jongens van de gemeente die ouder waren dan
14 jaar. Bij de oprichting ervan werden de leerlingen in twee groepen gesplitst. De eerste groep werd
begeleid door Beni Vanhaute, die instond voor de namiddagschool, terwijl Karel de tweede groep ontving
in een avondschool. Deze school werd echter anderhalf jaar na opening door de gemeente gesloten uit
‘spaarzaamheid’. De geestelijkheid reageerde hierop door een nieuwe adultenschool op te richten, met
aan het hoofd opnieuw Beni Vanhaute, en Karel als hulponderwijzer. In het algemeen kunnen we dus
stellen dat het gezin zeker enig aanzien genoot, aangezien de vader meerdere gerenommeerde functies
had binnen de dorpsgemeenschap. Bovendien was moeder Pharailde gekend als uitbaatster van een
kruidenierszaakje.
Toch was het plaatje van Cyriels gezinsleven zeker niet allemaal ‘rozengeur en maneschijn’. Het gezin
kende immers heel wat opdoffers. Meerdere keren werd het gezin getroffen door het overlijden van nog
jonge broertjes en zusjes. De tragedie werd compleet toen moeder Pharailde stierf in het kraambed in
1905. Die dag veranderde het gezinsleven definitief. Karel werd ziek van verdriet en moest korte tijd na
de dood van zijn geliefde vrouw afstand nemen van zijn functie als onderwijzer, het beroep dat hij vele
jaren met zoveel plezier had uitgeoefend.

Zarren in de Eerste Wereldoorlog
Na de val van Antwerpen op 10 oktober 1914, trok het Belgisch leger zich definitief terug achter de IJzer.
Hier maakten de soldaten voor het eerst kennis met een totaal nieuwe manier van oorlogsvoering, de
loopgravenoorlog. Het was een totaal nieuwe tactiek, die aanvankelijk effectief leek, maar voor de
soldaten een ware marteling en een leven in ontbering betekende. Zarren werd voor het eerst bezet op
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15 oktober 1914. Na een nederlaag in Diksmuide op 18 oktober trok het Duitse leger zich even terug,
maar op 20 oktober 1914 nam het Zarren definitief in. Tot 1917 was het, op enkele verdwaalde
vliegtuigbommen na, relatief rustig in Zarren. Pas bij de Derde Slag om Ieper werd Zarren compleet van
de kaart geveegd.

Cyriel Deruytter in het leger
Tussen 1912 en 1914 volgde Cyriel les in het Klein Seminarie te Roeselare. Het Klein Seminarie was een
zeer invloedrijke katholieke school waar de leerlingen werden voorbereid op een eigenlijke
priesteropleiding. Cyriel volgde hier les in het derde, vierde en vijfde middelbaar. Over het algemeen
kunnen we stellen dat Cyriel een goeie leerling was. Voor de meeste vakken scoorde hij goed tot
uitstekend en de leerkrachten beloonden hem meermaals met ‘naprijzen’ wegens zijn goed gedrag2.
Hoogstwaarschijnlijk kwam Cyriel hier voor het eerst in contact met het leger. Ook hier kwamen, net als
in alle andere scholen, ronselaars om leerlingen te rekruteren. Toen de oorlog voor de deur stond, ging
de nationale strijdmacht immers over tot een massale rekrutering. Ronselaars werden uitgestuurd naar
fabrieken, kerken, scholen en marktpleinen, om er zoveel mogelijk jonge, strijdlustige knapen te
ronselen. Onder de bevolking heerste nog een sterk geromantiseerd beeld van de oorlog. Niemand wist
wat voor gruwel er zich de komende jaren zou afspelen in de kilometers lange loopgraven. Dit
geromantiseerde beeld zorgde ervoor dat in combinatie met sterke vaderlandsliefde een groepsdruk op
de jongens ontstond waardoor ze zich bijna verplicht voelden om zich aan te melden. Wie zich niet
aanmeldde werd bekeken als een lafaard, en zou er later niet meer ‘bijhoren’. Na het schooljaar 19131914 verliet Cyriel dan ook het Klein Seminarie om richting front te trekken3.
Cyriel meldde zich aan in het leger op 15 januari 1915. Hij kreeg zijn opleiding in Fécamp, een regio in
de Haute-Normandie. Volgens zijn militair dossier was Cyriel 1,69 m groot, had hij blauwe ogen, een
kleine mond, een lage kin en blonde haren4. Vanaf 18 januari was Cyriel actief en vanaf mei 1915 trad
hij toe tot het eerste regiment van Jagers te voet, 1ste bataljon, 1ste Compagnie. Zijn stamnummer was
28545. Gedurende 3 jaar 4 maanden en 15 dagen was Cyriel actief aan het front, hij maakte echter nooit
promotie, maar behaalde wel 5 veld- of frontstrepen5.
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De dood van Cyriel
Cyriel Deruytter sneuvelde op 29 september 1918, zes weken
voor de wapenstilstand, tijdens het eindoffensief. Dat werd
ingezet eind Augustus, begin september 1918. Toen kwam er
opnieuw meer beweging aan de Zuidkant van de Ieperboog.
Britse en Amerikaanse troepen hadden de Kemmelberg kunnen
heroveren, en in die dagen werd ook Nieuwkerke, Wulvergem
en Voormezele door de Geallieerden heroverd. De Duitse
troepen moesten heel wat terrein prijsgeven, en rond Mesen lag
het front weer bijna op dezelfde plaats zoals het in de drie jaar
durende ‘stellingenoorlog’ had gelegen. Het moraal bij de
geallieerde troepen steeg, en iedereen keek uit naar het
eindoffensief dat van start zou gaan op 28-29 september. De
laatste week voor het offensief tastten de Britten al delen van
de Duitse linies af door gerichte aanvallen uit te voeren. Dit
deden ze vooral om de kracht van de verdediging te testen. Deze
aanvallen werden met succes afgerond, en de eerste linies
werden vlot ingenomen. Op 28 september 1918 was het dan
eindelijk zo ver. De Belgen vielen vanaf het noorden van de weg
Ieper-Zonnebeke aan, en de Britten vanaf het zuiden. De eerste
2 dagen verliep alles vlot, vestingen als het bos van Houthulst,
die toch als sterk beschouwd werden, werden zonder al te veel
moeite ingenomen. Vooral in de streek rond Dadizele boekte
men snelle vooruitgang, en men bereikte de weg MenenRoeselare. Aan de westkant van Westrozebeke ging het echter
heel wat moeilijker. De geallieerden stootten op een hevig
verzet van de Duitsers nabij de ‘Zeugeberg’. Na heel wat
verliezen geleden te hebben, slaagden de Belgen erin hun linies
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te verleggen tot aan de westrand van Roeselare. Hier viel het offensief tijdelijk stil. Men moest wachten
op de artillerie die nog moest verplaatst worden. Dit was vooral nodig omdat de Belgen hier op een
serieus obstakel gestoten waren, namelijk de goed gecamoufleerde “Flandern 2 Stellung”.
Op 14 Oktober startte het tweede deel van het offensief. Roeselare, één van de belangrijkste
aanvoersteden van de Duitsers, werd ingenomen. Vooral de Franse troepen hadden hier een belangrijk
aandeel in. Hierna richtten de Geallieerden hun pijlen op het kustgebied. De bedoeling was om zo snel
mogelijk de Duitse havens in te nemen. Vooral de Britten wilden dit, aangezien de Duitse onderzeeërs al
lange tijd hun vloot teisterden. Op 16 oktober overschreden de Belgen de IJzer en op 5 dagen tijd was
het gehele noorden van West-Vlaanderen bevrijd. Nu dit gelukt was, richtten de geallieerden zich op de
vlaktes van de Schelde en de Leie. Cyriel Deruytter stierf dus al op de 2de dag van het offensief in de
streek rond Westrozebeke, waar zoals eerder gezegd door de Belgische troepen een bloedige strijd
geleverd werd met de Duitsers op de ‘Zeugeberg’. Hij was slechts één van de vele soldaten die daar
sneuvelden.

Heldhaftige ziel
Na de oorlog werd een reeks brochures uitgegeven onder de gemeenschappelijke titel “Heldhaftige
Zielen”. Het betreft meestal korte biografische schetsen van gesneuvelde jongelingen in streng
katholieke zin. In het nummer 8 van de reeks, uitgegeven in februari 1922, beschrijft aalmoezenier
Hendrik De Groote het leven van Cyriel Deruytter. De biografie lijkt nogal geromantiseerd. Wanneer
Cyriel Deruytter aankomt bij de Eerste Jagers te voet, dan is zijn eerste ontmoeting voorzien voor de
aalmoezenier, of priester. Deze ziet al van het eerste
ogenblik dat Cyriel een dapper soldaat en een wijze
jongeman is. Volgens de auteur muntte Deruytter al in het
St.- Aloysiusgesticht te Diksmuide en het Bisschoppelijk
college van Roeselare uit door beminnelijke godsvrucht,
hard werk en voorbeeldige dienstwaardigheid. Cyriels doel
in het leven was priester worden en de oorlog mocht slechts
een onderbreking zijn in deze droom. Deruytter had de
ambitie om na de oorlog missionaris te worden.

Als soldaat komt Deruytter aanvankelijk niet in
gevaarlijke posities. Zijn geloof is een steun in moeilijke
momenten : “In de moeilijke uren van den dienst kwam
hem de gedachtenis te binnen aan den goddelijken
Heiland...” 6 Nooit heeft hij geklaagd, nooit heeft hij een
taak geweigerd. Toen de legerleiding besloot om de beste
soldaten te laten promoveren, weigerde Deruytter omdat
hij gekozen had om gewone soldaat te zijn en geen officier.
Als oppasser bij de aalmoezenier kreeg hij de gelegenheid
elke dag de mis bij te wonen en de communie te ontvangen.
Ondanks zijn bevoorrechte positie bij de aalmoezenier bleef
Cyriel Deruytter zeer geliefd bij de soldaten en officieren
van zijn regiment. Hij steunde hen materieel en moreel en
bemiddelde voor Lourdesbedevaarten voor medesoldaten.
Voor
veel
ongeletterden
werd
Deruytter
een
vertrouwenspersoon die voor hen optrad als leraar en
schrijver. De soldaten voelden zich goed bij Cyriel. In die
eenvoudige jongen van het platteland vonden ze iets
nobels, iets voornaams, iets aantrekkelijks. De
“Aalmoezenier” zond Cyriel soms met verlof bij vrienden in
Frankrijk, en die mensen waren zo tevreden met Cyriel dat
ze verlangden naar zijn terugkomst.
Later bood Cyriel Deruytter zich ook aan als
ziekenverzorger : “Zie... Zie... daar valt Cyriel op de knieën
naast den zieltogende... Wat komt gij hier doen? Ziet gij het gevaar dan niet? - Ja, dat zie ik wel... Maar
haddet gij er in moeten blijven, wie zou u weergebracht hebben?” 7 De legeroverheid beloonde Deruytter
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voor zijn moed en toewijding met verschillende eretekens. Cyriel Deruytter had een groot ontzag voor
zijn aalmoezenier. Het spreekt dan ook voor zich dat hij zeer aangeslagen was toen de aalmoezenier in
1918 met een schotwonde in de arm werd binnengebracht in de ziekenboeg. Een amputatie van de arm
was onvermijdelijk, waardoor de aalmoezenier werkonbekwaam werd verklaard, en Deruytter zijn
grootste vriend aan het front verloor.
Net als iedere andere soldaat verlangde Deruytter naar het einde van de oorlog. Omdat hij na de oorlog
zo snel mogelijk zijn studies wilde verderzetten probeerde hij zijn kennis op peil te houden door op elk
mogelijk vrij uur te studeren. In mei 1918 werden de studenten naar De Panne gestuurd om zich voor te
bereiden op de examens. De resultaten waren zeer gunstig voor Deruytter. Hij werd gerangschikt bij de
meest bekwame leerlingen. Bij zijn terugkeer werd hij dan ook als een held ontvangen in het regiment.
De vaandels waren gedecoreerd, en er werd, op een serene manier weliswaar, feest gevierd.

Het offensief en de dood
Kort na zijn terugkeer was er vraag naar enkele brancardiers, en Deruytter aanvaardde deze job met
veel plezier. Op 26 september 1918 woonde hij samen met de andere brancardiers nog de misviering bij.
Er werd om steun gebeden bij de geplande aanval van 28 September. Enkele minuten voor het begin van
de veldslag, ontmoette Cyriel Deruytter de paters De Voghel en Burton in een huisje dat in puin lag. Er
wordt verteld dat net op het moment dat Cyriel het huisje had verlaten, er een bom insloeg die beide
paters doodde.
Cyriel Deruytter deed als brancardier meerdan zijn plicht. Vaak sprong hij in ter hulp van andere
regimenten, soms tot ergernis van zijn aalmoezenier. Zijn laatste woorden waren een excuus voor zijn
ijver : “Dat is waar, Pater! Het zal de laatste gekwetste zijn, dien ik nog voor een andere groep verdraag.”
Met deze woorden vertrok Cyriel, en 2 minuten later...: “Gauw, Gauw! Heer Aalmoezenier! Cyriel...” 8
Cyriel Deruytter werd op 29 september 1918 in Poelkapelle door een houwitser in de borst dodelijk
getroffen.

In Zarren heerste heel wat onzekerheid over de
dood van Cyriel. Zijn vader Karel Deruytter had
een bericht gekregen dat zijn zoon zou zijn
gesneuveld, maar het duurde nog maanden
vooraleer hij de officiële bevestiging van het
overlijden kreeg. Het bewijs hiervan zijn de vele
brieven die hij schreef naar het kabinet van
oorlog. Sommigen zeggen dat iemand dierbaars
verliezen het ergste is wat iemand kan
overkomen, maar de onzekerheid over een
vermiste persoon schijnt nog 1000 maal erger te
zijn…
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Slotwoord
Cyriel Deruytter was slechts één van de vele jonge knapen die het leven verloor in de Grote Oorlog. Zijn
levensverhaal is voor velen onbekend. Maar net als het levensverhaal van die duizenden anderen
verdient het de aandacht van elk van ons.
De Eerste Wereldoorlog raasde als een storm over de Vlaamse vlaktes, een spoor van dood en vernieling
achterlatend. Het landschap werd voor altijd verminkt, en de littekens die achterbleven zullen ons altijd
herinneren aan die tijd. De tijd waarin dapperen hun leven gaven voor het vaderland, voor vrede en voor
vrijheid.
Vandaag resten ons enkel monumenten, gedenkstenen, grasvelden vol witte grafstenen, keurig
gerangschikte zielen, zoals ooit hun lichamen in gevechtsformaties stonden. Er rest ons enkel de
mogelijkheid om hen te eren en ervoor te zorgen dat ze nooit vergeten worden. Het is ieders zorg dat het
verleden zich nooit kan herhalen. Enkel door te leren uit het verleden kan men een betere toekomst
construeren.
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De broer van Cyriel, Constant
Deruytter, vocht ook drie jaar als
soldaat aan het IJzerfront. Hij werd
vereerd met het oorlogskruis, de
herinneringsmedaille,
overwinningsmedaille, het ereteken
van Koning Leopold met zwaarden en
herinneringsmedaille van Koning
Albert. In 1946 werd hij burgemeester
van Zarren. In 1952 en 1958 werd hij
opnieuw benoemd. Constant Deruytter
overleed als burgemeester van Zarren
op 4 september 1964 op 66 jarige
leeftijd.
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1

Vgl. Cicero, Pro Milone 4, 1:

2

Naprijzen zijn een soort van beloningen die na het schooljaar werden uitgereikt aan de leerlingen die
zich goed hadden gedragen en een goede inzet hadden getoond…

3

http://nl.wikipedia.org/wiki/eerste_wereldoorlog Massale rekrutering

4

Zie bijlage : Legermuseum Brussel

5

Een frontstreep kreeg men na het eerste jaar dienst. De volgende jaren kreeg men er telkens twee bij.

6

p.6 regels 9-11

7

(p11, regels 31-35)

8

(p22, regels 11-16)
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Monica Victoria
COUCKE

° Kortemark 24/02/1734
† Kortemark 30/10/1807

Illumenatus
VANSLEMBROUCK

Marie Thérèse
BAUWENS

° Werken 25/07/1773
† Kortemark 13/05/1838

Henry
VERWICHTE

Maria Theresia
VERWICHTE

x Kortemark 15/05/1804

° Torhout 11/02/1773
† Torhout 27/10/1853

Franciscus Ferdinand
VERMEERSCH

10

Petrus
DEJAEGHERE

Regina
DEJAEGHERE

x Lichtervelde 04/05/1811

Barbara
LABENS

° Gits 10/09/1848
† Kortemark 14/04/1928

12

26

Coleta Sophia
CHRISTIAENS

x Ichtegem 29/08/1812

Joannes Bartisch
CHRISTIAENS

° Kortemark 21/04/1884
† Kortemark 17/02/1949

27

29

14

30

Philippus
BOSSY

Amelia
BOSSY

x Werken 18/09/1829

Sophia Coleta
DEKEYZER

° Langemark 08/10/1856
† Kortemark 04/12/1913

Romania
TRYBOU

° Handzame 20/04/1818
° Werken 30/05/1832
† Handzame 24/04/1885
† Handzame 01/12/1894
x Werken 18/11/1854

David
TRYBOU

x Handzame 08/09/1811

Pieter Joannes
TRYBOU

x Handzame 20/04/1877

6

13

28

Marie Theresia
MONTON

° Kortemark 26/12/1923

x Kortemark 19/09/1942
Maria Magdalena GEVAERT

Celina Maria VANDEWALLE

Desiderius
VANDEWALLE
° Kortemark 20/08/1851
† Kortemark 14/11/1902

x Kortemark 28/04/1909

2

25

Eugenia Cecilia
MYNY

° Handzame 08/01/1820
° Ichtegem 21/04/1815
† Handzame 12/06/1853
† Handzame 05/12/1895
x Handzame 26/09/1842

Carolus Ludovicus
VANDEWALLE

24

Isabella Katharina
VANDEWALLE

Gaspar José VAN SLEMBROUCK

Virginie
VERMEERSCH

5

11

° Torhout 07/10/1812
° Lichtervelde 11/10/1815
† Hooglede 23/04/1884
† Hooglede 06/09/1882
x Lichtervelde 18/05/1836

x Hooglede 06/01/1873

4

Catharina
CALLEWAERT

Petrus
VERMEERSCH

° Aartrijke 20/02/1780
† Torhout 19/01/1861

Gustave Theophile VANSLEMBROUCK

Samensteller: José Van Slembrouck

° Handzame 20/03/1922
† Torhout 05/09/2004

° Kortemark 09/01/1880
† Kortemark 19/06/1943

° Kortemark 28/11/1836
† Kortemark 04/03/1887

Amandus
VANSLEMBROUCK

9

° Kortemark 25/02/1779
† Kortemark 15/01/1849

° Kortemark 19/10/1806
† Kortemark 20/05/1871
x Kortemark 28/05/1829

° Kortemark 08/01/1796
† Kortemark 13/11/1879

Petrus
VANSLEMBROUCK

8

° Kortemark 06/12/1760
† Kortemark 27/12/1827

x Kortemark 05/05/1793

° Lichtervelde 02/05/1788
† Lichtervelde 27/02/1855

23

° Lichtervelde 19/07/1785
† Lichtervelde 11/11/1834

22

° ca 1798
† Handzame 03/07/1887

21

° Ichtegem 04/04/1783
† Ichtegem 04/02/1845

20

° Ichtegem 03/09/1785
† Ichtegem 06/09/1848

19

° Handzame 27/09/1784
† Handzame 02/02/1834

18

° Kortemark 18/01/1791
† Handzame 28/11/1861

17

° Werken 1802
† Werken 19/01/1880

16

31

1

3

7

15

° Werken 30/07/1811
† Werken 05/03/1845
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Maria Joanna
SCHERRENS

° Ruddervoorde 02/04/1742
† Ruddervoorde 28/11/1804

Hieronymus
GEVAERT

Angelina
COUCKE

° Handzame 06/06/1769
† Kortemark 13/05/1835

Bernardus Norbertus
RYCKX

Amelia
RYCKX

x Kortemark 17/05/1796

Samensteller: José Van Slembrouck

° Kortemark 26/12/1923

° Kortemark 21/04/1900
† Roeselare 10/01/1985

° Zedelgem 14/08/1830
† Kortemark 16/05/1902

Pieter
GEVAERT

Eugenia
TIERS

Ludovicus
DOSQUET

° Kortemark 29/12/1774
† Kortemark 27/04/1843

Augustinus Bernardus
VANDAELE

Rosalia
VANDAELE

x Kortemark 08/06/1821

Angela Coleta
MAEKELBERGH

° Kortemark 05/11/1857
† Kortemark 02/11/1907

Camiel GEVAERT

25

12

26

Henricus
CEENAEME

Coleta Sophia
CEENAEME

x ca 1814

Victoria Cecilia
BOCKE

° Kortemark 27/08/1898
† Torhout 06/07/1976

° Kortemark 13/07/1870
† Kortemark 16/01/1950

Henricus
CLAEYS

27

6

13

28

Angela Victoria
CARNIER

29

14

30

Carolus
VANOVERSCHELDE

Julie
DEVELTER
° Kortemark 11/10/1863
† Kortemark 12/06/1902

° Handzame 20/03/1922
† Torhout 05/09/2004

x Kortemark 19/09/1942
Gaspar José VAN SLEMBROUCK

Leonia CLAEYS

31

15

1

3

7

Carolina
VANOVERSCHELDE

x Handzame 18/08/1817

Rosalia
MINNE

° Staden 01/10/1828
° Kortemark 12/01/1832
† Kortemark 10/12/1889
† Gits 15/08/1915
x Kortemark 03/07/1862

Charles Louis
DEVELTER

x Staden 24/11/1827

Bernardus
DEVELTER

x Kortemark 07/10/1892

° Kortemark 29/10/1824
° Ichtegem 13/03/1827
† Kortemark 10/02/1910
† Kortemark 09/01/1886
x Kortemark 03/05/1851

Charles Lodewyck
CLAEYS

x Kortemark 13/10/1817

Carolus Josephus
CLAEYS

x Kortemark 02/02/1921

2

5

11

24

Marie Francisca
DEJAEGHER

Maria Magdalena GEVAERT

Louise
DOSQUET

° Kortemark 25/04/1821
° Kortemark 15/01/1824
† Kortemark 16/05/1901
† Kortemark 29/01/1904
x Kortemark 06/05/1848

Joannes Josephus
DOSQUET

10

° Kortemark 27/03/1779
† Kortemark 24/11/1854

x Handzame 06/02/1803

° Roeselare 28/03/1777
† Kortemark 03/09/1853

x Kortemark 12/10/1887

4

9

° Kortemark 28/04/1769
† Kortemark 18/06/1809

° Kortemark 23/01/1801
† Zedelgem 08/08/1832
x Zedelgem 03/05/1827

° Ruddervoorde 14/01/1788
† Aartrijke 13/03/1847

Antonius
GEVAERT

8

° Ruddervoorde 09/02/1744
† Ruddervoorde 25/05/1807

x Ruddervoorde 30/01/1784

° Handzame 06/11/1798
† Kortemark 20/02/1839

23

° Kortemark 16/01/1794
† Kortemark 26/11/1848

22

° Kortemark 24/03/1798
† Kortemark 21/07/1855

21

° Staden 13/01/1780
† Ichtegem 07/05/1847

20

° Ichtegem 01/12/1779
† Ichtegem 26/04/1840

19

° Staden 31/12/1788
† Staden 27/03/1845

18

° Zarren 04/05/1800
† Staden 16/06/1836

17

° Handzame 07/11/1797
† Kortemark 18/09/1869

16

° Rumbeke 14/04/1794
† Kortemark 13/01/1869
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