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ONZE KALENDER. 

OONDERDAG 17 FEBRUARI 20 wr in de leeszaal van het 
Rijksarchief, Guido Gezellestraat, 8QOC) KORI'RIJK 

Voordracht. De heer Lucien VAA ACKER, uit Ardooie, 'over: 
''DE TRADITIE IN MIJN FAMILIE" 

/

De heer Van Ader hield deze fel gesmaakte v0or
dracht reeds in de zusterafdelirig ROeselare in 
1976. Gezien het succes hebben we hem gevraagd 
ook voor onze leden te kOlOOn spreken. Het is een 
onderweIp dat zowel onze beginnende als onze er
varen zoekers zal aanspreken • Breng .iedereen 
maar lOOe, ook andere belangstellenden zijn 
steeds van harte welkom! 

DINSDAG 5 APRIL 1977 in BELLEGEM 


P.ANEELGESPREK over FAMILIEGESOOEDENIS, 0.1.v • 


de heren Michiel MISPElDN, Johan IDELSfRAETE en 

Dr. Hist. Emest WARLOP, 


in samenwerking lOOt de plaatselijke Davidsfondsafdeling. 


IEDEREEN is er hartelijk welkom! ook onze leden uiteraard. 

Wellicht interessant voor wie voorouders in .Bellegem of 
omgeving heeft. Er valt altijd wat bij te leren ! 

LESSENREEKS 11 FAMILlEKlINDE 11 • 

Om tegemoet tekoIoon aan de wens .van vele vooral nieUflezoe
~rs, lOOt het. ~g op .depraktische voorlichting van iedereen, 
mzonder de lDlllder-gevorderden, ook .degenen die er wensen 
nee te beginnen richt de V.V • F. zowel voor haar leden als 

1 , 
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voor niet-leden een lessenreeksin bestaande uit zes lessen 

die doorgaan vanaf januari tot en ret juni 1977. De eerste 

les voor Kortrijk ging door op 18 januari, voor Roeselare op 

3 februari. Belarigstellenderl .ktmnen nog steeds de lessen vol

gen, wel wordt. eenbijdr~ gevraagd 'van 150 F voor de kosten 

van ':Syllabus ,vetplaatsing en onkosten van de lesgevers. Dit 

bed:t;ag geldt voor' de ganse lessencyclus , . en kan ter plaatse 


. geregeld -:-worden: . 

Ziehier nogmaals de onderwerpen, de data en de E!!!!~ van de 

lessen: . 


!Q~B!J!Ç 

- 18 januari: WEJEFAMILIEONDERZOEK SfARrEN ? 

(reeds voorbij) 


- 15 februari, 	om 20 wr in de leeszaal van het Rijksarchief, 
Guido Gezellestraat, Kortrijk. 
ZEVEN GENERATIES ~rouDERS 

-Burgerlijke stand en Bevolkingsregisters 
-Andere 1ge-20 eeuwse officiële dokumenten 

- 15 maart, zaal INfERCDM, Rijselsestraat, Kortrijk 
UIT ONZE P.AroOilEREGISTERS HALEN WAT ER IN STEEKT. 

-OVer 17e 18e eeuwse parochieregisters 
,Oefening in Oud-schrift lezen. 

- 19 april, om 20 wr in zaal INfERCDM, Rij seisestraat , te 
Kortrijk 

VAN GENEALOGIE TOT FAMILIEGESOUEDENIS 
-Bronnen voor het aankleden van een graatgenea
logie 

-Oefenen in oud-schrift lezen 

- 17 rei, om 20 wr in zaal INfERroM, Rijselsestraat, Kortrijk 
EEN FAMILIEGESCHIEDENIS PRAKTISQl ~ 

-Vormen - Publikatie - Voorbeelden 

::: _ om 2C wr, in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
GezelIest raat , Kortrijk 
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"-Wegwij s maken in inventarissen 
-Geleid bezoek aan een archief 

In de VERGADERZAAL van de voonnalige TErnNISOffi DIENST, 
Noordstraat, nr. 107, telkens om 20 uur: 

- 3 februari 1977: 1e les (reeds voorbij) 

- 3 maart: 2e les: ZEVEN GENERATIES VOOROUDERS 

- 24 maart: 3e les: UIT ONZE PARODUEREGISTERS HALEN WAT ER 
IN STEEKf 

- 21 april: 4e les: VAN GENEALOGIE TOT FAMITLIEGESCHIEDENIS. 

- 26 mei: EEN FAMILIEGESCHIEDENIS PRAKTISCH SAMENsrELLEN 

- 23 juni: HEr ARCHIEF EN DE FAMITLIEKUNDE. 

NIEUWE START VOOR V.V.F. - gewest ROESELARE 
=========================================== 

Op 9 december 1976 werd in algemene vergadering volgend
bestuur verkozen: 

Voorz1tter:Dr. Lieven SPYCKERELLE 
Vice-Voorzitters:- Jozef VANDENDRIESSCHE; Jozef HESSELS 
Secretaris: GUldo AERBEYDT 



GENEALOGISCHE GEGEVENSU:F MINDER GEKENDE BRONNEN. 
-----------------------"',-,-----------------------.....,;, 

Uit het uREGIsrRE van de Heerlijkhedèn vanden Coutere, fuele, 
Woestijne ende Pesscherie huer extenderende op Meenen-buyten, 
Wevelghem ende elders". Fonds Colens 489. 

48v. Inventaris ten sterfhuize van Catherine Vandendriessche 
fa wijlent Wouters., wed. van Jan Pareyt, overleden te 
Wevelgem in oktober 1681. 

75r•••TestaJOOIlt vim GuillatllOO, Charles, François van Bour
goigne, Grave van Wackene, etc. en Vrouwe .Anna Marie 
Scholastica Vandentyrnpele, GraviIme van Wackene, etc. 
7 aug. 1664. , , 

99r. Testament van Ferdinand Bouchery fs. Jan, gehuwd met 
Janneken Camoy, weduwe van wij len :Michiel Reynaert en 
stiefvader van diens drie kinderen: Joos, Jan en Janneken 
Reynaert. 

109v.Staat en Inventaris ten sterfhuize van Pieter Van Daele 
fs. wijlen Franchbis, overleden op Menen-buiten in 1695, 
gehuwd met Christyne Lefebure fa. wij len Gillys. 29 
Juli 1698. 

123r. Staat van goed ten sterfhuize van Catheline Van Daele 
fa. wijl. Guilliarne,"overleden op Menen-buiten, onder de 
Heerlijkheid Heule en Woestyne op 15 oktober 1700, echt
genote van Nicolays Van Daele fs. wij len Pieter en weduwe 
van François Cappon fs. wijlen Pieter. 8 maart 1701. 

137r.· Nicolays Van Daele hertrouwd met Marie-Agnes 
Vuylsteke.

--:t> 149v. Co~rrekenynge, opgemaakt door Joseph Van Daele, als 
voogd van de kinderen van wijlen Pieter Van Daele op 
Menen-buiten onder de héerlijkheid van Coutre. 2 oktober 
1704. 

151v. Staat van goed ten sterfhuize van Mary-Madeleene Ga
denne fa. Guillaeme J echtgenote van Joos Safers (Lesaffre) 
overleden op Goede Vrijdag 1706 J onder de Heerlijkheid 
van Huele en Woestyne. 1 februari 1710. 

152r. Staat van goed van Leopoldus Du,pmt fs. wijlen Hen
dryck, ,overleden op ~nen-buitèn, onder, de Heerlijkheid 
van den Coutere, op 8 juni 1711" echtgeD.oot van Mary Ma,
ch,leene Lesy fa. Obin. waarvan~ 6 weeskinderen. De weduwe 
voor 13 mei 1713 Jlertt:OtlMl_t Pieter Van Staen. (r 154r).
11 oktober tfl'Z' 
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Uit het ''REGISTER van de wettelijke Passeringen van de Prochie 
van Wevelgem. 1741-1760". Scabinale I Wevelgem n° 78. 

131v. Staat en Inventaris ten non-poorterlijken ende 
gedieden sterfhuize van wij len Isabelle Deprez fa. wijlen 
Carel, overleden op de prochie en onder de heerlijkheid 
van Wevelgem in novenber 1745, echtgenote van Jacobus 
De poortere fs. wij len Anthone. (Gevolgd door verdeling 
en verkoop van goed uit die nalatenschap op fO 137v. 
en fO 141v.) 
159r. Staat en Inventaris' ten non-poorterlijken sterf
huize van wijlen Joannes Pattyn fs. wijlen Guille, 
overleden op de prochie en onder de heerlijkheid van We
velgem op 20 oktober 1753, achterlatende voor Weduwe 
en houderigge Marie-Anne Oplinus fa. wij len Joseph. 

Dr. Med. G. VUYLSfEKE. 

ROESELAARSE BRONNEN VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS. 

SfADSARffiIEF ROESELARE n° 4. 
-----------------------~-----
Dit naervolghende is den nieuwen legher en de mate van lande 
van eene heerlicke rente consisterende in avere, permynck ende 
cappoen rente, haer bestreckende birmen de prochie van Rousse
laere , ter jeghenote van Oos'trem, ende onder de' heerlichede 
van St Amant, enz. 1630. 

Op de buitenzijde van de omslag staat het volgende: 
Register ende belegherthede vander heerlichede vander Helle 
jn Oostrem birmen de prochie van Rousselaere. 

Alfabetische klapper. 

t' goet ten BlalJ\1en Torre over vidua Joos GoOssins (folio)17/2( 
Andries Craije ende consoorten vuijtten hoofde Philips ~ievens 

ende andere 1/9 
Jooris de Keijsers vutten hoofde van Adriaen van ~c1te daer 

te vooren van vidua Joos de Necker 66 
denrheere van Grenoual over joncheer Jan vander ViC'hte daar 

te vooren .weduw"e Hectór Veise .70 
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Zeghers Hoomaert over Paulus Weerbrouck COI11llmde wtten hoofde 
van Caerle Weerbrouck daer te vooren Michiel de la Royere 
41/43 

Mathijs Madou ende Joos de Maire wtten hoofde van Pauwels 
Weerbrouck daer tevooren Pieter Bouckaert 47 

Mathijs Madou over Joos de Houck daer te vooren vidua ende kin
deren Vincent de Man 57/58 

de Paters der Societeijt.Jesu binnen Curtrycke vuytten hoofde 
van Jan de la Royere over Willem de Corte 16 

dese Paters over Michel .de Vynck colIlJ'OOnde van weduwe ende 
kinderen Vincent de Man by abondonnatie van rente 56 

Pieter Polie wten hoofde van Jan Roelens daer te vooren 
Pieter Brouckaert 31/32 

Joos Pruneel over Pieter Roelens 29 
Christiaen Raepsaet getraut hebbende vidua Weerbrouck 53/55 
Joos Roelens over Jan Roelens zynen vader 40 
Mathijs vanden Broucke over Lauwers Weerbrouck 49 
Jan vanden Casteele commende wtten hoofde Syntjen Sgreys 

10/13 
Michiel vanden Driessche wtten hoofde Pirine Abeels weduwe 

Pieter vander EIst 21/28 . 
Jaecques vanden Wijckele wtten hoofde Philips Lievens 14/15 
Pieter van Gheluwe over Tram Ovaere cOIIllOOnde wtten hoofde van 

Pieter de Coorde daer te vooren Pieter van Santweghe 67/69 
Adriaen van HaeleJOOersch c01lIl1ende van wilent Roelant Godderis 

50/52 
Pieter van Tieghem vutten hoofde van Caerie Weerbrouck 59/65 
Elij as Verharmeman over Mathys Madou wtten hoofde van Caerie 

Weerbrouck, Jan de Grijse ende Roelant Godderis 44 
de hoirs ende erfghenamen Jooris Verhulst vuyten hoofde Pieter 

de Burchgrave ende ander 33/39 
Comelis Weerbrouck wtten. hoofde vande weduwe ende kinderen 

Jan Weerbrouck 45/46 
Jan Weerbrouck vutten hoofde van Jooris VerhuIst 48 
vidua Joos Weerbrouck owr willent Jan Weerbrouck 30 

Guido AERBEYDT. 
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ONZE KALENDER 


LESSENREEKS "FAMILIEGESCHIEDENIS JI 
• 

KORTRIJK ROESELARE 
zaal INTERCOM zaal TECHNISCHE DIENST 
Rijselsestraat Noordstraat,107 

3e les 15 maart,20 h 24 maart, 20 h 
4e les 19 apri 1 21 april 

KORTRIJK. VOORDRACHT. 

De heer Lucien VAN ACKER uit Ardooie spreekt op donderdtg,

17 MAART 1977,om 20 uur in de leeszaal van het RIJKSARCHIEF, 


• Guido Gezellestraàt,Kortrijk over 
IIDE' TRADITIE IN MIJN FAMILIE II 

Ingevolge een misverstand ging deze voordracht verleden 
maand niet door.We hopen dat de aanwezige leden dit niet 
kwalijk zullen nemea,We hopen ook dat de leden onze in
spanningen om een voordrachtgever te vinden belonen door 
hun aanwezigheid. Het is hier werkelijk een onderwerp dat 
zowel beginnende als ervaren zoekers zal boeien en waar 
iedereen kan bijleren.Iedereen is hartelijk welkom! 

5 APRIL 1977 om 20 uur 
POPULIERENHOF,Nieuwstraat, 107, BELLEGEM 

PANEELGESPREK over FAMILIEGESCHIEDENIS, o.l'.v.de heren 
Michiel MISPELON, Johan ROELSTRAETE en Dr.hist.Ernest 
WARLOP.Deze avond wordt ingericht in samenwerking met de 
plaatse 1 i jke Davidsfondsafde 1 i ng .All e bel angste 1.1 enden zijn.
hartelijk welkom! Aan te raden voor wie voorouders heeft 
in Bellegem. 

http:o.l'.v.de


BRONNEN VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS. 
De meeste bronnen die we tot nu besproken hebben, 
waren te vinden in het rijksarchief te Kortrijk. 
Enkele gemeenten van het arrondissement Kortrijk lagen 
vroeger geheel of gedeeltelijk in de kasselrij Oudenaarde. 
Het archief van de vroegere kasselrij 6udenaarde bevindt 
zich in het rijksarchief te Ronse.We geven hier een 
voorbeeld van een telling in de Iprochie van Vichte l

• 

Vichte behoorde gedeeltelijk tot de kasselrij Oudenaarde 
en gedeeltelijk tot de kasselrij Kortrijk. (zie vooral: 
DE.N.Maddens,De kasselrijen Kortrijk en Oudenaarde,in 
L.Blockeel,van der Vichte.De gemeente,de paroch1e,de 
heerlijkheid,het geslacht.Vichte,1975,blz.143-160. 
RA Ronse,Kasselrij Oudenaarde,2 
Dit naervolghen(de) es tquoude van alle de eert ofte 

viersteden bevonden binnen de prochie van Vichte ~casse • 
rye van Audenarde~de welcke zyn overge(maekt- ende onder 
socht by Mr Joos de Mey pasteur van Vichte metgh(aders) 

Loys Symoens als baill(ieu) van vichte en Jacob Van 

Wiemelbeke ende Joos Volckaert scepenen die bequame ende 

souffisant bevonden hebben om vier te maken ende daernaer 

h zouden connen verwarmen conforme dInhouden vande 

placcate ofte instructie ons ghesonden byde hooghpointers 

der stede ende casselr van Audenaerde van daten den 

l?e september 1600 Inh( ... ) te lanx .. elcke eertstede ofte 

vierstede ... naer tbevint de proffyte van heure heersteden 

ende deze naervolghende. 

Eerst thuus op de mote te Vichte daer Loys Symoens op 
woondt toebehoorende Sre Martin de la FavZZe~hBere vander 
Vichte ende es be~onden int voors(ei)t huus op de mote 
tot de nomber van eZZef eertsteden ofte viersteden compt
22 Zb P. 

http:Vichte.De
http:Ronse.We


Item noch bevonden opt neerhof in de brauwer,y inde 
camere gheheethen de broers camere eene eertstede ende 
noch int wasthuus een eertstede ende op de poorte midts 
boven de peertstallen drie eertsteden compt tsamen vijfve 
1.0 .Th P 
Bussaert de Beel inde heerberghe opde plaetse toebehoorende 
Jacques Dayseele brauwer binnen Curtrycke bevonden int 
voors(eit) huus tot drie eertsteden compt 6 lb P 

MP Joos de Mey pasteur vander Vichte inde pnesterage 
zyn bevodden twee eertsteden compt 4 lb P. 

Item Rogier Baudins coster vander Vichte in zyn huus 
ande kercke zyn bevonden drie eertsteden compt 6 lb P 

Item Joos de Brae •. int huus Sv Martin de la Favlle heere 
vander Vichte zyn bevonden twee eertsteden 4 lb P 

Item Jan Rigoe l mulder vander Vichte bevonden in zyn 
huus een eertstede ende noch eene inde watermuelen~ 
tsamen twee eertsteden 4 lb P. 

Rogier Brugghe int huus daer hy inne woont toebehaorende 
& wede Jan de meve (?) bevonden een eertstede compt 
4() s P 
Item Ampluenis de boel (of beel ?) int huus daer hy woont 
~em toebehoorende bevonden een eertstede compt tot 
proffyte van de selve (?) heerheyt 40 s P 
Arent Vander Oruussen int huus daer hy woondt hem toebehoore 
rende bevonden een eertstede compt 40 s P 

Item Joos Van Nieuwenhuus int huus daer hy woondt toebehoore 
rende Joos tKint bevonden een eertstede compt 40 s P 

Item Franchoys Van Nieuwenhuus op het pachtgoet van Joos 
Cautysere bevonden twee eertsteden compt 4 lb P 

Item Jan Van Tieghem pachter by Joos Cautysere bevonden 
int huus een eertstede compt 40 s P 

Loys Houtekiet int huus daer hy inne woont hem toebehoo
rende bevonden eene eertstedecompt 40 s P 

Item de wede Juliane Veys inde camere daer zou inne 
woondt bevonden eene eertstede compt 40 s P 



Wouter Myle in zyn huus hem toebehoorende es bevonden een 
eertstede aompt 40 s P 

I tem Willem Vanden haute in zyn huus hem toebehoorende 
es bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Item Jan Preutins opt paahtgoet thoebehoorende dhoyrs 
Pieter de Meere bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Item Jaaob Vande Xerahove op zyn pleake bevonden een 
eertstede aompt voor haere heerheyt 4 lb P 

Item Symoen de Loddere wonende opt tpaahtgoet toebehooren
de Roeger Libbreaht bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Item de dede Joos van Haute ~nt huus daer zou op woont 
toebehoorende heur kinderen es bevonden een eerstede 
aompt 40 s P 

Item Matthys Snouak int plexken daer hy op woont toe
behoorende de weezen van Ph(ili)ps Vander Viahte eertyts 
heere vander Viahte es bevonden twee eertsteden aompt 4 lb F 

Arendt de Poortere opt plexken daer hy op woondt toebe
hoorende Gheraert Houtekiet es bevonden een heertstede 
aompt 40 s P • 
I tem Jaaris Vander Eaken int huus daer hy woont hem 
toebehoorende es bevonden eene eerdtstede aompt 40 s P 

Item Antheune Areneae int huus daer hy woont toebehoorende 
Clement Vanden haute es bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Item Jaaob Van(der) Caent int huus daer hy inne woondt 
hem toebehoorende es bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Item Joos Van Ryst op de pleake toebehoorende Jan Beert 
es bevonden een eertstede aompt 40 s P 

Joos Bette(ns) int huus daer hy inne woont toebehoorende 
dhoyrs Joos Van(den) driessahe es bevonden twee eertsteden 
waarvan eene niet bequame es aompt ghetauxeert 40 s P 

Item Phfi)l(ip)p nu Harlon int plea~ken toebehoorende
De Xete aer e~ bevonden een eer~stede aompt 40 s P 



Item Jan Cant int huuseken daer hy woont toebehoorende 
AmpZuenis de BeeZ es bevonden een eertstede compt 40 s P 

Item Pieter de Smet int huus daer hy inne woont toebe
hoorende Joos de Brune es bevonden een heertstede compt 40 

Item Jacob Van WiemeZbeke int huus daer hy inne woont 

es bevonden twee eertsteden compt 4 Zb P 


Item Franchoys Van(der) straten int huus daer hy woont 
hem toebehoorende es bevonden een eerstede compt 40 s P. 

Ithem ~chieZ Lathoer int huuseken daer hy inne woont 

es bevonden een eerdtstede compt 40 s P 


Item Bogier Vanden houte inde herberghe op de pZaetse ter 
Vichte hem toebehoorende zyn bevonden vier eertsteden 
compt 8 Zb P 

Item de zeZven Bogier een staZZeken staende by de pZaetse 
daer inne bevonden zyn twee viersteden maer niet gebruyct 
ende es gheweest omme vier te makene es ghetauxeert by 
protestatie haZf gheZt compt 40 s P 

Itèm Jan Carnier int pachthof ande pZaetse ter Vichte 

toebehoorende myn heere vander Vichte daerinne zyn 


• bevonden twee eertsteden compt 4 Zb P 

Item daer es noch bevonden wonende een aerme vrauwe int 
ovenbuer van Jan Carnier die Zeft aZZeendeZ~eyck) 
byde aeZmoesseb vande ghemeenhede aZhier niet ghetauxeert 
memorie 
Item Baudewyn CasteeZe es wonende in een hutte te veZde 
myserabeZ niet ghetauxeert 
Somme van aZZe dese voornoemde eertsteden draght ter somme 
van 132 Zb par(isis).AZdus ghedaen ghetauxeert by ons .••• 

J.B. 



------------------------------------------
"weth llDe van het Schependom van Roeselare. 

1540 29.6.1540 Burg.
Schep. 

Klerk. 

1541 
Ontv. 

31. 7.1541 Burg.
Schep. 

1542 

Klerk. 

Messag.
Wacht. 
Ontv. 

30.6.1542 Burg.
Schep. 

1543 

Klerk. 

Ontv. 
2.7.1543 Burg.

Schep. 

Lauwers vander Eecke 
Jacob vanden Berghe
Michiel de la Roijere 
Willem de Meijere
Lauwers vanden Pitte 
Daneel van Dadizelle (obyt) 

Cornelis van Stamps
Jan Sijmoen 
mr. Pauwels de Meijere
Daneel van Dadizelle (obyt) 

Joos Lust 
Cornelis Veranneman 
Jacob van den Berghe
Lauwers vander Eecke 
Michiel de la Roijere 
mr. Michiel Muus 
Cornelis van Stamps
Jan de Vriendt 
Jan vanden Bussche 
mr. Pauwels de Meijere ; 

Joos Lust 
Joos Lambrecht 
Joos vanden Pitte 
Jan Sijmoen • 
Lauwers vander Eecke 
Wi llem de Meijere
Jan vanden Bussche 
Michiel de la Roijere 
mr. Jan Hensen 
Joos Muus de jonghe
Jan de Boome re 
mr. Pauwels de Meijere 
Joos Lust 
Jan de Vriendt 
mr. Jhan Heynssen
Jacob vanden Berghe
Lauwers vander Eecke 
Jan Deechbroodt 
Jan van Nieuwkercke 
Cornelis vanden Broucke 
Kaerle van Peene 



Klerk. 

Ontv. 
1544 1. 7 .1544 Burg.

Schep. 

Klerk. 

Ontv. 
1545 4.7.1545 Burg.

Schep. 

Klerk. 

Ontv. 
; 1546 7'.7.1546 Burg.

Schep. 
• 

Klerk. 

Ontv. 
1547 -.6.1547 Burg.

Schep. 

Klerk. 

Ontv. 
(vervo 1 gt) 

mr. Pauwels de Meijere, penchionaris 
Joos Lust 
Claeis vanden Pitte 
Pieter Pantin 
mr. Jan Heynssen
Jacob vanden Berghe
Joos Lust 
mr. Michiel Muus 
Joos van Heede 

mr. Pieter de Coene 
Joos Lust 
Jan Deechbroodt 
Joos Lust 
Pieter Panten 
mr. Jan Heijnsen 
Jan van Nieuwkercke 
Jan vander Hamme 
Joos van Heede 
Claeis vanden Pitte 
mr. Pieter de Coene 
Joos Lust 
Mr. Jan Hensen 
Joos Lust 
mr. Jan Heynsen
Lauwers vander Eecke 
Cornel;s van Stamps
Jan vanden Hamme 
Clae;s vanden Pitte 
Robeert vanden Hamme 
mr. Pieter de Coene 
Joos Lust 
Jan van Nieuwkercke 
mr. Jhan Heynsen
Joos Lust 
Cornelis van Stamps
Gillis vander Straete 
Joos van Heede 
mr. Jan le Febre 
Cornelis ·Ducelier 
mr. Pietre de Coene 
Joos Lust 
Joos van Heede 

Guido Aerbeydt. 
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ONZE KALENDER. 

KORTRIJK. 

- 21 juni 1977, om 20 uur in de leeszaal van het Rijksar
chief, Guido Gezellestraat. 
Op deze 1aatste les van de cursus 11 Famil iegeschiedeni s" 
nodigen we niet alleen de vele belangstellende lesvol
gers uit, ook onze V.V.F.-leden worden er verwacht. 
Het onderwérp:-ÏlRËf-ÄRëRiËF-ËN-DE FAMILIEGESCHIEDENIS. 
Wegwijs maken in inventarissen. 
Geleid bezoek aan het archief". 
Dit zal zowel voor de nieuwe zoeker als voor de ervaren 
familiekundigen leerrijk en beoeiend zijn. Daarvoor staat 
de naam van de gids voor deze avond, Dr. Hist. Ernest 
WARLOP, onze voorzitter en zelf archivaris borg. 
Iedereen is hartelijk welkom. 
Wellicht zijn er leden die zich de cursus nog willen 
aanschaffen. Het is nog niet te laat! 

ROESELARE. 

- 23 juni 1977, om 20 uur in de leeszaal van het Rijksar
chief, Guido Gezellestraat, te KORTRIJK. 
(We vertrekken met enkele wagens-öiii-iiäïf acht aan het 
gewone lokaal. Wie over geen wagen beschikt vindt dus 
zeker een plaatsje). 
De laatste les wordt gegeven door Dr. Hist. Ernest 
WARLOP, de Kortrijkse rijksarchivaris. 
Onderwerp: "Het archief en de familiegeschiedenis". 

Belangstellenden uit Kortrijk, die om één of andere reden 
de eerste avond niet kunnen komen, zijn hartelijk welkom 
op de Roeselaarse avond. 
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In de maanden JULI en AUGUSTUS is er geen vergadering 
voorzien. 
We hopen dat onze leden en de nieuwe zoekers gedurende 
de vakantie wat tijd aan hun hobby kunnen besteden. We 
verwachten iedereen na de vakantie terug op de gewone 
avond. Dit is voor Kortrijk opnieuw de 9~r9~_9i~~9~S 
van de maand. Ook degenen die de lessen volgden zijn 
op de vergadering van de V.V.F. steeds welkom. We 
drukken alleen de hoop uit iedereen spoedig als vol
waardige V.V.F.-leden te mogen verwelkomen. onze 
opzoekingen ten bate. 

======================================================== 

Hoe word je lid van de Vlaamse Vereniging voor 

Familiekunde? 


Je stort gewoon je bijdrage (lid: 450 F. Steunend 

lid: 700 F. Beschermlid: 1000 F) op 


- rekening nr. 435-0241511-61 van de Kredietbank, 

Congresstraat, 14, te 1000 Brussel. 

Natuurlijk ontvangt ieder lid ons maandelijks tijd

schrift voor familieoeschiedenis: Vlaamse Stam. 


~ -----------

======================================================== 

PAS VERSCHENEN: 


Een nieuwe uitgave van ons geacht medelid Mevrouw 

~lAERTENS-VERKINDEREN kwam zoj ui s t van de pers: 


"Onze voorouders Van(den) Neste". 


Deze familiegeschiedenis behandelt zes eeuwen familie

geschiedenis en verscheen in 1977 bij Familia et 

Patria (120 blz.) 


Te verkrijgen door storting van 400 F op rekening 

van Etienne Vanneste-Maertens, Galerij St.-Bernard, 

Koning Albertstraat. 31 Kuurne 
rek. nr. 018-385-0110783-72 (Bank van Brussel Lambert) 


====================================================== 
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EEN WOORDJE VAN DANK ! 

We willen hierbij hartelijk de elektriciteitsmaatschap
pij INTERCOM bedanken voor het bereidwillig ter beschik

. king stellen van een zaal voor onze lessencyclus.
We hopen in de toekomst nog een beroep te mogen doen 
op hen. 

========================================================= 

Het JAARLIJKSE CONGRES VAN DE V.V.F. 

Het jaarlijks congres van de V.V.F. had dit jaar plaats 

op 14 en 15 mei te Antwerpen.

Het congres zelf stond in het teken van P.P. RUBENS. 


Op het colloquium van de zaterdag voelde onze voorzit
ter zich natuurlijk in zijn nopjes.
De heraldiek stond in het centrum van de belangstelling.
Soms had je de indruk naar de oorsprong terug te keren 
en waanda je je op een tornooi waar de ridders zich in 
de nobele kunst van het steekspel bekwaamden. Het con
gres was in mijn ogen een echt succes, daartoe heeft niet 
alleen het thema "Rubens en zijn tijd" met verschi llende 
interessante referaten bijgedragen, maar vooral de 
lste Internationale genealogische markt viel in ieders 
smaak. 
Proficiat aan allen die tot het succes van deze dag 
hebben bijgedragen. 

======================================================= 

ARCHIEFDAGEN - RIJKSARCHIEF KORTRIJK. 

De archiefdagen worden in principe gehouden de TWEEDE 
ZATERDAG van iedere maand. De Kortrijkse sekretaris staat 
er ter beschikking van al wie moeilijkheden ondervindt bij
zijn genealogische opzoekingen. Als contactman van de 
V.V.F. kan je hem ook wel eens op de andere dagen aan

klampen, als hij er is wel te verstaan! 
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Oe "weth" van l1.ç:t Schependom van Roeselare. 

1551 -.-.1551 Burg. 	 mr. Leijnaert Weerbrouck 
Schep. 	 Pieter Pantin 

Valentyn le Feubre 
mr. Michiel le Febure 
Clement van der Strate 
Matheus Lust 
Joos van Heede 

Raad. 	 mr. Jan Heinsen 
Cornelis van Stamps
Jan vanden Hamme 
Jan Deechbroot 
Rougiaer vanden Berghe
Jan Breijdel 
Romeyn van Ryckeghem 

1552 4.7.1552 Burg. 	 mr. Joos Coorde, heere van Schier
velde 

Schep. 	 Clement vander Strate 
mr. Jhan le Feubre 
Joos van Heede 
Matheus Lust 
Claeis de Wulf 
Gillis van Poucque

Klerk. mr. Pieter de Coene 
,v1ichiel Proweis 

Ontv. Pieter van der Strate 

1553 -.7.1553 Burg. 	 mr. Jan Heinssen 
Schep. 	 Gillis vander Strate 

Clement vander Strate 
Joos du Bois 
Jan van Nieukercke 
Joos van Heede 
Jan Ki eken 

Raad. 	 mr. Joos Coorde, heere van Schier
velde 
mr. Leinaert Werbrouck 
Claeis de Wulf 
Gillis Coucke 
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Pieter Calmein 
Karels Bytereel 
Jan Kiekin 

Klerk. mr. Pieter Coene 
Jan van Nieukercke 

Ontv. Jan Kiekin 

1554 5.7.1554 

1555 3.7.1555 

1556 6.7.1556 

Burg. 

Schep. 


Ontv. 


Burg. 

Schep. 


Klerk. 


Ontv. 


Raad. 


Burg. 

Schep. 


Kl erk. 

mr. Joos Coorde 

mr. Jan Hei nsen 

Clement vander Strate 

Joos van den Bussche 

Gillis Coucke 

Cl aijs de Wul f 

Pieter Calmeyn 

Mule 


mr. Jan Heijnssen 

Gillis vander Strate 

Joos van Heede 

Claijs de ~Julf 


Michiel le Fevre 

Matheus Lust 

Jan de Muelenaere 

mr. Pieter de Coene 

Jan van Nieukercke 


Ka re 1 s Bij te ree 1 
(Jan Kieken: geschrapt) 
Clement vander Strate 
Joos du Bos 
Jan van Nieukercke 
Jan Ki eken 
Jan van den Bussche 
Claeijs vande Pitte 
Rougiaer vanden Berghe 

Rougiaer vanden Berghe 

mr. Jan Heijnssen 


S" mr. Michiel le 
mr. J an lJmoen Fevre 
Joos du Bos 

Matheus Lust 

Jan Kiekin 

mr. Pieter Coene 

Jan van Nieukercke 




Ontv. 

Raad. 


1557 5.7.1557 	Burg. 
Schep. 

Raad. 

Klerk. 

Ontv. 

1558 4.7.1558 Burg.
Schep. 

Raad. 

- 7 

Cornelis van Nieukercke 
Gi 11 is Verstrate 
Claeys de Wulf 
Joos van Heede 
Jan de Muelenaere 
Cornelis van Nieukercke 
Romeijn van Rijckeghem
Michiel dela Roijere 

Rougiaer vanden Berghe 
Pieter Pantins 
mr. Michiel le Fevre 
Jan Kiekin 
Luux van Peene 
Gillis Coucke 
Jacob vande Pitte fs Lauwers 
mr. Jan Heinssen 
Joos du Boos 
mr. Jan Sijmoens 
Claeijs de Wulf, ontfanghere 
Romeijn van Rijckeghem 
Jan de Vrient (Jan vanden Bussche: 

geschrapt)
Cornelis van Nieukercke, bedien
ende ontfanghere over Claeis de Wulf 
mr. Pieter Coene 
Jan van Nieukercke 
Claeys de Wulf 

mr. Jan Heinssen 
Rougiaer vanden Berghe 
Jan Kiekin 
Claeis De Wulf 
Jacob vande Pitte 
Romeyn van Ryckeghem
Michiel le Douche 
Pieter Pantin 
mr. Michiel le Fevre 
Gillis Coucke 
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Luux van Peene 
Cornelis Ducellier, ontfanghere 
Claeis vande Pitte 
Pieter Landerwijn 

Klerk. 	 mr. Pieter de Coene 
Jan van Nieukercke 

Guido AERBEYDT. 
t/hl JlIJA'IIIfTiECf1.1)EAII.1 

L. fLOSS€' 

~dN~B~!fe/fl~1g!QHEK.J 
De oorspronkelijk gedrukte uitgave wordt fotografisch 

gereprodL_eerd. 

Hieraan worden enkel toegevoegd: 

- een toelichting op het werk en de betekenis van 


pastoor L. Slosse. 

- een lOO-tal illustraties buiten tekst. 


Technische bijzonderheden: 

x Gedrukt op oud-aandoend papier van 100 gram. 

x Formaat: 20 x 14 cm. 

'1{ Genaaid en gebonden in linnenband "Lama" met 

opdruk op rug- en voorzijde. 
x uitvoering in 4 banden van elk ca. 600 blz, geplaatst 

in een daarbij passende hoes. 
x oplage: 300 eksemplaren, genummerd van 1 tot 300. 

Het gehele werk-wordt aan de voorintekepaars bezorgu / 
,vóór 1 juli a.s. YAK".&' "./Vû : I(.()e>(),c. • 

;JIu fr..!.J~.: 3.000 F. (B.T.\\!. en verzendingskosten inbegrepen) 

Uitgaven FAMILIA et PATRIA p.v.b.a. 

Kortemarkstraat 26 B 8120 HANDZAME 


H.R. Oostende 25.361 - B.T.W. 405.185.133 
Tel. 051/56 73 36 (werkdagen 8-12; 13-17 u). 
Betalingen door storten-overschrijven op een der reke
ningen 

474-4107271-37 (N.V. Kredietbank) 
000-0122364-47 (Postrekeninq) 
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In de «Familla et' Patria »·reeks • Plaatsgeschiedenis 

verschijnt einde oktober 1977 als vierde deel: 


MEDARD VAN DEN WEGHE: 

GESCHIEDENIS 

VAN MOORSLEDE 


IEPER 1894 - HANDZAME 1977 

Het gaat hier om een integrale fotografische herdruk van een gezocht werk dat 

ten tijd als een model voor plaatsgeschiedenis geld. 

Met bijna skrupuleuze werkkracht haalde hij zijn gegevens uit talloze dokumenten, 

waarvan zoals bekend, intussentijd zeer vele zijn vernield. Zijn werk getuigt van 

een veelzijdige belangst~lIing: naast de Heren, de geestelijkheid en de grote 

families had hij ook oog voor het wel en wee van de gewone man en het dorps

leven in al zijn aspekten, door de eeuwen heen. Zijn boek is dan ook één geheel 

van familiegeschiedenissen waarin Moorsledenaren hun voorzaten zullen terug

vinden. 

V~rschijnt dank zij de welwillendheid van de familie Vande Weg he, in samen

werking van de jubilerende afdeling van het Davidsfonds Moorslede (1928-1978). 


TECHNISCHE GEGEVENS: 

gedrukt op geel oud-aandoend papier van 100 gr. 
. - formaat 21 x 15 cm. - 360 blz. 

genaaid en gebonden in linnen Lama-band» met opdruk. u 

- De oplage wordt beperkt tot 400 eksemplaren of tot het aantal bij voorintekening 
besteld, indien dit getal hoger ligt. 

PRIJS: 


- bij voorintekening tot 30 september a.s. : 500 F. 

- daarna wordt de prijs verhoogd tot 700 F. 


In deze reeks verschenen: 


- J. MUSSaY en J. BUYSSCHAERT : 

GESCHIEDENIS VAN LEDEGHEM 
Brugge - Kortrijk 1912 Handzame 1976 

XXXII + 384 + 26 blz. aanvullingen. 

Rijk geïllustreerd: 800 F. Nog slechts enkele eksemplaren I 


- K. DE VOS: 
GESCHIEDKUNDIGE SCHETS VAN DE GEMEENTE LEFFINGHE 
Brugge 1884 - Handzame 1976 

368 blz. - ilJ. 700 F. Nog slechts enkele eksemplaren , 


K. DE VOS: 
BESCHRIJVING VAN ZEVECOTE 
Brugge 1879 - Handzame 1977 

380 blz. 700 F. 




Beste V.V.F.-leden, 

We hopen dat de vakantie vruchtbaar geweest is, ook 
voor het onderzoek waannee je bezig bent. Verleden j aar is on

ze aandacht wat meer uitgegaan naar nieuwe en beginnende zoe

kers. We hopen hen ook dit j aar terug te zien op onze vergade

ringen. De vergaderingen van de afdeling Kortrijk gaan normaal 

steeds door op de DERDE DINSDAGAVOND van iedere maand. We 

komen bijeen in de LEESZAAL van het RIJKSARCHIEF in KORfRIJK, 

de meest vertrouwde plaats van elke zoeker. 

Dit jaar zullen we niet alleen onze nieuwe leden, maar ook 

zij die reeds wat verder staan met hun opzoekingen proberen 

iets te bieden. We hadden gedacht dat vele leden het meest ge

diend zijn met iets waaraan ze in de praktijk iets hebben. 

In deze geest hebben we ons volgende werkjaar gepland. 

Aan de hand van een dokument, waarvan iedere aanwezige een 

kopie krijgt, gaan we eerst aard en achtergrond ervan ontleden. 

Daarna wordt overgegaan tot de integrale lezing ervan. Zo zul

len we op deze, ik zal ze maar studie-avonden noemen, niet al 

leen de bronnen (en de instellingen waartoe ze behoren) leren 

kennen, maar ook zullen we onze ktmde in oud schrift aldus aan

zienlijk vergroten. Beschouw het als je wilt als een praktische 

les in bronnankennis en paleografie. Voor enkelen onder ons 

zal het ook een voorbereiding zijn op de geplande kaderschool 

van de V.V.F.-gouw West-Vlaanderen, die wellicht volgend jaar 

van start gaat. 

De eerste twee vergaderingen worden gewijd aan één der belang

rijkste genealogische documenten na de registers van de bur

gerlijke stand, nl. de staat van goed. 

Er wordt verder gedacht aan poortersboeken, schepenakten, ren

teboeken, registers van het gerecht, enz .. 

Suggesties hieromtrent zijn steeds welkom. Alle belangstellen

den zijn vriendelijk uitgenodigd. 


J .R. 



ONZE KALENDER 

ROESELARE 

OONDERDAG 22 SEPTEMBER 1977, om 20 uur, in de gewone ver


gaderzaal van de Sted. Techn. Dienst, Noordstraat . 107, . 


speciale bijeenkomst (lees blz. 8) 


VRIJDAG 11 NOVEMBER 1977 van 10 tot 17 uur 


WESTVLAAMSE ONfM)Ef INGSDAG 


Hierover meer in volgend nummer. 


KORTRIJK. 

DINSDAG 20 SEPTEMBER 1977, om 20 uur,in de 

leeszaal van het Rijksarchief, Guido Gezellestraat, 

Kortrijk. 


- STUDIEAVOND 

THEMA.: "SfMT VAN OJEn" 
Leiding: Dr. Hist. Ernest WARLOP 

en Johan ROELSTRAETE 
Inbreng: alle aanwezigen. 

DINSDAG 18 OIcrOBER 1977, om 20 uur, in de 

leeszaal van het Rijksarchief, Guido Gezellestraat, 

Kortrijk . 

- SfMT VAN OOEn (vervolg) 

- een nog af te spreken bron. 


NOVEMBER. 

Gëïrën-de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdag op 11 no

vember in Roeselare houdt de afdeling Kortrijk geen 

vergadering in die maand. 




---------------------------------------------------------

XXXe FRANS-VLAAMSE KIJLTUURDAG WAREGEM - ZONDAG 

18 SEPTEMBER 1977, om 9 uur in het Kultureel Centrum, 

Zuiderlaan 39 (stadion). 

Zoals ieder j aar wordt er ook een sektievergadering aan 
de familiegeschiedenis voorbehouden (aanvang 10 uur). 
Mogen we vragen aan onze leden een kleine inspanning 
te doen om even naar Waregem af te zakken. Het is niet 
ver en je hebt er niet alleen de altijd vruchtbare kon
takten met andere familievorsers, ook uit andere landen, 
maar ook de mogelijkheid documentatie in te zien, of te 
kunnen luisteren naar een onderwerp dat interessant kan 
zijn. Ik kan niet nalaten te wijzen naar het belangrijke 
onderwerp dat M. MIspelon zal behandelen, nl. de CONFIS
KATIES. Deze belangrijke bron is zelfs bij zèer ervaren 
zoekers te weinig gekend. Niemand kan zeggen dat hij 
niets te leren zou hebben .. 

ONDERWERPEN: 
M. Mispelon: De confiskaties in het algemeen, na 1328. 

K. De LilIe: De familie GRL\~NCK in de Westhoek. 

Bespreking. 

In de nûddag vragen we vooral aandacht voor de inlei
ding door Dr. Daniël MERLEVEDE, de nieuwe algemene 
voorzitter, aktief V.V.f.-lid. en het huldewoord door 
Dhr. André DEMEmS aan Senator Leo VANACKERE die op 
doktersbevel ontslag nDest nemen als voorzitter. 
Alleen al O1odat hij ook V. V. F. -voorzitter is zal onze 
aanwezigheid ons teken van dank zijn! 

ARa-IIEfDAG. 

Iedere TWEEDE ZATERDAG van de maand staat Johan 
Roelstraete ter beschikking van onze zoekers in 
het Rijksarchief te Kortrijk. 



BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS 

ACTEN en CONTRACTEN. 

We hebben vroeger reeds gewezen op het belang van deze 

bron.De acten en contracten zijn de Kortrijkse schepen

registers.Er zijn niet minder dan 151 registers over 

een periode die loopt van 1438 tot 1796.Zeer belangrijk 

zijn b.v. de pachtcontracten.We gaven vroeger al enkele 

voorbeelden uit Bavikhove (zie 4e jg.,nr.2,p.7-8). 

Hier volgen enkele voorbeelden voor Bellegem. 

A. C.1438-41. 

fO 14 Zegher Roose fs Piets in Bellegem pacht van 

Roeger de Vriend zijn goed in Bellegem,geheten te 

Steelande,groot 28 bunder. 


fO 47 r'lichiel Vanden Bogaerde f Ruggers in Bellegem 

pacht van Gillis Malfait f Jans zijn goed in Bellegem. 

fO 55 Ten droghen driessche in Bellegem en St.-Denijs. 

A. C.144·2-43. 

fO 86v Wout Ballekin f Jans in Bellegem pacht van Jan 

van Herbaumez zijn goed in Bellegem,genaamd Cattembeke. 

A.C.1446-48. 

fO 66v Rugger Denijs f Piets in Rodelghem pacht goed 

in Bellegem. 

fO 238 Pieter Callin f Jans pacht van Lysbette sCosters 

vrouw van Kàrnoet, haer goed ten Arghendaele in 

Bellegem,groot 7 bunder. 

fO 261v Goossin Vanden bogaerde f Michiels in Bellegem 

pacht van Gillisse Maelfeit zijn goed in Bellegem, 

groot 15 bunder. 

A.C.1449-52. 

fO 58v Symoen Vanden neste f Gillis in Bellegem pacht 

van Jacop Scake f Lonis zijn goed in Bellegem en Rollegerr 

http:pachtcontracten.We
http:registers.Er


A.C.1461-63. 
fO 265v Leen Van Overberch fLessins in Bellegem 
pacht van Rugger de Vriend zijn goed te Steeland in 
Bellegem,groot 28 bunder. 
A.C.1466-69. 
fO 170 Gheerart Vanden neste fs Simoens in Belleghem 
pacht van Matheus Scaeck zijn goed in Bellegem en 
Rollegem,geheten ter Brasseyde,groot 47 bunder. 

A.C.1473-74 
fO 210 Rugger de Crudenaere f Wulfaerts in Bellegem 
pacht van Jan de Roquingnies f Jans zijn goed in 
Bellegem,groot 17 bunder 6 honderd lands 
A.C.1477-80 
fO 227 v Gheeraerd Vanden neste f Symoens in Bellegem 

pacht van Matheeus Scaec zijn goed in Bellegem en 
Rollegem,geheten Braseye,groot 47 bunder. 

A. C.1480-81. 
fO 217v Rugger Tanghe Jans zone in Dottenijs pacht van 
Jan de Tolnare zijn goed in Bellegem,genaamd te 
IVlorta i ngne . 
A.C.1485-88. 
4v Symoen Vander Schuere f Jans in Bellegem pacht van 
Symoere Vander Woestine we van wijlent r~er Lodewyck van 
Schorisse haar goed sDuerwaerders in Bellegem,groot 
50 bunder. 

fO 5 Rugger Vander Schuere f Jans in Bellegem pacht van 
Symoene Vander woestine we Lodewyck van Schorisse haar 
goed te Cattenbeke in Bellegem,groot 17 bunder. 
A.C.1488-90. 

fO 2 Gheeraerd Vanden Neste f Symoens pacht van Matheeus 
Scaec,schildknaap,zijn goed in Bellegem en Roll. ten 
Brassye. 



ROESELARE 1 1 NOVEMBER 1977 

OPNIEUW EEN V. V. F. -TOPDAG VOOR WEsr-VLAANDEREN ! 

Traditiegetrouw wordt dit jaar Roeselare weer het trefpunt 
van al degenen die in West-Vlaanderen op zoek zijn naar 

voorouders. 
Het ''herboren'' V.V.F.-gewest Roeselare wil deze keer, 

door een biezondere prestatie, het hare bijdragen tot wel

slagen. Dank zij de welwillendheid van de Bank van Roeselare 

en West-Vlaanderen wordt in de lokalen van deze instelling 

te Roeselare, Noordstraat, van 10 tot 20 november een 

groots opgevatte tentoonstelling ingericht onder het 

motto ''VOOROUDERS IN HEf ROESELAARSE". 

Het ligt in de bedoeling het grote publiek te laten kennis 
maken met wat er op het gebied van de familiegeschiedenis 

reeds in de streek is gepresteerd en meteen aan te tonen 
de mogelijkheden terzake voor eenieder. 

Met het oog op de organisatie - uw medewerking aan 

deze tentoonstelling - wordt U vriendelijk doch met 
aandrang gevraagd aanwezig te zijn op de eerste bijeenkomst 

van het nieuwe werkj aar. U wordt vernacht op 

OONDERDAG 22 SEPTEMBER a. s. om 20 uur 

in de gewone vergaderzaal van de Sted. Techn. Dienst, 


Noordstraat 107, te Roeselare. 


Dagorde: - Enkele speciale Roeselaarse bronnen voor de 


familievorser (behandeling Michiel Mispelon) 

- Voorstellen en bespreking inrichting tentoonstel
ling. 

Er wordt gerekend op uw komst 
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ONZE KALENDER. 

ROESELARE, 11 november 1977, PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG 
(zie verder) 

15 december 1977, Zaal Technische Dienst, Noord

straat 107: Voorzetting ontleding staat van goed. 


KORI'RIJK. 

DINSDAG 20 DECEMBER 1977 om 20 uur, in de leeszaal van het 
Rijksarchief, Guido Gezellestraat, Kortrijk. 

STIJDIEAVOND. Thema: "POORI'ERSLIJSTEN" 

Leiding: 	 Dr. Hist. Emest WARLOP 
en Johan ROELSTRAETE 

Inbreng: 	 ALLE AANWEZ I GEN . 

Na de ontleding van de staat van goed vatten we een andere be
langrijke bron aan uit het Kortrijkse Rijksarchief. Niemand zal 
het belang onderschatten van poorters lijsten. Hoe echter ermee wer
ken, hoe deze lijsten ontleden? Dit zal het onderwerp uitmaken 
van deze studieavond. Meteen ook weer - hoewel in mindere mate 
een les in oud schrift. 

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x= 

ARCHIEFDAGEN. 

lL!!Ç?Y~~~! 	 lL9-~f~wQ~! 
Zoals iedere tweede zaterdag van de maarrl s::aat de secretaris 

van onze afdeling ter beschikking van de zoekers in het rijksar

chief te Kortrijk. 


x=x=x=x=x=x=x=x=xx=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x= 
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Een interessant voorbeeld hoe we een voorouderreeks in 
het Kortrijkse kunnen uitwerken, is: 

"ONZE VOOROODERS VAN (DEN) NESTE 

door Mevr. M. MAERfENS-VERKINDEREN 

Handzame (Familia et Patria), 1977, 120 blz., geill. 

Te verkrijgen door storting van 400 F. op rekening van 


Etienne Vanneste-Maertens, (Galerij St.-Bemard), Koning 

Albertstraat, 31, KUURNE. 

Rek. Nr. 018-385-0110783-72 (Bank van Brussel-Lambert). 


We willen ook nogmaals wijzen op het werk van een ander 

IOOdelid: 


"DE GESCHIEDENIS VAN DE FAMILIE D'OONDT 1398-1974" 

door Marc WYCKX 

Oekene 1974. 

Te verkrijgen door storting van 450 F. op PRo 920.210 van 
Marc Luyckx, Iepersestraat, 3, 8811 Oekene. 

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x= 

Wij zijn steeds bereid werken, familietijdschriften enz .•• van 
onze leden aan te kondigen in ons V.V.F.-krantje. Een klein 
woordje aan de secretaris volstaat! 

x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x=x= 
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Het bestuur van de gouw West-Vlaanderen 
en van de afdeling Roeselare 

van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde V.Z.W. 

hebben de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de 
opening van de tentoonstelling 

VOOroUDERS IN HET roESELAARSE 

oio< /"-I,..c(" 'u;"" ~ , 
die zal plaatsvinden op ~jdag. 10 NOVEMBER 1977 om 19.30 uur 
in de hall van de Bank van Roeselare en'West-Vlaanderen, 

Noordstraat 38 8800 ROESELARE (Centrum). 

Als gastheer treedt op de Heer Jan SERCU, Voorzitter van het 
Directie-canité, die de tentoonstelling zal openen, waarna 

een receptie wordt aangeboden. 

Hem wordt zijn kwartierstaat, toegelicht door de Heer 

Lucien Van Acker, aangeboden-. 

Na een rondgang wordt het slotwoord uitgesproken door 

Dr. Lieven Spyckerelle, voorzitter van de V.V.F.-afdeling 

Roeselare. 

De tentoonstelling zal open blijven van 11 tot en met 20 no

vember: Op 11, 12, 13, 19 en 20 november van 10 tot 17 uur 

De andere dagen van 8.15 - 12.15 uur en 

van 13.30 - 17 uur. 
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11 NOVEMBER 1977 ROESELARE vm 9.00 tot 17.00 uur 

PROVINCIALE ClNTM)ETINGSDAG 
van de 

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 

Dit in de ruime lokalen van "Licht en Ruimte", Oostnieuwkerke
steenweg, nr. 51. Tel. 051/20.04.90 

Dagindeling: 

Vanaf 9.00 u. 	 Verwelkoming Plaatsing dokumentatie 

10.00 u. 	 Paneelgesprek over "Grafschriften" 
Welkom door Dr. Hist. E. Warlop, gouwvoorzitter 
Bibliografie m.b.t. grafschriften (M. Mispelon) 
Korte toelichtingen over handschriften en ver
zamelingen, door O.m. J. Ghysaert (Brugge), 
R.L. Dewulf (Brugge) en.K. De Lille (Ieper). 
Telkens tijd voor vragen stellen - bespreking 

12.00 	- 13.00 Lunchpauze. 
Men kan ter plaatse soep, koffie en belegde 
broodjes bestellen. 

13.00 	- 17.00 Provinciale instuif met o.m. 
- Westvlaamse dokumentatie uit Centrum Antwerpen 
- Provinciale inventarissen - klappers 

(M. Mispelon) 
- Standen van de afdelingen met uitgaven en do

kuloontatie 
- Dokumentatie van V.V.F.-Ieden / uitgaven 

Overhanding van de kwartierstaat aan 

Mgr. E. Laridon, Directeur van Licht en Ruimte, 

Hulpbisschop van Brugge. 

Toelichting door K. de LilIe. 

Slotwoord door Voorzitter Dr. Hist. E. Warlop. 


Wie ooit op een"instuif" te Roeselare was ... moet er dit jaar 
beslist terug bij zijn! 

17.00 
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IDE "AKTIEF" MEEWERKEN AAN DE INSfUIF TE ROESELARE. 

In de hall van "Licht en Ruimte" is plaats te over voor 
eenieder om er: 
1. dokumentatiemateriaal allerhande te plaatsen 
2. gezellig kontakt op te nemen met vrienden-familievorsers 

De bedoeling van zo'n bijeenkomst is toch zich niet alleen op de 
hoogte te stellen van wat er zoal gepresteerd wordt; ~!~ ~~! 
bezit over een of andere familie waarin men belang stelt; 
wie wat waar zoekt enz .•.. 

Daarom: 

- Breng uw persoonlijke dokumentatie, op zijn minst uw kwar
tierstaat en/of stamreeks(en) mee, waaraan U doende zijt. 
Er is plaats om die ten toon te spreiden.
Trouwens z6 zal een ander zien wat U heeft, 
waaraan hij (zij) U kan helpen en... eventueel ook geholpen 
wordt 

- Heeft U een of ander boek, blad of wat "genealogisch" of 
"historisch" te koop, U kan het de belangstellenden aan
bieden. 
Wellicht heeft U ook iets terzake te "ruilen". 

Er zijn reeds heel wat familievorsers, die het kader van hun 
eigen familieonderzoek zij'.1 ontgroeid. Er wordt immers vlijtig 
geklapperd of indices gemaakt, gepubliceerd. Kom er uw werk 
tonen: wat U doet, hoe U het doet .•. Dat kan nuttig zijn voor 
anderen maar ook voor U zelf! 

Roeselare 11 november heeft reeds bewezen voor velen nuttig 
te zijn! Dit jaar moet dat meer dan ooit het geval zijn. 
Daarom... ook U wordt er verwacht die dat nog nooit heeft mee
gemaakt! Er is plaats voor honderden! 
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FICHE WIE ZOEKT WAT? WAAR? OP? 

GELIEVE DIT BLAD IN TE VULLEN EN AF TE GEVEN IN EEN VAN DE 
VOLGENDE VERGADERINGEN AAN DE SEKRETARIS. JE KAN HET OOK 
OPSTUREN NAAR ZIJN ADRES. 

DE BEDOELING VAN DEZE STEEKKAART IS EENS TE MEER ONDERLINGE 
HULP. 

Naam en voornaam: 

Adres: 

Mijn opzoekingen betreffen: 

1. 	 Mijn kwartierstaat • ja neen 
De kwartierstaat van • (familienaam) 

Ik stuurde deze reeds door naar het centrum in 

Antwerpen . ja neen 

Ik heb mijn .. kwartieren volledig. 


2. 	 Stamboom. voorouderreeks ..... ja neen 
Over volgende families heb ik een uitgebreide dokumentatie 
aangelegd (aantal generaties) ? 
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3. 	 Bronnen. 
Volgende bronnen werden door mij bewerkt: 

Het betreft: aantekeningen - klappers - •....... 
(schrappen wat niet past) 

4. 	 Oe familiegeschiedenis van een dorp. 
Ik interesseer me aan de geschiedenis van: 
(gemeente) 
en haar families. 
Oe families van (gemeente) . . . . . . . . . . . . . . 
worden bewerkt. 

5. 	 Familietijdschrift. 
Onze familie geeft volgend tijdschrift uit: 

T~. verkrijgen: . 

6. 	 Ik publiceerde reeds: 

Titel(s): 	 PRIJS: 


