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Beste Wensen voor 1983. 

1983 zal voor onze afdeling zeker in het tekei:1 staan van het Congres van vol 
gend jaar. We hopen dat we op iedereen kunnen rekenen als het zover is. 'We 
wensen al onze leden en hun familieleden een goede gezondheid toe en suc
ces in hun werkkring. Natuurlijk wensen we dat al onze stamboomplanters 
enkele twijgen of zelfs hele takken aan hun stamboom (of desnoods hun kwar
tierstaat) kunnen toevoegen. We drukken de wens uit dat er velen onder hen 
de stap naar echte familiegeschiedenis zouden durven zetten. Dat hoeft daa
rom niet zo ver in het verleden te zijn. Misschien verwaarlozen we wat te
veel de laatste eeuwen. Ook het modern archief bevat zeer veel stof om de 
geschiedenis van onze familie te kruiden. En waarom niet eens de kranten 
doorpluisd ? De Kortrijkse Stadsbiblioreek beschikt over een collectie Kor
trijkse kranten. Wie weet staan daar niet onverwachte gegevens over je eigen 
(over )grootvader ? Ga ook eens op zoek naar de verschillende woonplaatsen 
van de voorouders. Misschien zou dat wel eens onze speciale aandacht in 1983 
kunnen opeisen ? Als voorbereiding van het congres? Tot slot wensen we 
nog een vruchtbare samenwerking met het archief en we wensen ook heel 
speciaal de archivarissen en het personeel in onze wensen te beuekken, in 
de eerste plaats alle mensen van het Kortrijkse Archief. We wensen ook dat 
de samenwerking tussen de afdelingen Kortrijk en Roeselare zou verder gaan 
en dat ook onze leden in Roeselare de weg zouden vinden naar het Roese
laarse stadsarchief. Er moet zeker mogelij kheid zij n om dit archief toeganke
lijker te maken voor die leden die aan hun familiegeschiedenis willen werken. 
Nog een goed 1983 ! Johan Roelstraete. 
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V.V.F. AFDELING ZUID-WESfVLAANDEREN (Kortrijk). 

ONZE KALENDER 

25 januari 1983 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk 

VOORDRACHT door Dr.hist.Ernest WARLOP over het opstellen van een fami
liegeschiedenis met voorstelling van het boek van Mevrouw Maertens-Ver
kinderen uit Bavikhove: "Onze voorouders Dejonckheere, Bibau, Van Bel
leghem en Van Ryckeghem". Het past dat we Mevrouw Maertens, één van de 

leden van het eerste uur, bij haar zoveelste publicatie en meteen ook 
één van de beste, even in de bloemetjes zetten.We hopen dan ook dat de 

vele leden die haar kennen or die avond zullen aanwezig zijn. 
Er zal die avond ook gepraat worden over het congres van de V.V.F. dat 
in 1984 in Kortrijk zou doorgaan. 

22 februari 1983 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk 
LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. Thema: disrekeningen. 
Disrekeningen zijn zeker niet de door de familiekundige meest gebruikte 
bronnen. Toch kunnen ze voor een familiegeschiedenis van belang zijn. 
Niet alleen vind je er soms de behoeftigen met naam vermeld, maar ook 
de namen van de pachters van disgronden worden er ieder jaar vermeld.De 
aanwezigen krijgen kopieën van de tekst. 

EEN VRAAG OVER WERVI K (FRANS). 

De heer Jacques Bultynck,Kerketraat 61,9890 Knesselare heeft enkele kwar
tieren met voorouders geboren in Wervik/frans of er overleden.Zijn vraag 
is: waar kan ik de akten vinden van geboorte,huwelijk en overlijdens van 
Wervik/frans voor de Franse revolutie? Niet bij: Wervi~ (F.of B.),niet 

1 I • 

in Rijsel (Archives Départementales du Nord),niet in het R.A.K. Zelfs 
de V.V.F.(Antwerpen) kan mij niet antwoorden. De parochieregisters in 

Frankrijk,zowel als in België moeten toch ergens bestaan? 

http:vermeld.De
http:zetten.We
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TIP VOOR ZOEKERS NAAR DE FAMILIES VANDEfv'EULEBROUCKE EN fv'OREELS. 

Tijdens mijn opzoekingen in het R.A.K. noteerde ik onderstaande tip 
die de personen die te Tiegem opzoekingen verrichten naar familieleden 
Vandemeulebroucke of Moreels eventueel kan helpen. 

In de inventarissen van Gemeentearchieven - deel I - op blz.139 onder 
het nummer 334 Fragmenten van alfabetische tafels op doop- huwelijks- en11 

overlijdensregisters van de 16de tot de 19de eeuw" betreft het hier in 
. .. 

werkelijkheid: 20 bladzijden alle 0.-
~ 

H. en O. van 1599 tot 1846 onder 
de naam VANDEMEULEBROUCKE en 16 bladzijden alle 0.- H. en O. onder de naam 
MOREELS . 

Etienne VANDENHOVE 

VRAGEN EN AANVULLINGEN KWARTIERSTAAT MARC BooNE 

De heer Julien Bulcke, Kroonstraat 28 bus 4,8000 BRUGGE schreef ons 
volgende brief: De originele kwartierstaat, die U liet afdrukken in 11 

It Stamboompje (oktober 1982) heeft ten volle mijn aandacht genoten. 

Ik ken de samensteller niet en toch wil ik hem ... verdere gegevens meedelen 

( samensteller is Fam. BOONE-VERVUST, Simon Stevinstraat, 59,8500 Kortrijk). 

Eén van mijn voorouders is Monbaliu Joannes. 


MONBALIU Isabelle-Francisca x VERMEULEN Amandus 
o Koolkerke 11.3.1777 o Uitkerke 17.10.1758 
+ Lissewege 25.3.1869 + Lissewege 31.5.1823 

fa fs Petrus x HOUSSAER Anna 


MONBALIU Joannes x DEVRIEZE Jacoba-Josepha 
o Ruddervoorde 9.2.1724 o Ruddervoorde 7.7.1717 
+ Lissewege 15.10.1794 + Koolkerke 6.11.1783 
(xx Ruddervoorde 2.5.1771) fa Judocus x VERSTRAETE Isabella 
fs 
MONBALIU franciscus x DE VYDT Anna 
o Oostkamp 15.12.1691 o Oostkamp 15.3.1688 
+ Dudzele 24.7.1774 + Ruddervoorde 8.3.1765 
x Oostkamp 10.1.1717 
fs 
MONBALI U Frans x ALEIN Pauline (Eleyn,Helleyn.Elijn) 
o Ruddervoorde 29.4.1663 Oostkampo 

+ Oostkamp 30.7.1732 + Oostkamp 8.2.1721 
x Oostkamp 30.4.1688 
fs 
MONBALLI U Ka re1 x DE SANGER(E) Jacoba (Jacquemijneken)

fa Jan x PIJPE Adrianeken 
Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om enkele gegevens te vragen 
over een paar voorouders. 
DEBEL Petrus te Ruiselede circa 1708 fs Martinus en Kerckhove Anna.0 

TANGHE Catharina Zwevezele circa 1714, + Dudzele 6.8.1784 als vidua0 

Doens Leopold,Bogaert Joannes en Notterdam Petrus. 

Wie kan helpen of gemelde voorouders in zijn kwartieren zou hebben. kan 

wellicht de heer J.Bulcke hiermee een plezier doen. 



OoRLOGSFE ITEN, 4 

In 1669 wordt er een staat en inventaris van al de goederen die toebehoorden 

aan Joos van LERBERGHE fs Pieter vuytZants wesende tsedert het jaar 1654 

opgemaakt ten voordele van 1° Michiel van LERBERGHE 2° presbyter (=priester) 

Rogier van LERBERGHE 3° Jan van LERBERGHE 4° Guill(elmus) van LERBERGHE 
5° Jacques van LERBERGHE. Dit waren allemaal broers van de vermiste persoon. o 

Men presumeert dat hij gestorven is ... (I). 
Op het ogenblik van het overlijden van Marie CALLENS fa Laurens, weduwe 

van Carel TANGHE fs Jan, te Harelbeke in juli 1683, is er niet veel aan te 

geven voor het opmaken van de staat van goed want ... men doet alhier te 

noteren dat de cattheylen~ strooy~ coyen~ getauwe ende andere storie dat 

bleven boven het gonne dat verloren is gheweest in belech ende winne van de 

stadt ende cytadelle van Cortrijck te jaere ende maent van 8bre 1683 ... 

niet veel meer beteken(en) (2). 

Op 11 januari 1691 sterft in Kuurne François van FLETEREN fs Jacques 
onghelucke doot geschooten Van het campement tot Kuurne van het Legher

volck van den marquys de BOUFFELEERE (3). 

° mitgaders kinderen van Pieter van LERBERGH ghepro creert by Jaecque

rrryne LABENS met name: Michie I en Joanna. 

Yo 1ande LAr~MERANT 

(1) R.A.K.,Losse staten van goed, Bouve,nr.90,pak Kortrijk. 
(2) " 11 "pak Harelbeke 
(3) Ee'bo ,nr. 97 ,pak Kuurne.11 11 

OP DE BOEKENTAFEL 

In 1982 zijn er heel wat boeken verschenen die de familiekundigen kun
nen interesseren. Uiteraard is het voor ons onmogelijk alle boeken te 
bespreken of zelfs aan te kondigen. We beperken ons tot de opgave van 
enkele titels die op onze eigen boekentafel terecht kwamen. 
Voor algemene informatie is vooral C.VANDENBROEKE,Sociale geschiedenis 
van het Vlaamse volk,(Orion),Beveren,1981,301 blz. belangrijk voor de 
achtergrondinformatie die misschien een nieuwe kijk kan geven op 't uit
werken van sommige familiegeschièdenissen.Lezers die een gemakkelijk over
zicht willen van de geschiedenis van de Nederlanden dat ook aandacht 
besteedt aan economische en sociale facetten zullen zeker in het volgende 
werk hun gading vinden: A.F.MANNING,r~.DE VROEDE, Onze lage landen,De be

woners vanaf de i d tot heden (M &PBoeken Weert),1982,320 blz. 

Wil je de streken van onze voorouders op kaarten van vroeger bekijken, 

wil je gegevens over de kaartmakers van toen, dan heb je aan 't volgende 
werk een mooie gids: J.BOSSU, Vlaanderen in oude kaarten. Drie eeuwen car

tografie,(Lannoo),Tielt-Bussum,1982,168 blz. Voor de Roeselaarse leden 

is het heruitgegeven werk van Desiré Denys over de Roeselaarse plaatsnamen 
een onmisbaar werkinstrument: D.DENYS,Roeselaars plaatsnaamkundig wporden

boek,(heruitg.Familia et Patria) ,Handzame,1982,471 blz. Vervolgt. 

http:A.F.MANNING,r~.DE
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V.V.F. Afdeling MIDDEN-WEsrvLAANDEREN (Roeselare). 

ONZE KALENDER 

3e MAANDAG 17 januari 1983, om 19u30. Voordracht door de Heer Valere 
Arickx over: "Egemse Families". 

3e MAANDAG 21 februari 1983, om 19u30. Les Oud Schrift, o.l.v. Johan 
Roelstraete. In deze uitgave van It Stamboompje ' vindt U een gedeelte van 
deze les. De bedoeling is dat U deze op voorhaand overschrijftop de blanco 
blz. en deze naar de les meebrengt. 

3e MAANDAG 21 maart 1983 om 19u30. 
1. Voordracht door de Heer John Godderis over "Westvlaamse Emigraties in 
de tweede helft van de negentiende eeuw". 
2. Voorbereiding tot het bezoek aan de Koninklijke Biblioteek te Brussel op 
woensdag 6 april 1983. (o.l.v. De Heer Daniël Merlevede). Vertrek om 7u30. 
De deelnemers kunnen reeds vooraf de gemeenten en perioden opgeven wel
ke ze willen raadplegen. 

MEDEDELINGEN 

In april gaat het jaarlijks Nationaal Kongres van de V.V.F. door. Gedurende 
die maand is er de derde maandag geen vergadering van V. V.F. Roeselare. 
Voorlopig zijn ook de vergaderingen van de vierde zondagvoormiddag afge
schaft. Dit in afwachting van een beter geschikte dag en uur. Meer nieuws 
hieromtrent volgt. 

Beste Leden, 

De V.V.F.-Roeselare begint zijn derde werkjaar. Mogen wij U een voorspoe
dig 1983 toewensen. Wij hopen op een goede samenwerking en wensen U al
vast een vruchtbaar "zoeken en zamelen". Aan de steunende leden, die reeds 
hun bijdrage hebben gestort, onze dank! Achterblijvers zullen wellicht in de
ze dagen volgen... Wij danken de Heer Danneeis, direkteur van de V.M.S., die 
ons welwillend een lokaal ter beschikking stelt, waar wij maandelijks kunnen 
vergaderen. Onze dank gaat ook naar de Bank van Roeselare en West-Vlaan
deren om de milde steun. Wij trachten U verder, goed op tijd, een degelijk 
Stamboompje te bezorgen. Interessante artikels zijn steeds welkom. L.D. 

DRINGENDE OPROEP 

Dit is het laatste nummer dat naar iedereen van de afdeling Roeselare ge
stuurd wordt. Alleen zij, die lid zijn van de V.V.F.-nationaal, (en aldus het 
tijdschrift Vlaamse Stam ontvangen) of zij die de bijzondere bij drage van 
honderdenvijftig frank betaalden, zullen verder 't Stamboompje' ontvangen. 
Wanneer Uw naam op de adresstrook van dit januari-nummer onderlijnd is, 
beduidt dit, dat wij Uw bijdrage nog niet hebben ontvangen. Voor het geval 
U It Stamboompje' in 1983 toch verder wenst, kan dit door vlug 150 fr; te 
storten op Rekening nr 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare, Lijsterstraat 8, 
8800 Roeselare. (G.A.). 

TE KOOP 

15 eerste jaargangen VLAAMSE SfAM Volledig - fris. Schrijven met prijs
aanbieding: Wybo Pierre, Stationsstraat 161, 8850 ARDOOIE. 
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Samenvatting van de voordracht te Roeselare : 11.1 L 1982. 

ARCHIEVEN VAN DE KERKELlJKE INSfELLlNGEN 

IN HET RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK 


Dr. Hist. Ernest Warlop 


I. WELKE? 

A. KAPITTELS. 

L Sint-Salvator te Harelbeke, 1063-1800 (23.757 nrs). 

Sekulier mannenkapittel, gesticht midden de elfde eeuw door Adela, echtge

note van Boudewijn V, afgeschaft in 1797; blijft parochiekerk. Inventaris, 

10 din, 4°, 1941 en vvo 


2. Onze-Lieve-Vrouw te Kortrijk, einde 12de eeuw - 1806. 

Sekulier mannenkapittel, gesticht einde 12de eeuw, door Boudewijn IX, afge

schaft in 1797, blijft parochiekerk, verspreid over: 


a. OUD STADSARCHIEF VAN KORTRIJK (846 oork., ca. 1190-1757). 

Ch. Mussely en E. Molitor CARTULAIRE... Gent 1880. 

Th. Stevens, DE HANDVESTEN VAN DE STAD KORTRIjK, handelingen van 

de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, III (1923) 

p. 9-13. 

Registers en bundels,1579 - einde 18de eeuw (20 nrs), O.S.A.K., voorl. ms. 


b. BLAUWE NRS (259 oork., 1279-1714) Ontledingen (getypt) 


c. ACTA CAPITULI, 1419-1797 (14 nrs.) gevoegd bij d. nes 166-179. 


d. ARCH. KERKFABRIEK O.L.V. (165 nrs., einde 13de-1806); getypte sum

miere inventaris. 


e. TESTAMENTEN (Uitg. G. Caullet) TESTAMENTS D'UNE CERTAINE DE 

MEMBRES DU CHAPITRE DE NOTRE-DAME à COURTRA I (1328-1650). 


B. ABDIJEN EN KLOOSfERS. 

1. Groeningenabdij te Kortrijk 

Cisterciennerinnenabdij, ca. 1236, gesticht te Marke door johanna en Agnes 

van Rodenburg. In 1620/1267 naar de Groeningekouter, tegen de Kortrijkse 

stadsmuren; afgeschaft in 1797. Verspreid over: 


a. OUD STADSARCHIEF KORTRIJK 

Oorkonden (209 oork., 1219-1692). 

F. Vandeputte, SPECULUM BEATAE MARIAE VIRGINIS OU CHRONIQUE ET 

CARTULAIRE DE L' ABBAYE DE GROENINGHE, Brugge 1872. 

Th. Stevens, DE HANDVESTEN DER STAD KORTRIJK... , p. 14-35. 

B. Van Dorpe, DE ABDIJ VAN GROENINGE, H.K.G.O.K.K., Nieuwe Reeks, 

XXV (1951-52). p. 77-106. 

Registers 

(o.a. Cartularium) en bundels (43 ms, 1317-einde 18de eeuw) 


b. OORKONDEN MET BLAUWE NRS. (2; 1579-1629) 

Ontledingen. 


2. Abdij van Merkem (H. Petrus en O.L.Vrouw) 

Benedictenessenabdij, waarschijnlijk gesticht door jan van Waasten, bisschop 
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van Terwaan (1099-1130); opgegeven in 1854, goederen naar jezuieten van 
Kortrijk. In O.S.A.K. 
Oorkonden - E. Warlop Rijksarchief te Kortrijk, INVENTARIS VAN HET 
ARCHIEF VAN DE ABDIJ VAN MERKEM. L INLEIDING EN ONTLEDINGEN 
VAN DE OORKONDEN (1173-1585), Brussel, 1965. 

Registers en renterollen : begin 14de-16de eeuw (10; O.S.A.K. voorl. nrs. 

3. Guldenbergabdij te Wevelgem. (begin 13de eeuw-1823) 

30 nrs in K.A. Wevelgem - Rest : Brugge, Seminarie en enkele stukken In 

S.O.B. Kortrijk. 

4. Fragmenten 

Sint-Amandsproosdij te Kortrijk (1611-1725; 3 nrs.) 

Kapucinessen te Kortrijk (1790; 1 nr.) 

Karmelitessen te Kortrijk (1657 - einde 18de eeuw; 1 nr.) 

Sioenklooster (1471 - einde 18de eeuw; 3 nrs.) (O.S.A.K., voorl. nrs.) 


C. PAROCHIEKERKEN 

Van Aalbeke tot Zwevezele, met Sint-Salvators - Harelbeke en O.L.V. 
Kortrijk : 51. van 13de -14de tot einde 18de eeuw. Enkele moderne (Kor

trijk, St.-Maartens) 

Gedrukte inventarissen: 

E. Warlop, Rijksarchief te Kortrijk INVENTARISSEN VAN ARCHIEVEN VAN 
KERKFABRIEKEN. DEEL 1, Brussel 1969. 
E. Warlop, Rijksarchief te Kortrijk, INVENTARISSEN VAN ARCHIEVEN VAN 
KERKFABRIEKEN. DEEL 2. SINT-MAARTENSKERK, KORTRIJK, Brussel, 
1971 (tot 1800; 427 ms.) Na 1800 : een voorlopige invenatris op fiches. 

D. ANDERE FRAGMENTEN in O.S.A.Kortrijk. 

Kapellen, leprozerijen. 

jezuietencollege en St.-Michielskerk, 1589-1784 (32 nrs.) 

O.S.A.K., voorlopige nrs. 


11 BELANG VOOR DE GENEALOGIE 


A. KAPIITELS 

1. Sint Salvators te Harelbeke. 

Rente en ontvangstboeken (proosdij, St. Pieters in de Crypte, pastorie, enz ..• 

Fundaties. 

Broederschappen (St-joris, St-Elooi, H. Sacrament, Gelovige zielen, H. Ro

chus, H. Barbara, H. Rozenkrans, Gedurige Aanbidding, St-Pieter, H. Hart.) 

Kataloog van proosten, dekens en pastoors. 

Burgerlijk Archief (Wettelijke passeringen, Wezerij 16de-18de eeuw). 


2. O.L.V. Kortrijk, Archief Kerkfabriek 

Rekeningen (dekanaat, prebenden, kerkfabriek, enz .•. ) 

Fundaties. 

Broederschappen (St-Catharina, H. Sacrament, H. Rozenkrans, H. Rochus, Ge

lovige zielen, H. Hart, Carolus Borromeus, enz... ) 


Vervolgt. 
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VRAAG - ANTWOORD 

Ingevolge ons bericht in It Stamboompje van december 1982, ontvingen wij 
reeds volgende vragen 

CARLIER-DEVOS 
Carlier Antoine 0 Roeselare 1.4.1741, + Roeselare 13.4.170 , gehuwd met Go 
deris Maria-Catharina 0 Roeselare 15.10.1715, + Roeselare 20.8.1751. Carlier 
Antoine was de zoon van Pierre en Devos Petronelia. Vanwaar zijn deze laat 
ste afkomstig? Niet gevonden bij de Carlier's in Brugge, Kortrijk, Izegem. 
E.H. Henri Carlier, Deken Darraslaan 7, 8880 TIElT. 

BIEBUYCK 
Biebuyck Jozef 0 ? , + Brugge St.-Gillis 22.8.1722, gehuwd met Tytgat Ma
rie-Thérèse 0 9.7.1698. Hij was de zoon van Jan. Vanwaar komen die Bie
buyck's ? 
E.H. Henri Carlier. 

DEVREKER 
Devreker Pieter 0 Bovekerke 15.6.1738, gehuwd te Staden op 8.11.1768, met 
Ramoen Isabella Staden 3.9.1747. Hij was zoon van Julien. Vanwaar komt0 

deze laatste ? 
E.H. Carlier. 

BOUCKAERT 
Bouckaert Joannes-Eugenius Dadizel e rond 1722, + Moorsl ede 20.3.1832. Hij0 

was de zoon van Pi eter-Jan en van Vandenbroucke Anna-Catheri na. Gevraagd 
geboorteplaats en datum. 
Baccarne Robert, Poelkapelle. 

lOBEl 
Lobel Jan-Baptist, 0 Waarmaarde 1720, x 1746 met Decock. Hij was de zoon 
van F ranciscus. Gevraagd : geboorteplaats en datum. 
Pol lobel, Polenplaats 19, 8800 Roeselare. 

HOORMAN 
Carolus Viaene, 0 Rumbeke 29.1.1705, zoon van Joannes en van Anna Hoor 
man. Gevraagd: geboorteplaats en datum van deze laatste. 
Viaene Jaklien, H. Consciencestraat 21, 8800 Roeselare. 

VANDECANDElAERE of VANDE KENDElAERE..• 
Vande Kendelaere Modart, 0 te Moorslede, rond 1580, zoon van Gillis. Wie 
beschi kt over meer gegevens, wi e kent eventueel zij n voorvader ? 
Donaid Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 Roeselare. 

u HEBT GROOT GELIJK 

AL UW GELDZAKEN 


(zowel de grote als de kleintjes) 


TOE TE VERTROUWEN AAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST·VLAAN DEREN 
EEN WESTVLAAMSE BANK 

VOOR WESTVLAAMSE WELVAART! 

Zetel: Noordstraat 38, Roeselare 

74 agentschappen in West·Vlaanderen 
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850 blz. 

DE GESCHIEDENIS 


DER SfAD EN KASfELNlj 


VAN 


VEURNE 

F. DE POTIER 
E. RONSE 
P. BORRE 

Einde 19de eeuw, facsimile-uitgave 
met tal van illustraties. Genaaid ge
bonden, formaat 22 x 15, 2 delen. 
prijs : 2000 F 

LEVENSSCHETS 

PASfOOR 

jULES LEROY 

M. DEBAERE 

E.H. Jules Leroy is de schrijven van 
Zeisels en Vertellingen, Karel de 
Blauwer, Pieter de Pensejager, Valen
tijn en Wolffried. 
Deze studie handelt over het leven en 
werk van deze pastoor-schrijver. 
Paperback, ca. 140 blz. 250 F 

560 blz. 

BIJDRAGE TOT DE 

MORFEEMGESCHIEDENIS EN 

-GEOGRAFIE DER 

NEDERLANDSE TOENAMEN 

Dr. jozef VAN LOON 

Wetenschappelijke studie. Een must 
voor familievorsers ! 
Bekroond met de eerste prijs voor 
Taal- en Letterkunde van de Winkier 
Prins-stichting. 
genaaid: 1200 F 
gebonden ': 1500 F 
Zeer beperkte oplage 

TOPONYMIE 


VAN 


ROESELARE 


D. DENYS 

ca. 500 blz. 

1952, facsimile-uitgave. Bijna vijfdui
zend plaatsnamen worden vermeld, 
beschreven en gesitueerd (op kaart) 
genaaid gebonden, formaat 22 x 15 
prijs: 1250 F. 
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296 blz. 

ONZE VOOROUDERS 


DE JONCKHEERE, BIBAU, 


VAN BELLEGHEM EN 


VAN RYCKEGHEM 


M. MAERTENS-VERKINDEREN 

Voorbeeld van hoe een uitgebreide 

familiegeschiedenis, welke tot de ge
nealogische "last fronteer" teruggaat, 

dient opgemaakt te worden. 

Paperback, formaat 30 cm x 21 cm. 

Tot 31 januari 1983 : SOO F 

Na die datum : 700 F. 


DE GESCHIEDENIS 


VAN 


WATOU 


L.A. RUBBRECHT 

1911, facsimile-uitgave. ca. 425 blz. 
Met toelichting door Dhr. V. Arickx. 
Genaaid gebonden. Formaat 22 x 15 
Voorintekenprijs : 7S0 F 

UITGEVERIJ 

FANILIA ET PATRIA 


Handzamestraat 155 

8120 KORTENARK-HANDZANE 


Tel (051) 56 73 36 
(051) 20 72 88 

GESCHIED- HEEM- en 

FAMILIEKUNDIGE UITGAVEN 


l ENIG IN GANS VLAANDEREN 

DE BENDE 


VAN 


BAKELANOT 


S. TOP 

ca. 300 blz. (per deel). 

Drie delen Genaaid gebonden. 

Voorintekenprijs : 

per afz. deel : 7S0 F 

volledige reeks: 2000 F 
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FLANDRIA AMERICANA 

Midden februari verschijnt het jaarboek FLANDRIA AMERICANA. Bedoeling 

van de initiatiefnemer, Robert Houthaeve, bestaat erin, jaarlijks enkele publi 

caties in boekvorm bijeen te brengen, met betrekking tot de Vlaamse aanwe

zigheid in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. De idee voor "Flandria Ameri

cana" ontlook ten huize van pater Karel DENYS, pastoor van de Vlamingen 

in Detroit (U.S.A.). 


Het ligt voor de hand dat eerste jaarboek om en rond de genoemde auto

mobielstad blijft. Daar waar een goede 20.000 Vlaams-Amerikanen thans de 

ekonomische krisis trotseren. Precies een eeuw geleden ging de Roeselaar

naar Charles GODDEERIS zich in Detroit vestigen. John Goddeeris, zouaven

kenner, schreef voor "Flandria Americana" een bevattelijke biografie van 

zijn naamgenoot. Daarbij werden Ch. Goddeeris' gedenkschriften gepubliceerd. 

Honderd jaar geleden verwierf anderzijds Charles Van de Poele (0 Lichtervelde 

1846) een patent voor zijn beroemde elektrische tram. Over hem ook wordt 

een verhelderende levensbeschrijving gepubliceerd. 


Beide auteurs van het jaarboek voegen daar nog allerlei onderwerpen aan toe. 

Het duo is van plan ernstig archiefwerk te leveren, hier en overzee, om dan 

met een regelmaat, leerrijke publikaties aan te bieden. Het staat buiten 

kijf dat ook de vele familiekundigen kostbaar meteriaal zullen aantreffen in 

een nieuw en fris jaarboek, uniek in Vlaanderen ! 


Uitgegeven door Familia et Patria, Kortemark-Handzame. 

Meer gegevens omtrent prijs en uitvoering worden U gaarne verstrekt. 


WIJ WENSEN IEDEREEN 

EN EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR 

Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA 
Handzamestraat 155 
8120 KORTEMARK - HANDZAME 

INHOUDSTAFEL 

1 Beste wensen 
2 V. V.F. Zuid-Westvlaanderen - Onze kalender - een vraag over Wervik 
3 Tips voor zoekers naar de families Vandemeulebroucke en Moreels 
4 OorIogsfeiten - Yolande Lammerant 
5 Oud Schri ft 
6 V.V.F. Midden-Westvlaanderen - Onze kalender - mededelingen .- Bes

te Wensen - Dringende Oproep - Te koop 
7 Archieven van de kerkelijke Instellingen in het Rijksarchief te Kor

trijk. Dr. His. E. Warlop 
9 Vra.ag .- Antwoord 
10 Familia et Patria 
12 Flandria A mericana - Inhoudstafel 
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EDITORIAAL 

Door omstandigheden buiten onze wil is deze uitgave van It Stamboompje 
minder uitgebreid dan anders. Wij d~en ons best om U binnen de maand 
een bijkomend nummer te bezorgen. 

De redaktie. 

V.V.F.-AFDELING ZUID-WESTVLAANDEREN (Kortrijk) 

ONZE KALENDER 

Dinsdag 22 maart 1983 - om 20 uur - zaal Intercom, Rijselsestraat, Kortrijk. 

LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete (vervolg van voorgaande les). 

VRAAG EN ANTWOORD 

DE BRABANDERE 

Gezocht: Gegevens rond de naam De (de) Brabander(e) in het Kortrijkse 

(Harelbeke, Kortrijk, Beveren-Leie, Tielt, Wingene, ... ). 

Momenteel bestaat er een stam reeks tot aan Joannes De Brabandere (+ 1584, 

Harelbeke). Kan iemand ook mededelen als er reeds onderzoeken of publi 

katies zijn gemaakt. 

Rudi De Brabandere, St Janstraat 2, 8880 Tielt. 


FIEUW 

Wie kan mij huwelijksplaats en -datum (rond 1800) bezorgen van Sophia 

Fieuw (Fieux) 

d.v. Ignatius Jacobus x Victoria Helena Huyghebaert 
o Rumbeke 1 oktober 1779, + Roeselare 19 augustus 1868. 
met Albertus Van Coillie 
o Beveren (17 september 1765 ?), + Oostnieuwkerke 10 december 1821. 
Jozef Cornette-Leupe, Delaeyst raat 88, 8830 Hooglede. 

VERMEULEN 

Een vraag die wellicht door veel stamboomzoekers gesteld wordt is : 

"Hoe kunnen wij te weten komen hoeveel kinderen uit een bepaald huwelijk 

geboren werden ?" 

De gevraagde inlichtingen betreffen de kinderen uit volgende huwelijken: 

a. Eugene-Jozef Vermeulen en Marie Melanie Verbrugge (x 6.1.1849). 

b. Pierre-Louis Vermeulen en Scholastique Francisca Huysent ruut 

(x 30.6.1819). 

c. Louis Jean Vermeulen en Marie-Jeanne Dignat (x Ieper, 5.2.1793). 

Vermeulen Louis Jean is waarschijnlijk geboren te Ieper (ca. 1765), en over

leden te Kortrijk op 10.2.1816. Zijn echtgenote is geboren te Kortrijk op 

12.3.1769. 

Volgens telling van 1814 woonden zij Stampaershouck 71 Kortrijk. 

Vermeulen Eugene, Voorzienigheidstraat 35, 8500 Kortrijk. 
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BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS 

RAK,GA Tielt, nr 302 LEENHOF Enquesten 1738-1794. 
Door johan Roelstraete. 

1. Onderzoek nopende het gedevulgeert verongelucken ofte versmooren van 

Adriaene de Cockere jonghe dochter vooren gevallen op de heerlijckhede van 

het Bernegemsche binnen de prochie van Tgielt buyten. Actum 11-7-1738. 

Adriaene woonde samen met Livine de Blaere fa jans, geestelijke dochter, 

40 jaar en met Marie Vermeerseh, ook geestelijke dochter, 37 jaar, in het 

huis van de pastoor van Tielt. Op 4 juli 1738 om 4 uur in de namiddag 

klaagde Adriane over haar bloedende neus en verliet daarop het huis... Om 

er nooit meer terug te keren. Ze werd dood in een gracht teruggevonden. 


2. Informatie betreffende Pieter VERLINDE, insetene deser stede (Tielt), 

versmoort in de vijver in de hoogstraet. (15-5-1759) 

Laurens Sabbe, hovenier in Tielt, 36 jaar, kwam op het roepen van officier 

Adriaen Verbrugge ter hulp toen Pieter in de vijver viel; Vruchteloos poog

den ze hem met pertsen eruit te halen. Verschillende getuigen verklaarden 

dat Pieter zich waarschijnlijk heeft willen van het leven beroven. Hij was 

immers van de caye gesprongen. Deze getuigen waren: joseph Vermeersch, 

getauwmaecker, 30 j.; Frans Vande Graveele, schoemaecker, 33 j.; Rosalia 

Vanderbrugghe, jonge dochter, 29 j.; dochter van Adriaen, officier van Tielt. 

Heer en Meester Guillielmus Frans Vandevondel, licentiaat in de medicijnen 

heeft op verzoek van Constantijn Dierckens, baljuw van deze heerlijkheid 

het lichaam geschouwd. 


3. Enquest op verzoek van Constantijn Dierckens, baljuw van Tielt en van het 

leenhof van Tielt betreffende Lodewijck de jode, fugitiven, schoenlapper van 

beroep. (10.3.1759). 

De opgeroepen getuigen waren: 

joanne Poppe, huisvrouw van Hieronymus de Meulemeester, winkelier. 

judocus de Predere, werckman, 60 j.; wonende in Tielt-stad. 

Monica Van Overberch, huisvrouw van Pieter de Backer, stroodecker, 40 j. 

Isabelle Vanhecke, huisvrouw van Guilliame Herman, Wever, 34 jaar. 

Rochus Verbest, schoemacker, 53 j. 

Hieronymus de Meulemeester, winkelier in Tielt-stad, 30 j. 


4. Informatie op de gedevulgeerde dieften begaen door Pieter DI Annecourt 

fs jaecques, insetene deser stede. Actum 21-3-1739 

Er zijn de getuigenverklaringen van: 

Leopoldus Denecker. bostelier in d' herberge de Lelie binnen dese stede en 

meester brauwer, 33 j. 

Marie Mestdagh, huisvrouw van Leopoldus Denecker, 31 j. 

Pieter St robbe, Lantsman op Thielt buyten, 48 j. 

Lieven Strobbe, lantsman op Thielt buyten, 40 j. 

Marie Pieternelle Boucquart, huisvrouw van Andries Freve, hoedtmaecker 

binnen diese stede, 28 j. 

Pieter jooseph Loontjens, lantsman op Thielt buyten, 43 j. 


5. Enquest jegens jacobus SOHIER in verband met nachtlawaai. (12-6-1761) 

De volgende getuigen werden opgeroepen: 

Frans Ameye, vleeschauwer, 34 j., woont in de stad. 

Anna Vinckier, huisvrouw van de voorgaande, 22 j. 

jacobusCarpentier, student, 20 j., wonende bij voorgaande. 

Pieter joannes Wallays, 18 j., wonende bij voorgaande. 

Pieter joannes Noppe, pericquer, 29 j., woont in de stad. 


vervolgt. 
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DE FRANSE TIJD. 


De uitroeping van de Franse republiek had plaats op 22 september 1792.. 
De republikeinse kalender werd vastgesteld bij dekreet van 5 oktober 1793 
(14 vendémaire jaar Il) en stelde als begindatum 22 september 1792. 

In dit dikreet wordt ondermeer gezegd dat het republikeins kalenderjaar 
zal bestaan uit 12 maanden van 30 dagen ( = 3 decaden van 10 dagen) en 
een bijgevoegde "complémentaire" maand van 5 dagen. De dag was ingedeeld 
in 10 uur van 100 minuten (1 minuut = 100 sekonden). 

Bij dekreet van 24 november 1793 (4 frimaire jaar 11) werden de benamingen 
van de dagen en maanden vastgesteld. 

De dagen: Primidi Sextidi 
Duodi Septidi 
Tridi . Octidi 
Quartidi Nonidi 
Quintidi Decadi 

De maanden: 
Herfst Vendémiaire (vendange) september-oktober 

Brumaire (brume) oktober-november 
Frimaire (frimas) november-december 

Winter Nivose (neige) december-januari 
Pluviöse (pluie) januari -februari 
Ventose (vent) februari-maart 

Lente Germinal (germes) maart-april 
Floréal (fleurs) april- mei 
Prairial (prairies) mei juni 

Zomer Messido r (moisson) juni-juli 
Thermidor (chaleur) juli-augustus 
Fructidor (fruits) augustus-september. 

Een periode van 4 jaar kreeg de benaming Franciade (année sextile) of 
schrikkeljaar. 
De 'benamingen werden bedacht door de republikeinse dichter Philippe Fabre 

gezegd Fabre d'Englantine (1750-1794), lid van de Conventie, achteraf ont

hoofd. 


Bij ons werd de Republikeinse kalender in gebruik gesteld in 1795. 

De afschaffing van de Republikeinse kalender en de teruginvoering van de 

Gregoriaanse kalender werd aan de Senaat voorgesteld op 2 september 1805 

(15 fructidor jaar XIII), er door aangenomen op 9 september 1805 (22 fruc

tidor jaar XIII) en van kracht verklaard met ingang van 1 januari 1806 

(11 nivose) jaar XIV) bij keizerlijk dekreet van 1 september 1805 (24 fruc

tidor jaar XIII). 


In de praktijk, bij Uw opzoekingen, is het wenselijk beide data te vermelden. 


De namen van de maanden worden gewoonlijk, net als bij onze maandbena

mingen met gewone letter geschreven. De jaren worden in romeinse cijfers 

aangegeven. 


Michiel Mispelon (+) 
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V.V.F .-AFDELING MIDDEN -WEsrvLAANDEREN (Roeselare) 

ONZE KALENDER 

3e maandag 21 maart 1983 om 19u30. 
1. Voordracht door de Heer John Goddeeris over Westvlaamse Emigraties in 
de tweede helft van de negentiende eeuw. 

2. Voorbereiding tot het bezoek aan de Koninklijke Biblioteek te Brussel op 
woensdag 6 april 1983. (o.l.v. De H;eer Daniël Merlevede). Vertrek om 7u30. 
De deelnemers kunnen reeds vooraf de gemeenten en perioden opgeven welke 
ze willen raadplegen. 

Wij danken de Heer Geert Hoornaert voor het geslaagd embleem van ons 
Stam boompje. 

Op maandag 14 maart 11. werd Willem Denys, broer van onze voorzitster 
Lieve Denys, onder massale belangstelling en in aanwezigheid van tal van 
prominenten ten grave gedragen. Een schone begrafenis, zoals ook zijn leven 
geweest was. Langs deze weg bieden wij de achtbare familie onze blijken 
van rouwbetuiging en innige deelneming aan. Wij hopen in een volgend 
stamboompje een passend artikel aan wijlen Willem Denys te mogen wijden. 

OOK ZO MAAR GEWOON "SPARÊN" 

GAAT NOG ALTIJD BEST 

(en 't is gemakkelijk ook !)
~ OP EEN DEPOSITOBOEKJE 
VAN DE 

11 
BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 

DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 
ZICH HELEMAAL ..THUIS" VOELT! 

boekhandel 

Jos MARECHAL 

Mariastraat 10 

BRUGGE 

Nu nog meer 
antiquariaat 

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK 

Het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame, 
is wegens onderbreking van het B.T.K.-projekt tijdelijk gesloten. 

SPECIALE OPENINGSUREN: 

Iedere vrijdag vanaf 17 uur. 

Tijdens de Paasvakantie : 


Dinsdag S en 12 april 

's voormiddags van 8 u 30 tot 11 u. 30. 


voor meer inlichtingen 
familia et patria 

tel. (051) 56 73 36c 
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B. ABDIJEN 
1. Groeninge: renterollen (14de eeuw) 
2. Merkem : Renterollen (14de eeuw) 
3. Guldenberg (Wevelgem) : Ontvang- en renteboeken van heerlijkheden (17de 
en 18de eeuw). 

C. PAROCHIEKERKEN (zonder Harelbeke en O.L.V.-Kortrijk). 

1. Parochieregisters in archieven van de kerkfabrieken. 

Opgelegd door Concilie van Trente (1545-1563) Oudste in R.A.K. : Wakken 

(1564), Kortrijk-St-Maartens (1578), Helkijn (1588) enz... 

1611 : art. 20 van eeuwig Edict van Albrecht en Isabella : Wethouders moe

ten dubbel opmaken van par. registers en bewaren (gebeurlijk 2de dubbel 

voor hogere rechtszeteI). 

1752 : Strikte toespassing van art. 20 geeist door Karel van Lorreinen : pas

toors moeten eerste dubbel opmaken en geven aan de wethouders (1754 : or

donnantie van Maria-Theresia). 

1778 : zeer nauwkeuriJ!;e voorschriften Î.v.m.opmaken dubbels enz ... 

Tot aan de Franse Revolutie: 

Oorspronkelijke registers: pastoor. 

Dubbels: - plaatselijke wethouders. 


-hogere rechtzetel (vanaf 1611) 
{ - provinciale raden (vanaf 1778) 

Franse Revolutie, Wet van 20.9.1792 (in de Nederlanden opgelegd in 1796/97) 
De pastoors moeten de originele registers neerleggen in het gemeentehuis. 
Sommigen deden dat niet: (zgn. dubbels=originelen) Deze IIdubbels" bevinden 
zich in het A.R.A. Brussel. 

2. Andere dokumenten : in feite alles ! 

Aalbeke tot Zwevezele 


Goederen : renteboeken enz••. 

Comptabiliteit : kerkrekeningen en disrekeningen (16de-einde 18de eeuw) 

+ afz. rekeningen. 

R~gisters van Confreries 

Testamenten en fondaties, jaargetijden, obiyuaria (St.-Denijs) 

Archieven van parochies en heerlijkheden : resoluties, gerecht, wettelijke 

passeringen, belastingen, Wezerij van gedieden. 

Status animarul (Anzegem, 17de-18de eeuw; Hulste, 1777). 

Lijsten van com municanten, vormelingen, biechtelingen. 

Leggers van kerk- en disgoederen. 

Dispensaties e.a. huwelijkszaken (soms genealogische schetsen) 

Handboeken van de pastoors. 

Familiale archieven (bijv. Meulebeke : de Beer, 1483-18de eeuw) 

Zwevegem : telling 1695. 


St.-Maartenskerk Kortrijk 


Parochieregisters beloken tijd en moderne (ca. 1860) 

Cauwe {recht te betalen door personen die wensen te huwen registers 

1537-1742 : v66r P.R. 

Banneboeck, 1770-1782. 

Fondaties (reg. v. 1765); grafschriften enz... weggenomen in 1765 wegens op

nieuw plaasteren en plafonneren. 

Testamenten en stichtingen (14de-einde 18de eeuw). 

Stichtingen en jaargetijden, enz... 

Ledenlijsten van Broederschappen. 
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BOEKBESPREKING 


Edgard SEYNAEVE. Voorouders en 

Nakomelingen van Charles-Louis Sen

naeve (1800-1880) en Béatrice-Con

stance Huys (180S-1880) 

[Met voor Oostrozebeke een hoofd

stuk over de harmonie en een dorps
kroniek over de jaren 1800-1880] 

400 blz. formaat 30 cm x 20 ,cm, 

geïllustreerd. Genaaid en gebonden 

in blauwe band; titels In goudopdruk, 

Uitgeverij Familia et Patria, Hand

zame. Voorintekenprijs : 850 Fr. 


De auteur, rijkswacht-kapitein Ed

gard Seynaeve, werkte ruim dertien 

jaar aan deze breed opgevatte 

familie- en heemgeschiedenis. 

Na een noodzakelijke inleiding over 

de gebruikte afkortingen, de geraad

pleegde bronnen, toelichting op 

munten en maten, een artikel over 

de betekenis van de familienaam en 

de indeling van het Kort rijkse land 

{gei1lust reerd met plannen en teke

ningen, wordt de levensloop van elk 

voorouderpaar uitvoerig beschreven. 


45 

4. Augustinus-Ftandscus SENAEVE uit (~.em 

Als. kind van Jeannes Seynaeve en van "1ana De Meestere werd Fran
geboren op 13 maan l726, dfle uur in de namJddag. 

Het kind er de 14e gedoopt door pastoor Lust. Joannes Bossuyr en M,J
ria-Anna Vandenbroucke hielden het tcn doop {11. 

pastoor Lus( 
op 24 oktober wordt Franciscu5 
Een half Jaar hertrouwde hij met 
van judocu5 en Maria PesanL Dit huwebjk wer,:! 

inge:tege:1d door pas:.oor Yvone 
getuigen (4). 

lJ": C.~_ me ~whg..,. •.....tv.......,,,,;, j '''''"''JIU...t:- A:""9",'1<!..u1 
jw......,~uU ';<'-""( eA,. ,"","" ("-VU,__ :J0~etU...j;, ex;.. 
iJeJ" ........ fv~~f:r:r;«JJ<JMU~"'Itt::-I;;;.J;;-fr.u<,;;uG> .:L:hw/..L:!:t'

,jff'"*7,aJIr{ _ 

Akte over:ijcen van 

2. AdJiaen SYNAEVE uit Ernelgem-hecem 

Hoewel doorslaggevende argumenten ontbreken menen wij te mogen 
:;"c1leo dal Adriaen Synaeve te Sint-Deoijs bij Zwevegem werd geboren. 
wél mer zekerheid kon worden nagegaan is lijn huwelijk mer Maria Le 
Maisne uir Izegem. De vond plaats re Emelgem op 11 d~cember 
1677 met als getuigen Morel en de Emelgemse koster Antonius De 

Op 12, 19 en 21 december 1677 werden de bannen uitgeroepen. 
op 5 juni 1678 werden beiden in de Emelgemse kerk dOOf 

Spaooghe: getrouwd. Bij de voltrekking van dit huwelijk getuigden 
Le MaLstre en koster De Le POf! (14). 
M.t.ria Le "v1aistre was de dochter van Jacobus en van Joanna Coolsaer, in
woners van lt.egem. Aldaar werd l.ij geboren op 7 augustus 1656 (15). 
De doopregisters vertellen ons dat AdtÎaen en Maria twee on'Net

hebbeo verwekL Zo halen deze documenten ook dat in de-
een Adriaen Synaeve uit Izegem een onwettig van hem 

en van een zekere Catharina De Man In de kerk van Izegem dopen. Na 
onderroek menen wij re mOgén besluiten dar her hier om onte voorouder 

(16). Hierbij dient gevoegd dar op 15 januari 16ï8 een AdrÎfll'I8, 
Man- in de kerk te wordt gedoopt, dochter van de reeds genoemde 

Làtharina De doch onbekende vader. Als peler kreeg dit kind Perrus 
Van Anderhove. De voornaam van dit kind 

we reedi kennen (\7). Adriaen $ynaeve 
en werd aldaar begraven. Dt> sterf

""-eduwnaar was. Verdere gegevens over 

Het IS de grote verdienste van de 
schrijver dat hij niet alleen oog 
oog heeft voor de stam reeks, maar 
zijn voorouders telkens situelert In 

de sociale en historische toestand 
waarin zij leefden en deze uitge
breid uiteenzet. Zo is deze familie
geschiedenis uitgegroeid tOt een 
heemkundige studie, waarin heelwat 
toestanden en gebeurtenissen uit de 
algemene en plaatselijke geschiedenis 
aangehaald worden. Tal van illustra
ties, foto's, akten enz... verluchten 
de uitgave. 
Toch gaat deze studie niet zo heel 
ver terug, maar dit is in dit geval 
zeker niet vereist. De oudst vermelde 
voorouder is Adriaen Seynaeve, uit 
Emelgem-Izegem, die wij in de 17de 
eeuw terugvinden. 
Heel bijzondere aandacht gaat naar 
Karel-Lodewijk Sennaeve (1800-1880) 
een te Oost rozebeke gekende figuur. 
Naast schoenmaker en notarisom
roeper was hij er de dirigent van de 
in die tijd opgericht muziekvereniging. 
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Een volledig hoofdstuk is dan ook 
gewijd aan de geschiedenis van deze 
harmonie. 
Het hoofdstuk hieropvolgend bevat 
een ui t gebreide 19de eeuwse do rps
kroniek van Oost rozebeke. 
Het werk eindigt met de ascendentie
en descendentietabellen, met een 
kwartierstaat en een naamregister. 

BAKELANDTSfOET TE LANGEMARK 


ZONDAG 29 MEI 1983 


OM IS UUR 30 


(]) ILeaem fOnd 1720-1763

voorouder te bl.egem zou kunnen meegemaakt hébben wordt hel: 
dOOl het Reso!utieboek van het gelîjknamÎg 

werden de besluiten van de Izegemse burgervaders De pe
1720~1780 is VOOt de lregemnaren ovc:rllr>'egend reglementetend geweest. 

krijgsgewoel was bedaard vond fIlen eindelijk de tijd om de dorpsge
wat beret [e organizeren. Van dergelijke aanpak hiernavolgend 

voorbeelden. 

(a) ijesuljdin;g der HoornveeUeltten 

Op 10 oktober 1721 wordt Jooris MestÎaen, meester-beenhouwer uit Izegem, 
aangestéld ah. vleeskeurder voor het prinsdom. had er als opdracht de 
ongelonde dieren op Ie "poren en (e verwljderen. aangekocht vee dien
de eerst door hem gekeurd te 'Worden. De werden lwaar be
boet (51). 
I ijdens de oorlogsjaren 1745-1748 woedde in onze gewesren een erg 
{igende noornveeóekte. Als tegenmaatregel besloot de Wet dat Îeder 
\'ee diende vootûen te worden van een begeleidingsbtief. Zieke dieren wer
den onmiddellijk gesladn en verbrand. Men nchue zelfs een dorpswachr op 
om de invalswegen In hel oog te houden (52:, Her was gewoonte dar de 
landbouwets de heilige 8rigHta gingen dienen re Oo~!r.ieu'Wkerke om van ae 
pliSag \'erlmst te worden tB). 

b. Regelint der Markten 

Ook in had de Izegemse Raad moeten ,'as(stellen dat vele marktregIe
onbruik waren geraakt of " ... schandelick. .... werden overtreden. Zo 

;;ag er versr.:hillende mark/kramers llIet hun W3Hm leuren van deur tOl 

deor \oordaf de markt eigenlijk ol!tcleel geöpend was. Het vah dan ook ge
makkelijk te begfljpen dal de plaatselijke neringdoeners met deze gang vao 
zaken weinig opgetogen waren, Naast de scheld- .en vech(partijen. re
gende hel klacht;;>n bij de ge-meentevaders.. dergelijke handelsprakrijken 
!!ens en voor goed de kop in te dlukken werd een strikfe reglementerÎng op
ge;:teld en toegepa:-.t. De overffeder werd met zware boeten en uitsluiting 
bedachr. In dit reglement stond ondermeer vermeld dat hel verboden was de 
\\, arcn elders te verkopen dan op de voorziene marktplaats en dar de op<!ning: 
der ver~chillende markten zou aangekondrgd .... orden door klokkengel..:L 

(c) Problemen mef de Jeugd 

De verantwoordelijken konden slecht de "... abuijsen, Ihoelwîllighe_ 
den schandaelen der jon<:kheijl.•• 'l verdragen geûen lij dienaangaande 
ef'n ~trlkt reglement opstelden: 

\'erbod van te spelen op her kerkhof. daM g!<!svenstcIs in te gooien 
er de kerkmuren re beschadIgen. 
verbod van takken en bomen lang::. de ,>r raten en markten te leggen. 
verbod ,,-an op bruggen re spelen en ze te beschadigen. 
\fel bod van rn de Mandel te zwemmen en et schandaal te verwekken 
dour. .. op s!raf zijn klederen omnomen !e worden mer daarbij een flinke 
geldboere voO! de ouders (54). 

-IlE-N TERG" EM. 

FE Srr I ,r AIj 

VOOR HARMONIE EN FANFAREN, 

Op Zond..~ 26 .Iunl 18:0. 

DEELNEMENDE MAATSCHAPPIJEN: 
1. Itcntergbem, Harmonie, 
2. Slnt-Deu;t8-\Vc8treID, FanÎaren. 
3. Menlebeke; Harmonie:, 

... nu)'".elcde, Harmonie. 

5. "luck', Fanfaren, 
G. ThlcU, Harmonie. 

'I. Acr"eete, Fanfaren. 

8. ,lIgelrunu8Ier, Harmonie. 
9. Isc;hcm, Fanfaren. 

10. OOIO'roosbeke, Harmonie, 
11. "'neken, Harmonie. 

Cd) Oprichting van de Burgerwaeht 

Ingaande op de wensen van de Oo~tenrîjkse autmHeÎten ,,"ordt te Izegem 

fe Emelgem, van 11 maart 1724 aL een burgerwacht opg~richt. 


per van her gemeentelijk politiekorps had als opdracht dlt:!ven, 

vaandelvluchfigen op te sporen en aan !.e houden. Ook de 

held en de fUSI der bewoners diende veu:ekerd ~e WOrden. Voor 

stelling en de uittusling der verschillende grt)t:;'pen werd wel enig 

gemaakt tussen <ie Wachten \lan Izegem en die van Emelgem : 

corporael met syn mannen de wachl houdende binnen fseghem en, ,;u!le~ 

moghen hebben dan pooners, één fakelhoudet ende twee kelrskens 

ende de gonnen van prochie van Ernelghem, twee pooTlefS en twee 

keirskens sonder meeL.. " (5S). 

De oprichting van dergelijke bellei1igingsgroepen een noodzaak ge .... orde:'\. 

Inderdaad. tal vaandelvluchrîgen uÎr de Regimenten bleven 

rondzwerven În streek en maakten die dan ~Hg oO\"eilig. 


(4) Snippers 

Na de hongersnood van 1709 eel". periode van welstand, ak
ketS meer belrappetd dOOf krîlg:,lui. leve.den 
len op men dra de tarwe k?n kopen aan 11 ~tulvcr.6 avut en 
ge aan 7 :.tuivefs.. Van 5 januart 1740 af .tot begm apnl de 
houden .wd,d de meeste veldvruchten vermengd we!den. 
hggen tot de 6de mei. Het valt dan" ook gemakkelijk 1 e de " 
prijzen van de glanen snel de hougte InglOgen. Het leven 


Op 19 januar1 1735 daagde plot~ een felle stOrm op. Het waaide en k~u~k~e 

langs alle kanten. Tal van 1Io'on,ngen werden door deze wervelslorm be:.::.ha· 

digd. Te Izegem \floog he! lorentje van de Abelekapel van hel da~ en te 

Roeselare sfOute de " .. ,kerknaald. .• " rr.et donderend getdas pleiter de 

straatSTenen. 

Tijdens hetzelfde ja.r overleed eremijt Pietef Ouquennois, Hij »nerf te Ize
gem in een geut van heiligheid en had onder de bevolking een grote be
kendheid verworven. Men begroef hem ver van het Calvanekruis.. 


BegÎn 1744, op Koningsavond. zag men pl?ts een staartster aan de h~rnel 


verschijnen. Zeven weken \;tng schitterde Lij aan het fî rmamenL Onverklaar

baar volgde hierop ee-n overstroming i2ó aplÎJ) (56L 


Te- Izegem weId heelw3r Tand de haard geroddeld. De ge'Tleenst:hap was er 

(e gesloren om daaraan te ontsnappen. AllerleI schandaaltjes werden er rj,k 

in de verf gezet, 

In 1740 zal het dorp wel hebben dat " ... boekweitpelder. .. " Pierer 

\Aalaut fs wîjlent Pietel in werd gestopt om de gemeentelijke veror
dening van spaarzaamheid oven reden te hebben. 

Zo zal ook de opsluiting van 1I.,.rnarîonettenspelder"," Pleter lI,1ae5 \oor ",ni~e 


opschudding gezorgd hebben. Pieterken Maes had de 

geven in de herberg den Hert. De spelen W3Hm dermate 

uitliepen op wanorde en onzedi~ gedoe. Na (al van .e"""""r<en 

Maesken prompl de gevangenis ingegooid (57). 


Op 31 1760 werd Izegem overrompeld door een leger ooIevaar..,. Uel.e 

vogels zich nestelen op daken, schoorstenen en ook op de kerkwren, 


http:be:.::.ha
http:scheld-.en
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BAKELAt4DTSTOET TE LANGEMARK 


ZONDJt.G 29 MEI 1983 


OM 15 UUR 30 


2 \·.V.F ....·\kl !i:lg KL'r~rijk - Onze Kalender. 
~<Îe!jw .id ('c' V. V.F .-~ationaaL 

3 V. V.F.-:\t(:eling Roeselare - Onze Kalende!. 
CentuHn vu' t ;"';enealogie en Heraldiek Handzame. 
Hulde Michl~; Mispelon. 

4 Roeselare . lr:fobeurs familietijds·;hrifrerL 
V,lo dn:kfa: ;(;'t~ gesproken. 

5 In Mernoda, 1 Willem Denys. 
6 Oud Schrift - pachtkonnakten. 
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V.V.F.- AFDELING KORTRIJK 

ONZE KALENDER 

24 mei 1983 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, KORTRIJK 


VOORDRACHT door Dr. Gabriël VUYLSïEKE over 'De ferrariskaart, basis


aocument voor topografie ' . Dit onderwerp zal iedereen die zijn familie


geschiedenis wil projecteren op 't regionale vlak zeker boeien. Kennis 


van de plaatsen waar onze vooro~ders woo~den veronderstelt ook kennis 


van de cartografie, de wetenschap die zich o.m. bezighoudt met het be


studeren van oude kaarten. \~ie de hobby van onze voorzitter kent, weet 

dat hij genoeg onderlegd is om Jns over dit onderwerp een en ander te 


leren. Iedereen is natuurlijk vun harte welkom. 


28 juni 1983 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, KORTRIJK 


De heer Edgard SEYNAEVE spn:ekt over de opzoekingen die geleid hebben 


tot de uitgave van zijn familiegeschiedenis: 'Voorouders en nakomelingen 


van Charles o~is Sennaeve (1800··1880) en Béatrice-Constance Huys (1805
1880) I. 


De heer Donald VANDECANDELAERE zal ons nadien een en ander meedelen over 


recente uitgaven op gebied van fa~iliegeschieden;s. 


De rest van de avond zal besteed worden aan de voorbereiding van het 

nationaal congres 184. 


- In de vakantiemaanden zijn er geen vergaderingen voorzien. We wensen 
wel dat iedereen een gedeelte van zijn vrije tijd aan de familiegeschie

denis kan besteden. Veel zoekgenot . 

. V. V.F.-Nationaal - Centrum voor Familiegeschiedenis is verhuisd! 

Naar wij van de heren L. Gorissen en L.Commissaris vernamen is de V.V.F.

Nationaal volop aan de verhuis naar Merksem bezig. 


Nieuw adres: 
V.V.F.-NATIONAAL 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3 


2060 ANTWERPEN-MERKSEM. 

Tel. (03) 646 99 88 


OPENINGSUREN: 
woensdag 14 tot 19 uur 
donderdag 14 tot 21 uur 
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V. V.F. AFDELING ROESELA RE. 

ONZE KALENDER. 

3de maandag, 16 mei 1983. Lokaal V.M.S. Arme Klarenstraat Roeselare, om 

19 uur 30: Vrije werkvergadering (o.m. rouwbrieven - rouwprentjes... ). 


3de maandag 20 juni 1983. Lokaal V.M.S. om 19 uur 30. 

"Voorouders en Nakomelingen van Charles-Louis Sennaeve (1800-1880) en 

Beatrice-Constance Huys (1805-1880)". door Edgard Seynaeve. 


Nieuwe familiekundige uitgaven van Familia et Patria aangevuld met uitleg 

over studies die voor familie- en heemkundige var. belang kunnen zijn. 

Donaid Vandecandelae re. 

(Zie eveneens kalender Kortrijk). 


Dank aan de Heer D. Merlevede voor de goede begeleiding bij ons bezoek aan 

de Nationale Bibliotheek te BrusseL 

Er wordt binnenkort een bezoek ge~land aan de V.V.F.-nationaal in hun nieu

we gebouwen te Merksem. Meer ni,::,uws volgt! 


CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK - HANDZAME. 

Er is goede hoop dat het Centrum te Handzame opnieuw toegankelijk wordt 
vanaf 1 juni 1983. U kan er onder,ussen terecht op vrijdagavond van 17 uur 
tot 19 uur. Wil wel vooraf kontal~t opnemen met Familia et Pat ria \ tel. 
(051) 56 73 36 of met D. Vandec~wdelaere tel. (051) 20 72 88; anders is 
er kans dat U spijtig genoeg voor ,:,~n gesloten deur staat. 

VRIENDELIJKE UITNOD[GING 

HULDE MICHIEL MiSPELON 

Zaterdag 14 mei 1983 

Op die datum organiseert de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde een natio· 
naie V.V.F.-hulde aan wijlen ~1ich!el 
Mispelon. 

Om 15 uur In de parochiekerk te Hand
zame H. Mis voor wijlen Gouverneur 
Leo VANACKERE en Michiel MISPELON. 

Om 16 uur bloemenhulde aan het graf 
van Michiel Mispelon. Nadien volgt een 
ontvangst in het Kultureel Centrum te 
Handzame, ons aangeboden door 
Burgemeester en Schepencollege 
Kortemark. 

de Heer 
van 

Wij hopen op Uw aanwezigheid. 
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ROESELARE INFOBEURS FAMILI IJDSCHRIFTEN 

Op zaterdag 9 april 1983 had in de gebouwen van H.B.K.-Spaarkas, H.Conscience

straat 40, 8800 Roeselare een infGJe~rs voor familietijdschriften plaats. 

Om 10 u. werd deze manifestatie geopend door de initiatiefnemer de heer 

Germain Dierynck, promotor van de Familievereniging Vandamme. Nadien waren 

er toespraken van de heren Lieven Gorissen en Karel De Lille, respectievelijk 

directeur van 't centrum in Antwerpen en verant~oordelijke van de Familie

verenigingen. Voor velen zal 't bezoek aan de tentoons lling een openbaring 

geweest zijn. Dat er zoveel familietijdschriften waren konden we niet eens 

vermoeden. In ons krantje hebben we regeld melding gemaakt van de inhoud 

van o.m. De Cronicke Van Damme~ It rminneke, Familiecontacten Vervust en 

't Geslacht Vandenbroucke. Indien er nog krantjes zouden zijn uit onze af

delingen Roeselare en Kortrijk zo~den we hiervan graag op de hoogte zijn. 
Zeker zal deze infobeurs een stim~lans zijn voor de verschillende uitgevers 

van familietijGschriften en ik ber er bijna zeker van dat verschillende be

zoekers nu de moed zullen gevonder h om er ook mee te beginnen ( of 

opnieuw te starten! ). We kunnen de familievereniging alleen maar van harte 

gelukwensen met het genomen initi2tief dat zeker vruchten zal afwerpen in 

de toekomst. ker zal binnen de werking van de V.V.F. dit aspect van de 

familiekunde van zeer nabij gevolgd worden. 
J. R. 

VAN DRUKF AUTEN GESPROKEN. 

Drukfouten komen in veel werken \'')or. :\1 worden ze na herhaaldelijk 

nalezen en lezen pas veel later en dan nog vaak toevallig opgemerkt. In vo

rig Stam boompje schreven wij in het artikel over De Franse Tijd: 

"...bij keizerlijk dekreet van 1 september 1805 (24 fructidor jaar XIII)". 

Nu blijkt dat deze omzettingsdat'..lm, \~elke reeds sedert jaar en dag zo vermeld 

is in De Republikeinse Kalender van M. ~1ispelon, ve rkeerd is. Het moet 

zijn: "... bij keizerlijk dekreet van 11 september 1805 (24 fructidor jaar XlII)". 

Dank aan de (buitenlandse) opmerkzame lezer die ons hierop attent maakte. 

De uitgeverij zal dit zetfout je bij een volgende uitgave verbeteren. Elk zegge 

het voort! 


'T ST AMBOOMP JE 

wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V.V.F ...afdelingen ROESELARE 

en KORTRIJK. Niet-leden of leden 'an andere afdelingen die onze vergade

ringen niet bijwonen kunnen ons tijd~;chrift bekomen door storting van 150 F. 

op rekening 063-0100018-46 van Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 

KORTRIjK-HEULE. of rekening nr 712 -0112317 -74 van V.V.F.- Roeselare, 

Lijsterstraat 8, 8800 ROESELARE. 

Adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het 

tijdschrift doorsturen naar: D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 

ROESELARE. (tel. 051 20 72 88). 
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IN f'1EfvlOR IAM W I LLEM DENYS 

Wie de aanhef leest van 't bidprentje v~n Willem Denys ziet meteen hoe 

genealogisch de familie denkt: "Dankbaar om zo veel schoonmenselijkheid 

gedenken wij Willem DENYS, echtgenoot van Mevrouw Paula De Bevere, zoon 

van Achiel Denys en Margriet Schelpe, vader van Achiel, Marleen, Herman, 

Fransiska, Boudewijn. Manuêlla, Jan, Willem, Lieven en Marijke Denys, 

broer van Michiel, Marie-Thèrêse. Madeleine, Jan, Rosa, Frans, Karel en 

Lieve Denys. Geboren te Roeselare op 3 september 1911 en er naar zijn Schep

per teruggekeerd op lU maart 1983." Voor velen zal Wi11em blijven voort

leven als de schepper van Peegie, als de rondtrekkende voordrachtgever 

die met zijn gulle lach de mensen verzoende met de dagelijkse droefheid. 

Ook binnen de V.V.F. telde ~illem vele vrienden, dat getuigen de vele ridders 

van 't Manneke.Met twee ervan is hij nu samen, wijlen Michiel Mispelon en 

wijlen Leo Vanackere. Ook binnen de eigen familie was ~ij bijzonder getnteres

seerd in de familiegeschiedenis. ij volgde dan ook van zeer nabij de 

actieve genealogen binnen de eiS4~ familie, vooral zijn broer Karel en 

zijn zussen Rosa en Lieve. De familiefeesten van de familie Denys en het 

familietijdschrift 'Familia Denys' (1966-74) lagen hem dan ook zeer nauw 

aan 't hart en dat de Roeselaarse afdeling van de V.V.F. nu geleid wordt 

door zijn jongste zus vervulde hem met veel fierheid. Roeselare mag dank

baar zijn met een figuur zoals Willem. Ook de V.V.F. zal hem niet vergeten. 

Het is één van de taken van onze familiekundigen ervoor te zorgen dat de 

overledenen blijven voortleven, dat ze niet vergeten worden. Onze vereniging 

is blij hiertoe te kunnen bijdragen. 

Uit naam van de afdelingen Roeselare en Kortrijk bieden we aan de familie 

onze welgemeende deelneming aan. 
Johan Roelstraete 

uw BANK VAN VANDAAG 

VOOR UW ZAAK VAN MORGEN 


HELPT lJ MODERN DENKEN 

IN UW FINANCIEEL BELEID 


BANK 'VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 

de belangrijkste provinciale bank 

met internationale relatjes 
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OUD SGlRIFf: PACHTKONTRAKTEN. 

In één van enze lessen i~ KJrtrijk hadden we het (o.l,v, on:e voerzitter: 

over pachtkontrakten. 

Pachtkontrakten werden opgesteld ~ussen eigenaar POl pac~[er v~or j! rpchts

zekerheid. Dit verklaart waarom in de ~artrijks2 a~ten en k0rtr~ktA~. Olt 

zijn de akten gepasseerd .oor de Kortrijkse schepe~!n, l)veel plchtkontrak

ten voor de' hele kasselrij worden aangètroffen. Om i= t..-;rug te "ir.d,," ,,,n . 

men z;ich voorlopig behelpen ~Iet de inventans opger.'aii~t ·je"lr de "è·e,' Déspnet. 

Ook in andere fondsen (wettelijke passeringen van ~l&atielij~e 5ch!cen~anken) 


worden we 1 eens pachtkontnK':en aangetroffen. 

Wat we er vinden? De ~darl VI~ de elger,aar cf ZlJn 1ast i çde; de pilchter 

en zijn herkomst, de bescht'J",ing van het verpach~.e , d2 orootte. ,CJr.lS 

de naam, de parochie (;ee1 ~adere aa1duidi~g van de ~1irç. aaarvoc~ meet 

men in de landDoeken zoeker); de duur V3rJ :je pach~ ':~ ;et ')eoin e"Vdn, ~eel 

dikwijls 9 jaar; de pachtprijs (geld en nitur~); hele r~eks D~jzondere. 

bepalingen: de 'leeninghe en latinge .iwat hij kriigt en 'noet aCMerIaten blJ 

einde pacht), hoe hij 't land moet beoQuwen; de bemes:~rg; ae bomen en , 

struiken (hout ~as heel belangrijk!);de t~estdnd var de gebouwen, be~~alde 


karweien 'zoals het vervoer'en van de eigenaar,enz." 

De meeste pachtkontrakten ,allen wat :ar,g uit om :e :11f)" ::e reprc:::uc2ren,02ze 

van de 15de eeuw zijn korter,maar moeilijk te ontcijf?ren. 

We geven hier 't voorbeeld die ';Ie i_n..de les ontcijfe.'jer.. 


,\.. :, 
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HeynY'ic VandeY' Loo f. Wi Uems 1-n Bavicnove nemt in heuY'1~nghe en (ae) l/'" 

loyalen pachte (= wettelijke pacht, zoals 't moest) jeghens :·laeY'tinen GOSS8t3 
haeY' goed Ugghende in Baviehove2Îzo g~mot alst ghestaen en ) gheZeghen (,,~s) 
IX jaeY' lang ingaer.de Sente Macy,t,insmesse (= 11 november)eeY'st om(m)e 
som(m)e van IIIJ mudden Y'ogs ( 1 mud =: 6 zakken. 1 zak =: 1,08 hl of ca 75 
kg rogge of tarwe. Men zaaide onCieveer 1 zak per bunder) up 111 d 
n (ae Y') te CW"tY' i rr:c: te en Ze:JeY'ne tvc;Y's 
cooY'ne bind IIIJ varil.f V01'S deY' vOY'S 
M(aeY'Jtinen gheheven zal t lie;;tr:essez:r:t (1446) erdde) 
sam(m)e te beta t Ste Jansmesse (= 24-6-1446) d(aeY')n volghf:m) 
en(de) alzo vOOY't van jaY'e te pracht) ghedue,r'en 
en(de) moet de vOY's(eide) Heinl'ie vuten 

cam zond (el') t ) M(aeY')tine 

Item vint de vOY'S (eide) fleynY'ic Ui leeninghen met desen goede een 
stic lands liggherlde) an doostzijde vand dl"eVe gY'oot 1IIJ en) 
een vieY'endeel d(aeY')omtl"ent bezait met coorne J}el (n)en in bY'akc,': 
ert{de) messe en a moet t laten tS'inen aehtsten jal'e VOOl't en 
mach de voY'S (eide) pachteY' niet rreeY' r;en af?eeedene t 
tvoY's(eide) stic het en zij bi e(nsente vand(e) VOY'S g(aeY') es 
vooY'WoY'de dat de:JoY's (eide) pachte1' :.Jin (n) en mach IJ ?)Y'omen in een mes te l1Jete'1e 
een cooY'ne entde) een evene '81') meel' en J en mach couteY' ligghen( 
VOOl' thof niet veY'stoppelen verstoppelen '" een akker waar een graan vrucht 
gestaan heeft ,onmiddellijk weer met eenzelfde of een andere graanvrucht 
bezaaien,. i vrome = opbrengst; m,.?s= bemesting) binnen zinen l),)Y'S 
Ende al t stY'OO dat up tvoY'S ) bi,men zinen achteY'sten 
jaY'e veY'nyeUlJen zcû dat moe te!' ongheteeY't VOOY't moet 
pac'ht(eY') taten (û de huusen tvoY's(e'l~de) goed alzo Zoya 
p,:wht toebehoort;; en{de) in mainten(eY'en) te 
pachte Item moet de vaY'S ~antstaken ten 
pY'offiJte ,XJ.f1d{en) goede Item r:;oet ex tsinen Zaten tqen 
d(eY') (- 1/3) vand{e) lJJuZghen en(de) dandeY' d(eY'Jde van IJ 

en(Je) tdeY'de d(eY')de van .rIJ VOY'S tel' 
tVOY'S ) goed niement bi 
C0ns8nte vand(e) vOY's(eide) tinen. P(aict) XX11TfJ laum(aent) 
(= januaY'i) p(Y'ese)nt Ruussl,::;de J E!'vaeY't (= namen van seJwpenen). 

RAK, Akten en Contracten, 1442-43,fo 88 voo 
J. R. 
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OE 8ENDE VAN BAKELANDT 

IN OE GESCHIEDENIS. LITERATUUR, 
HET VOLKSLIED EN HET VOLKSVERHAAL 
Pr"f. Stefaan TOP 

De Bende van Bakelandr. 


Deel 1 verschijnt eind mei. 


750 Fr. per afzonderlijk deel, 


2000 Fr. voor de volledige reeKS. 


Na het verschijnen worden de 


prijzen gevoelig aangepast. 


De geschiedenis van de familie 


Seynaeve verschijnt eveneens :n me:. 


Voorintekenprijs: 850 Fr. 


Na het verschijnen: 1450 Fr. 
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Hani~amestra ~ 155 

8120 KGRTEMARK-HANDZAME 

T ?" (r; 1) 5 ;; 7.~ 3 6 
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GESCHlED·- PEEM- en 

FAMlUEKIJNiJlGE UITGAVEN 


" J_D 

CHARLES- LOelS SL'\:\'AEVE 

(1800·1880) 

BFATRICE-c'Ot\.lSTA:'\CE HUYS 

(1805·18~O) 


met '.'.)Or Oosrwzeh"kl' een 11"üfd~tuk 


P\'(.-r àe harrnonie cn (:("'0 d.o!"~)~krnnit"k t)ver 


Ct.' j-lrefl I$(Ju-t1">sn 
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V.V.F.-KRANTjE 
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Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK

HEULE. Tel (056) 35 07 11 (V.V.F. KORTRIJK) 

Lieve Denys, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE 

Tel (051) 20 35 06 (V.V.F.-ROESELARE) 

DonaId Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 

ROESELARE Tel. (051) 20 72 88 
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llde jaargang nr 4, juli 1983. 

V.V.F.-ROESELARE EN KORTRIJK 

EN IEDEREEN DIE HET AANBELANGT 


VRIENDELIJKE UITNODIGING 

VRIJDAG 22 JULI 1983 
OM 19 U 30 

GESPREKSAVOND MET 
E.H. KAREL DENYS 
Pastoor van DetroÎt 

VLAMINGEN IN AMERIKA 

Lokaal: Vrije Middelbare Schoo:, 

Arme Klarenstraat 40, 8800 ROESELARE 


IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 

TOEGANG GRATIS 
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'T STAMBOOMPJE 

wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V.V.F.-afdelingen ROESELARE 

en KORTRIJK. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergade

ringen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting van 150 F. 

op rekening 063-0100018-46 van johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 

KORTRljK-HEULE. Of op rekening nr 712-0112317-74 van V.V.F-Roeselare, 

p/a Lijsterstraat 8, 8800 ROESELARE. 

Adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het 

tijdschrift doorsturen naar: D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 

Roeselare {Tel. [051] 20 72 88. 


DE VOLKSTELLING VAN RUMBEKE IN 1615 
( vervolg) 

Cornelis Van Nieuwenhuyze ende Cathelyne Schottens zyne huusvrauwe heb
ben joossyncken, Piercken ende Grietkin 5 

jan Van Damme ende joossyne Cocx zyn huusvrauwe, hebben Catharyne 
Wallaers voor maerte, met zeeckere andere maerte 4 

Willem Wijdooghe ende Tanneken Wallays z.h., hebben kynderen Willeken, 
Maycken, jaecquemijncken ende Pieterken 6 

Piet er Le Seffere ende Christijne Wielans z.h., hebben voor dienstboden 
Claeys den knape ende jacquemyne Wielans voor maerte 4 

Robert Terrelijnck alleene wonende up zyn selven .... 1 

Calleken Mittenhals, weduwe van Ghyselen De Witte, heeft kynderen Tonnaes, 
jannekin ende Maeyken Wittens 4 

jan De Wachtere ende Margriete Wijdooghe z.h., hebben twee kijnderen een 
soonken ghenaempt Hansken ende een dochterken 4 
(in kantlijn: ghenagementeert een kijndt) 

jan De La Poorte, hofknape, ghewist van mynheere den Baron van Henckel
hem; ende jaecquemyne zyn huusvrauwe 2 

joos De jaeghere ende Maeycken Muylle z.h., met Bettekin De jaeghere 
haerlieden dochterken 3 

Michiel Maes ende Maeicken Gheldolf z.h., hebben kynderen Michielken, 
joossyncken ende Maeicken Maes 5 

Piet er Verhuist ende Maeyken Dorrems z.h. hebben kynderen joos, Maycken, 
jaecquemyncken, Tanneken ende Willeken VerhuIst 7 

Pieter Struuve ende Huerkin Vande Poele z.h. met Michielken, huerlieden 
soonken 3 

Gillis De Wulf ende Tanneken Commers zyn "wyf", hebben kynderen Denijs 
ende Syncken De Wulf 4 

Margriete, de weduwe van joos De Commere, met Kathelyncken Commers, 
haer docht erken 2 

wordt voortgezet john Goddeeris 

Ook in de andere parochies en heerlij kheden van de kasseI rij werden volks
tellingen gehouden. U vindt hier twee bladzijden (verkleind) afgedrukt van 
de volkstelling van St aden. Belangstellenden kunnen de tekst voorbereiden 
tegen de volgende les Oud Schrift. 
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DE [GEDEELTELIJKE] KLASSERING VAN DE LOSSE STATEN VAN 
GOED IN HET RAK VOLGENS PAROCHIES 

Het raadplegen van de losse staten van goed in het Rijksarchief te Kor
trijk (eigenlijk deel uitmakend van het oud stadsarchief) blijft voor de 
familiekundigen en allen die belangstelling hebben voor plaatselijke ge
schiedenis een moeilijk en tijdrovend werk. Deze documenten zijn ge
klasseerd onder een naam die verwijst naar de naam van het overeen
komende weesboek en onder een nummer b.v. LEGAY, nr 83. 
In het pak LEGA Y waren er losse staten van goed van 39 verschillen
de parochies... door elkaar gemengd. Na onze klassering zijn er 39 
pakken. Wie nu b.v. een losse staat van goed van Bavikhove wenst te 
raadplegen, moet zijn fiche als volgt invullen: "Losse St.v.G.LEGAY, 
nr. 83, pak Bavikhove". 
Tot nu toe werden 17 num mer
tweede helft van de 17de eeuw. 
zoekers wat verlicht te hebben! 

s 
We 

gerangsc
hopen 

hikt, 
hiermee 

alle 
het 

betreffe
werk 

nde 
van 

de 
de 

Yolande LAMMERANT. 

UITGEVERIJ 

FANILIA ET PATRIA 


Handzamestraat 155 

8120 KORTENARK-HANDZANE 


TeL (051) 56 ?3 36 
(051) 20 ?2 88 

GESCHIED- HEEM- en 

FAMILIEKUNDIGE UITGAVEN 
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nr 83 Legay 1649-1661 noord 
nr 85 De Burchgrave 1649-1664 noord 
nr 87 Ob recht 1649-1664 noord 
nr 89 Carboneel 1660-1670 noord 
nr 91 Moerman 1669-1693 noord 
nr 94 Den Groenen Ghinst 1670-1693 noord 
nr 95 Ghellinck 1677-1697 noord 
nr 97 Eelbo 1679-1703 noord 
nr 100 Robette 1689-1715 noord 
nr 104 De Meestere 1676-1728 noord 
nr 107 Van Tieghem 1674-1728 noord 

nr 84 Meulenbergh 1649-1661 zuyd 
nr 86 De Groote 1649-1664 zuyd 
nr 90 Bouve 1660-1678 zuyd 
nr 93 Pauwels 1671-1694 zuyd 
nr 96 Den Nieuwen Boek 1680-1713 zuyd 
nr 102 Pentheville 1692-1724 zuyd 

o ,.. ,...
".., V") I:' 0-. _ q
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o ~ ~ N o v f'. N '" '" 
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Aalbeke - - - - - - - - - - x x x x x X! x 

Aarsele x x x x x x 1 x x x x x - - - - - I 

Astene - - - - - - - - - - I  - x - x 

Bavi khove x x x x x x x - x I x x - - I  - -
Bellegem 

Beveren 

Bissegem 

Dadizele 

Deerlijk 

Deinze 

Dentergem 

Desselgem 

Dottignies 

- I ' _1,,-1_1_1 ... ,xlxlxixIX!X 

--I-lXI -.-i-Ixlxlxlxlxlx 
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Geluwe x xxxxx ---

Gottem I x Ix x x x x x x x x 

Grammene x x x x x x x x 

Gullegem x XlXIXIX'-' _1_I_I_I_IXII_I_I_ 

Harelbeke x - , - I _ I I X xixixixix 
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Heule x xlxlxIX' 1
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Lendelede -1-----1-+-xiX X I X I x. - lX'-

Luingne I - - - - - - - - - - x x x Ix I x I x 

Machelen - - - - - - - - " x x Ix Ix Ix I 

Marke - - - - - - - - x x x Ix Ix Ix 

Markegern xix XIXIXIXlxlxIXlxlxl-lx 

Menen xlxlxlxlxlX,-
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Moen -'xixlXIX - , x 

Moorsele xlxlxlxlxlx.-.-
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Petegem x I x IX x I X I X 
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Poeke 
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Rollegem 

Oost rozebe ke 
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Spiere 
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x I x 

xiX 

x I x I X I x 
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Wervik 

Wevelgem 

Wielsbeke 

Wingene 

Wontergem 

Zeveren x 
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Zwevegem - I X I 

x I x I x • 

x I x I x . 
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X I X I x • 
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~~ Volgende editie van It Stamboompje verschijnt in september. ~ ~t.~ 'i"tf2 ~t<of- ·~{d""""""3 ' I
De V. V.F.-afdeling Roesel~re voorziet voor september een bezoek aan 

V.V.F.-nationaal in hun nieuw "bolwerk" te Merksem. Juiste datum is nog 

niet gekend. Hoogstwaarschijnlijk worden een twee- of drietal wagens in
 'l~,'J'j-,'~/",,y HdC<c4f.rb 1Ç~1tkLe'1h& ~J.ê ~...." gezet. Belangstellenden kunnen hun naam opgeven aan Lieve Denys, Stations 'I 

dreef 130, 8800 Roeselare tel. (051) 20 35 06. " 'rf\.~~\~ J7 L .' l 
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GRAF- EN GEDENKSCHRIFTEN 
Guido Aerbeydt 

ALVERINGEJ.';; 
Kerk : Sint Äudomarus 1752. Voor dezen Pas: tot Oeren den tyd / van 12j Jaeren 
1. Binnen, links : steen in vloer daernaer tot Avecappe11e del: tyd van 20 Jaeren loveri. 

Tekst uitgesleten den 20 January 1823. I S: Renatus Benedictus ge=eed Deelsman I 
2. Binnen, links : steen tegen pilaar pryser ende Landtmeter der Stede en. Casselr. I van Veurne 

D. O. JIl. / Memorie I van den Eerw. Heer I Petrus Frans Delsou / Gebooren den 15 Maerte 1754. I overleden den 2~ may 1814. I 
priester gewyd 't jaer 1764 en 1idt van de vergaederinge der Anna Theresia Caro1ina Gebooren den 1. I Juny 1755. Getrouwt 
Oratorie I onder den naem Jesus in 't jaer 1759 gebooren derl met S: Joannes Norbertus I Xtianus David F~ Pieter ende Marie 

30. maerte 1735 I en ov1. den 10. april 1783 I en van dese Joanna Swaene / overl. den 7 tiaerte 1820. Anna Thereaia overl. 
tweelingen geoooren den 5. Febry 1733 I . Thomas Frans geeedt den 17. 7~ 1814 / Eugenius Josephus Constantinus Geb. den I 22 

deelsman &:: greffier van I Eggewaerts Cappel:." a1daer jongn~a.'1 Janry. 1758. Overl. den 14 april 1810. In huywl. 1 met Joe 
ov1. den 3. augustus 1779 ende I Benedictus Leonardus ovl. Lud~ Croigny F~ Pie I 2 Joe Co1~ Wouttere F~ S: Fra. / Marie 
jongman den 13. 7bre 1785 oud 52 ja. / dry eygen broeders in Joanna Constantia Geb. den 27 Febry / 1760 I Regina Constantia 
houwe!. geWOnIlen by I Jan Bap;;e F~ Nico1aus hier ov!. den 12. Genoveva ge~. den 9 July I 1762. Ov. den 28 July 1767. I 
Febry 1750 oudt 45 jaer. / en syn huysv. I Joanna Dorothea Joannes Frans. Geb. den 12 Juny 1764. Over1. den I 26 January 
Vercruysse F~ Andries oock hier ov1. op den 7. juny / 1769 1814. In huywe1. met Jo; Isab~ Viot~ Marcant F~ d'H~ Jao~ I 
oudt 74 jaer. en van haer eerste houwel. met Care1 Jansen Josephina Francisca geb. den 7 Maerte 1766. lOverl. den ••• 
Gui1ie1~ I hier ov1. den 1S. 7bre 1726 en. gewonnen Joanna in huyw1. met S~ Philip~ Ghyse1en F~ S~ Phil. I Mitsgaders van 
Francisca op Merckem I uv1. den 11. july 1767. oudt 48 jaer. S~ Jacobus Bened: Decae F~ Joseph gewonnen / by Joanna Theresia 
in houwel. geweest met Carel de Tou1ouse I by welcken zy aldaer Boucneau F~ Stepha. in houw. I synde met s'overle4ens wed; den 
gewonnen den 20. / Febry 1747 een enige dochter genaemt JO~1na tyd van 37 I jaer. Notabel des er Prochie, by de welke hy / 
Francisca I getrouwt op den 2. juny 1766 met I Philipçus gewonnen heeft / eene dogter, met naeme I Joanna Theresia 
Ghyse1en F~ P: I Isabe11a Clara • den 18. mey 1722 I en. Barbara geb. 11 Maerte 1773. /overl •••• I getrauwt met d'heer 
Carolus Frans geprOfest Broedo', "der A1exia'::..len in 't ;Jaer 1747 I Joannes B~ Laur. Deprey, overl. den ••• I Dat bunne zielen 
binnen Veurne, en a1daer ov!. 't jaer 1752 oudt 28 jaer. / rUSéen in vrede. 
R. I. F. 4. Binnen, links : steen tegen pilaar 

). Birulen, links : steen tegen pilaar D. O. M. / Tot glorie van Gods soon ende syne moeder net I is 
D. O. M. I Memorie van / Sr Gelein ~erlevede I F~ Gelein gaw. dees memorie c1aer tot vereierae1 hier geset / alhier afwag
by Anna Theresia F~ Adriaen De Croos / Geb. der Prochie van tende de a1gemeine verrysseniase des vleesch / Joseph P~ De 
A1veringhem, in syn leven I Hoofdman K. K. ende Dischmre Cae F~ Joph / verweekt by Catbarina Pieternella de Leger F~ 
mitsgrs. Hoofdman I der Ridderlycke Gilde van S: Sebastianu8, I Jaspar I op de phie van Loo den 23 Maerte 1723 en naer bedient 
onderhouden binnen dese Prochie ende al hJer I ovl. den 14 te hebben I het ampt van hoofdman KI Ke en diaohmre deser phie 
90re 1765, oudt 67 jaeren. / Ende van syne huysvr. I Jo: Anná is / overl. den 14. Maerte 1796 oud 73 jaeren / getrouwt tot 
Theresia Carolina Dequidt I F~ s~ Jacobus gewonnen by • Uarie Provysie den 27 fabry 1748 met / Joanna Theres~ Boueneau I F~ 
Jacoba Albertin. / F:: S: Bartholomeus Cai11iau, Geboortigh van Steven verweekt by Maria Cathar~ de Grave F~ Cornelis I op 't 
S~ Rychiers ov. den 3en desember 1809 oudt 78 jaeren I t'samen se1ve Provysie den 18. 9bre 1727 en hier vooren begrav. den 4. 
in houwel. geweest 14 jaeren en. gewon. / acht kinderen te 9bre 1773 I t'samen verweokt de volgende kyndaren / Jaeobus 
weten I den Eerw~en Heer Jacobus Gislenus gebooren I den 21 July Benediotus gebooren tot Provysie den 5 dee jaars 1749 / ovl. 

'-I 

... 
I 
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460 blz. Formaat 29 cm x 21 cm, genaaid. 

Prijs: 850 Fr. 

Te verkrijgen bij pe uitgever en auteur: 
Robert Houthaeve Stampkotstraat 11, 
8811 Roeselare-Oekene. 

IJ HEBT GROOT GELIJK 

AL UW GELDZAKEN 


(zowel de grote als de kleintjes) 


ïOE TE VERTROUWEN AAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 
EEN WESTVLAAMSE BANK 

VOOR WESTVLAAMSE WELVAART I 

Zetel: Noordslraat 38. Roeselare 

74 agentschappen in West·Vlaanderen 

UITGEVERIJ FAMILIA ET PATRIA - HANDZAME 

Wij zouden ter gelgenheid van het Nationaal V. V.F.-Kongres van vol

gend jaar te Kortrijk een studie wensen uit te geven met als titel 

DE PAROCHIEREGISTERS IN VLAANDEREN (Inhoud o.a. schrift 

voorbeelden + verklaring - meest voorkomende Latijnse uitdrukkingen 

- Waar zijn de parochieregisters te vinden? enz... ). 

Wij zoeken één of meerdere medewerkers die dit werkje willen 

schrijven. 

Meer inlichtingen: tel. (051) 56 73 36 of 20 72 88. 


INHOUD 

Volkstelling 1615 Rumbeke - John Goddeeris 
Oud Schrift (Volkstelling Staden 1614) 
De (gedeeltelijke) klassering van de losse Staten van 
in het RAK volgens parochies Y. Lammerant 
Graf en Gedenkschriften Guido Aerbeydt 

goed 

2 
3-6 

4-5 
7 



't gtamboompje 


ZUID- EN 


MIDDENWESfVLAAMS 

V.V.F.-KRANTJE 

Redaktie: 

Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 Korrrijk-Heule. 

Tel. (056) 35 07 11 (V.V.F.-Kortrijk). 

Lieve Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare, Tel. 

(051) 20 3S 06). (V. V.F.-Roeselare) 
DonaId Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 
Roeselare, Tel. (051) 20 72 88 

llde jaargang, nr 5, september 1983. 

Dit zeer beperkt Stamboompje wordt gevolgd door een uitgebreider dat 
eind september verschijnt. Onze verontschuldigingen. 

UITNODIGING 


BEZOEK AAN HET 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 


Van Heybeeckstraat 3 

2060 ANTWERPEN-MERKSEM 


ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1983 


Start: bijeenkomst aan Dagbladhandel D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 

145, 8800 Roeselare. tnn ~ ~ 

Bezoek aan het Centrum (O.l.v. Dhr. Gorissen) vanaf 10 uur. 

Middàgmaal in nabijgelegen restaurant. 

In de namiddag: vervolg van ons bezoek a.h. Centrum. 

Aanvang terugreis: omst reeks 17 uur. 


Wie meegaat kan zijn naam opgeven bij: 
! Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA, HANDZAME. TeL (051) 56 73 36 . 
. Iedere werkdag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 18.30 u. 

Bij afwezigheid: D. Vandecandelaere, teL (051) 20 72 88 (NIET OP VRIjDAG
! VOORMIDDAG) . 

... en vermeldt of hij/zij met eigen wagen rijdt. 

LET WEL! 

VERWITTIGEN VOOR VRIJDAGAVOND 16 UUR. 




't stamboompje 

ZUID- EN 

MIDDENWESfVLAAMS 

V.V.F.-KRANTJE 

Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de V. V.F.-afde

Iingen Kortrijk en Roeselare. Verantwoordelijke uLgever: 

Mevr. L. Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare. 

Redaktie; Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 Kortrijk

Heule (V. V.F.-Kortdjk); Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare (V.V.F.-Roeselare). Donaid vandecandelaere, 

Brugsesteenweg 145, 8800 Roeselare. 


11 de jaargang, nr 6, oktober 1983. 

IN DIT NUMMER: 

2 Kortrijk - kalender - oproep colloquium 
3 11 november. Tiende West-Vlaamse Ontmoetingsdag 
4 Mijn eerste stappen in de familiegeschiedenis 
7 Flemish American Heritage - Over namen en bijnamen 
8 Oud Schrift 
10 Hoe onze Roeselaarse voorouders zich amuseerden 
12 Viaene en Watteeuw - De familienaam Van Eenoo 
13 Bezoek V.V.F.-nationaal 
14 Vlaams Centrum voor genealogie en heraldiek 
15 Roeselare - onze kalender genealogische lessenreeks 
16 Boekbespreking - K.F.V.-familiekunde: kontakt en studiedag 
17 Uitgaven Familia et Patria 
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KORTRIJK 

ONZE KALENDER 

Dinsdag 25 oktober 1983 om 20 u. 

in de leeszaal van de STADSBIBLIOTHEEK, Guido Gezellestraat, Kortrijk. 

VOORDRACHT door de Kortrijkse stadsbibliothekaris, de heer Paul VANCOLEN 

over 'De fondsen in de Kortrijkse stadsbibiotheek en het belang ervan 

voor de familiekundige'. 

Nu de eerste catalogus verschenen is betreffende het fonds Jozef de Béthune 

is het ogenblik gekomen om onze zoekers eens kennis te laten maken met 

onze eigen stadsbibliotheek, waar voor onze genealogen een goudmijn 

van gegevens voorradig is die slechts door weinigen gekend is. Een be

langrijke avond dus voor iedere geïnteresseerde. 


Noteer nu al de volgende data: 

11 november Provinciale ontmoetingsdag in ROESELARE 

27 december VOORDRACHT door de heer Valeer ARICKX over pater Ferdinand 


VERBIEST en zijn voorouders. 
24 Januari 84 VOORDRACHT door Dr.Niklaas MADDENS over het Oud Stadsarchief 

bewaard in het Kortrijkse Rijksarchief. 
28 februari Oud schrift: weesakten en staten van goed 
27 maart VOORDRACHT door Dr.Ernest WARLOP over het Fonds de Plotho. 
28 en 29 april 1984 NATIONAAL CONGRES van de V.V.F. in Kortrijk 
22 mei Oud schrift: weesakten en staten van goed (vervolg) 
26 juni Oud schrift: oud kadaster 

OPROEP TOT MEDEWERKING AAN HET INTERNATIONAAL COLLOQUIUM OP 29 APRIL 1984. 

Het internationaal colloquium van het V.V.V.F.- congres te Kortrijk krijgt 
als thema "Ue migratie in de 19de en 20ste eeuw aan de Westvlaams - Franse 
~". r1i sschi en z; jn er onder onze 1 ezers di e bi j 't opsporen van fami
1ieleden uitge~/eken in de laatste eeuwen naar Frankrijk moeilijkheden onder
vonden bij 't opsporen. Vooral problemen van algemene aard dragen onze in
teresse weg.Laten we het zo stellen dat door het oplossen 

I 

van het eigen on
dervonden probleem ook anderen kunnen gehol~en worden. (Vraag dus zeker niet 
om opzoekingen te gaan verrichten in uw plaats !). Heb je een interessante 
vraag die beantwoordt aan het thew.a dan kan je die vooraf sturen naar de 
con~resvoorzitter Dr.Ernest Warlop, Blau~poort 36, 8710 KORTRIJK-HEULE. 
We durven ook een oproep doen aan al diegenen die vrienden hebben in Frankrijk 
en met gelijkaardi~e problemen worstelen voor onze streken. Spreek hen even 
aan, spoor hen aan om 't colloquium bij te wonen, om vragen in te sturen. Het 
succes van ne-t colloquium zal voor een groot deel bepaald worden door de 
vooraf gestelde vragen. In 't panel zullen mensen zitten van weerskanten van 
de grens. Aangezien bet colloquium internationaal wordt opgevat zullen de 
gestelde vragen en antwborden indien nodig vertaald worden. 
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V.V.F. WEST-VLAANDEREN 

TIENDE WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 

Roeselare - 11 november 

Rodenbachpark, Langebrugstraat 5, Tel. (051) 20 52 

oriëntatiepunt: kop van de Vaart. 

DAGORDE 

10 uur Boekenbeurs. ruime keuze van genealogische boeken en formulieren 

enz. die de deelnemers na inzage kunnen aanschaffen. 

Kontakten. De deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan 

deskundigen stellen of problemen uitwisselen. 

12 uur Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen' 

dagschotel [soep. "poussin". één drank. gebak. mokka] en 

B.T.W. inbegrepen' 350 Fr. Voora fgaandeli jke verwittiging bij de 

gouwsecretaris is gewenst· Karel M. De Lilie. Cartonstraat 40. 

8900 . tel. (057) 20 22 De dag zelf kan men uiterlijk 

tot 10 u 30 inschrijven. 

14 u 30 Het oplossen van genealogische problemen voor iedere zoeker. jong 

en oud. Paneelgesprek O.l.v. moderator J. GHYSSAERT. Leden van 

het paneel: V. Arickx. K. De Li J. Roelstraete. Er is 

heid tot vraagstelling. Losse gedachtenwisseling over indi

viduele moeilijkheden. 

17 uur einde. 

Toegang vrIJ 


Ook niet-leden worden geholpen 


BRENG UW DOKUMENTIE MEE 

TER UITWISSELING VAN GEGEVENS 



MIJN EER~TE STAPPEN IN DE FAMILIEGESCHIEDENIS. 

In deze bijdrage wil ik me richten tot. de vele zoekers d.i.e nog niet 

zo lang geleden aan ft "stambomen" begonnen en tot. hen die denken er 

binnen korte tijd ook eens mee te starten. Eerste stappen zijn dikwijls 

verloren stappen. Voor vele vragen weet men nog oplossing. Die 

willen we helpen. Maar je moet ook willen geholryen worden. Hulp 

kan vi nden binnen het. kader van een vereniging. Nu hebben familie

kllndigen het geluk dat. er in Vlaanderen een sterk ui tqebouwde· vereniging 

vestö.at. 1964 start.te de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde haar 

werkinq en gaf vanaf 1965 haar t.ijdschrift Vlaamse Stam uit aanvanke

l~jk onder de redactie van Michiel Mispelon en na zijn overlijden (980) 

onder de redactie van F.ddie Van Haverbeke. Wie moeite doet om eeng 

enkele jaargangen door te nemen, zal heel wat leren. 

Hoe word je lid van de V.V.F'. 

Gewoon lidmaatschap 700 F. Steunend lid 1000 f'. Beschermend 

lid F - te storten op rek. 403-3073951-94 van V.V.F.-Ant

werpC!n voor andere dan BENELUXLANDEN (b.v. Frankrijk !) 

via glro op P.R.K. 000-0927382-62 van V.V.F'.,Van Heybceckstraat 3, 

B 2060 ANTWERPEN - MLRKSEM 

Onlhou ook het bovenstaande adres, want dit is het adres van het 

CENTRUM VOOR l-~AMILIEGESCHIEDENIS van de V. F.Het telefoonnummer 

van het centrum: 646 99 88. JE; vindt er O.m. de l €denadministratie l 

de bemiddelL·q (stuur dadrvoor je eigen kWdrtierst.aal irl als 

klaar is!) t l.k~ bib L (boeken, handschri ften) I de documentatie 

(bldpn;ntj es, rouwbrif.>'v,:,n I knipsels) ,de kiczersli jsten, enz ... 

openingsuren: woensdag van 14 19 u.; èe donderdag van 14 tot 

i 1 u. Wi 1 je op vragen een antwoord vergeet dan postzegels bij 

te voegen 

Mdak ook gebruik van rubriek VRAAG-ANTWOOruJ in Vlaamse Stam indien 

je voor een onoplosbaar probleem staat. Hiervoor stuur alle brief

wi S:-3() 1in9 aan qe hoofd.redacteur, Nieuwpoortsesteenweg 20, 8400 OOSTENDE. 

j elke vraaq moet je wel x 11 F. in postzegels bi ~jvoegen* 

Hiermee besef je al enkele voordelen die de V.V.F. op nationaal vlak 

biedl. Maar er meer. De VI aamse Verenigi nq voor F'ami liekunde is 

ook per werkzaam~ Wat biedt ue gouw West-Vlaanderen 

Er jn verschillende regionale afdelingen: BRUGGE - G,STEL - IEPER 

KOR'I'RIJK ROESELARE - OOSTENDE. De laatstgenoemde afd,,] beschikt 

over een gewestelijk centrum: het Dokumentatiecentrum voor Familiekunde, 

Dr.L.Colensstraat 6, 8400 Oostende tel. (059) 70 G7.0peningsuren: 

woensdag van 14 tot 18 u .. ,tvrijdag van tot 23 u. en zondag van 11 tot 

12 11. Zeker de moei te waard om eens te bezoeken 

Nu enkele inlichtingen over onze regionale afdelingen. 

Ieper. Afdelingssecret""jaat: Cartonstraat 40, 8900 IF:PF:R. 

Voorzitter; Karel M.De Lille.Sekretaris: A~Duprez. Br is een 

nauwe samenwerking met de heemkundige vereniging I t Iepers kwartier 

voor de vergaderingen. 

Oostende-Vcurnc. Afdelingssecretariaat is gevestigd in het Dokumen

tatiecentrum voor Familiekunde, -DY.L.Colensstraat 6 1 8400 (x)STENDE. 

Voorzitter: Eddie Van Haverbekc (ook hoofdredacteur Vlaamse Stam, 

en nationaal secretaris-generaal van de V. V.F.) Adres: Nieuwpoortse

steenweg 20, 8400 ooSTENDE.De afdeling beschikt over een eigen 

tijdschrift: ft VVF-streepje dat de leden voorli.cht over voordrachten, 

lessen, de werkgroep en ook geregeld de aanwinsten van 't cent,rum 

publi ceert. 

De lokale afdelIng Gistel geeft een p.igen krantJe uit: 

VVF-krant-je Gistel. Verantwoordelijke uitgever is Marcel Denduyvcr l 

Zevekote heirweg 12, U240 Gi . Een abonnement kos t, 100 F. t.C 

betalen op prk. OOO-OSl~624-69 van M.Denduyver, Gistel. 

!2!,~99_~_' Afcielingssècretarlaat: Hiekorf 3, 8000 Brugge. 

De afdeling geeft een lijvige krant uit onder de (akti,pve !) redactie ~ 

van ROIDain L.Dewulf (Oude Zak 13,8000 Brugge; :VVF Krant (Brugge). 


Er wordt een jaarbijdrage gevraagd van F te storten op rekening

nummer 088-0381540-34 van V~V~ ,afdeling BruggeiBaron Ruzettclaan , 


fl320 Brugge. (Voor niet-Brugse leden!) 


Voorzitter van de afdeling is Jozef Chyssacrt~Secretaris: Paul Coghe. 


Het lokaal van de afdeling is in ter Kleine Hertsbergestraat,nr 


in Brugge. 


Kortr.1 jk; Afdelingssecretariaat ~ Kransvi j ver 41 f KORTRIJK-HF:ULE. 


Voorz~tter: Dr.Gabri.ël Vuylsteke.Secretaris; Johan Roeistraetc:. 


'.'c l,h~_andelijkse vergaderingen gaan (meestal) door in de zaal INTERCOM, 


Rijselscstraat t Kortrijk (in principe de vierde dinsdag van de maand). 


~oeselare. Secretariaat (adres): Stationsèreef 130, 8800 ROESELARL 


Voorzitter: Lieve Denys. 


Het lokaal is gevestigd in de V.M~S. ,Arme Klarenst.raat Roesf!larp. 


Beide laatste afdelingen geven samen 't. Stamboompje uit,.Niet-leden 


betalen 150 F aan de afdeling wûarnaar hun belangstelling gaat: 


rk 063-0100018-46 van Johan Roelstraete,Kransvijver 41,8710 Kort.rijk


Heule of op rekening 712-0112317-74 van VVF-Rocselare,Lijsterstraat, 


8,8800 Roeselare.Correspondentie voor It Stamboompje richten aan: 


Donal·l Vanc.iecandelaere, Bruqsesteenwe"] 145, Roeselare (tcl.051/ 


20 72 88). 


http:Dr.Gabri.�l
http:ooSTENDE.De
http:start.te
http:vest�.at


De afdelingen geven niet alleen krantjes uit, maar hebben zoals 

Oost.ende en Brugqe noq heel wal andere uitgaven die de familiekun

digen int_eresseren. Vermelden we o.m. de reeks volkstellingen van 

1814 en door V.V.F.-Brugge uitqeqeven. 

familiekundiqe ook terecht in hel Vlaams Centrum voor 

Genealogie en Heraldiek I Handzameplein i, 8120 Kort.emark-Handznme I 

dat niet alleen over ecn r_l jke bibliotheek beschikt, maar ook b~7.ig 

is een schaduwarchief (op microfilms) van de Oostvlaamse (al verfilmd) 

en westvlaamse parochieregisters (de verfilming is bezig) aan t.e 

leggen. Misschien best even vooraf bellen: (051} /4 79. 

Het GèME),;NTEIIUIS. 

eerste bror:nen die een beginnend zoeker raadpleegt zijn de regis

ters van de burgerlijke stand. Eén t:!xempladr berust op het gemeent.e

huis, een tweede op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg. Het 

zijn deze laatste die sommiqe gevallen (b. v. Kortrijk) tot 1870 

overgebracht zijn naar een rijksarchiefdepol. De raadpleqing in het 

9cmc::enteiluis hanql af van de plaatselijkC"goodwill* àie, laat.st.c 

jaren door het Loenemen van het aantal zoekers en door enkele mis

bruiken zeker niet vermeerderd is. Tracht zoveel mogelijk 

gerneentehuis le vermijden kri je toelating om te zot?ken maak 

dan niet dat je opvolqers cr niet meer welkom zijn. 

HOu rekening mee somrrli ge rcqi sters overgcbracll t werden naar 

nieuwe pilootgemeente na de fusie. Daal'om geven we een kaartje 

de gemüenc"·; en na fusie. Di t kan nutli g zi voor vele 

zaken. 

Il(~t RIJKSARCH:·~F ~ 

Vele nutteloze v(~rplaatsingen kunnen vermeden worden eerst 

de archiefq,ids te raadplegen door het Algemeen Rl.jksarchief uit-

g0gev~;~n : rijksarchief in Provinciëll.Over21ch van àe Fonàsdl1 

Vurzamelinyen, [. Vlaamse Brusse l, 405 blzn. 


.I1rchi Vf':"$ .1'Etat les Prov-inccs. Aperçu des fonds 


culi ,_-,(:-t 
 . Ir. prov I1!ces Wdllonn(?s~ Bruxe lles 1 1975, 481 blzn. 

koop in alle ri jk5arclüc-fdepots. Indien men slechts in één 

geïnteresseerd is,kan een overdruk 'Jan dit depot afzonderlijk 

worden bekomen. Voor Wes;t-Vldanderen geven we de adressen: 

BRUGGE: Academiestraat , 14-18, 8000 Brugge. Tel. 337.288. 

KORl'RIJK: Guido Gezellestradt, 8500 Kortrijk.TeL (OSti) 213.268. 

S'I'ADS ARCH I RVEN 

8RUGGE: Breidelstraat, 3 ,8000 Brugge. Tel. (050) 33 

Te raadpleqen vooraf: A.VANDEWALLE , Beknopte Inventaris V,Jl1 

stadsarchief va.n Bru'lqc,deel [: Oud Archie.f l Bru<Jge, 1979, 266 blzn. 

Nog andere inventarissen werden uitgegeven o.m. vam boedelbeschrij 

vingen en -rekeningen~ 

MENEN: Stadhuis, Grote Markt 1. Tel. (056) 51 11 04. Best vooraf 

cant.ilct opnemen met de heer Antoon Vanmarcke, stadsarchivari s. 

POPERINGE: ~tadhuis, Grote Markt, 1-3. Tel. (057) 33 40 81 

ROESELARE: Grote Markt 1. Tel. (051) 20 28 

TIEL'!': Tramst~raa\', 2 . Tel. 1) 40 10 11 

A.WYFFELS, ~!l~entaris V~1n het archief, Tielt, 1976} 168 blzn. 

'IQRHOUT: Kultuurcentrum, Bruggest.raat. Tel. (051) 21 16 91 

VEURNE: Grote Markt 1, Tel. 31 65 

WERVIK: Koestraat 1. Tel. (056) 55 

Zie ook 


A.GHYSELBRECHT, Nieuwpoort : Het archief van het Oud Regl~~_, 


Vlaamse Stam, XVII (1981) ,p.9j-95. 


P. VANDEv~ALLE f De archieven van de KasseI rij Veurnp, Vlaamse 

Stam, XVII (1981) ,p.259-261. 

Speciaal voor Ieper (gFzien velH verdwenell archicfbronnerJ) 

vermelden wc. nog: 

Archi van h~t O.C,M.W., Rijselstradt 38, leper. 

Tel. (057) 20 

Het Fonds Merghelynck in de Koninklijke Bibliotheek, Keizerslaan 4, 

1000 Brus:->f'!l. 

M.MISPELON {+), Bet. fonds Merqhelynck 1 Iepers Kwartler,XVII ( ), 

p.23-27. 

IJl BLIC/l"HEKF:N. 

Ook bibliotheken kunnen belangrijk zijn voor genea Ni alleen 

bezi tt.en ze lopende reeksen tijdschri ft.èn t ze be7.i ttcn soms z{;ldzarne 

handschri ftcn I genealogische reeksen of noLa' S t bidpren t j es v ~ 

Fonds Slo8se in de Kort-Yijkse Stildsbivliolbee:kl werk 

hier: L.SCHEPENS, _Centrale Krant,cn- en tijds:chriftenc~t~~~9l..!-~~ 

~!! We1St-Vlilanderen, Brugge, 1971,379 blzn. de hand van dit 

werk kan men nagaan welke biLliotheek een bepaald tijdschri ft bezi t. 

Enkele belawJrijke bibliotheken: 

BRtJGGE:.Bibliotheek Groo't.seminarie, Potterierei 72 (op afspraak). 

.. 	Centrale Administratieve bibliotheek van Prouincip

best.uur {L.SCHEPENS, Westflandrica.~cuze uit de Onderwerps

catalogus van de Provinciale Bibliotheek en Cultuurarchief 

t.E' Brugge f Brugge, 1972, blzn.) 

-Stadsbibliotheek, Sint-Janstraat, 8 

KOR'l'RIJK:. Stadsbibliotheek, Gui.do Gezellestraat 

.Bibliotheek van de Katholieke Universiteit LAuven,Af'Jcl:nq 

Kortrijk, (tt. Hoge) ,Etienne Sabbelaa'1. 

VI 
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OOSTENDE: StadsbiblioL,(:ck, Wapenplein 

VEURNE, Stadsbibliot.hf:ek, Grote Markt, 1. 

Dit is naLuurlijk 'lEt?n volledige lijstt maar hiermee vindt jedereen 

zeker een bibliotheek waar ecn gezocht tijdschrift kan qeraadpleeqd 

worden. 

Het kan ook belangrijk voor een famili~vorser contact op te ne

men een pla.atse 1 i jke heemkundige kring, er zijn er heel wat in 

West-v 1ûûnderen. Voor een volledige opsornmj ng van alle hecmkundi qe 

kringell in Zle 

(~EMEENTEKREDIET VAN BELGIE, Lokd!~ en regionale verenigingen 


2:~f? ti jdschri ften voor geschiedenis, archeologie en folk 1ore. 


_t3_~Eertori urn, Gemeentekrediet van Be 19ië I driemaandelijks tij dschri ft, 


bijvoegsel bij nr. 141, luli 1982. 


Een belangrijke sleutel voor deze tijdschriften zal zeker worden 

(het binnenkort te verschijnen): Bibliografie van de geschiedenis, 

taal- en volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse gemeenten, 

dln (een initiatief van De Leiegouw - te bestellen aan voorin teken

pri voor 31 decembe r' ~ 650 F op rek. 17-0300409-75 van De 

ILeieqouw - Kort,r ijk vermelding Bibliografie I ,nadien F ). 

Een vraag die ieder zoeker zich stellen is zeker of er al 

i(~ts over zljn famj 1ie verschenen is in druk. Raadpleeg hiervoor 

de biblioqrafieön van de verschillende tijdschrlften (De emulatie, 

De Leiego'-.lw, [Jdndelinqen K.G.O.K.Kortrijk,de Nederlandse Vol'ks

bibliografie (al ]4 delen 

Enkele a1gemene naslagwerken~ 

E. ARNAUD, ~~p~rtoir~__ de génëaloqies françaises impri mées I Parts, 


1978-1979 (l\-M). 


G.SAFFROY, Biblioqraphie (jénéaloCjue, héraldique et nobiliaire de 


ld France des origines à nos jours.Imprimés et manuscrits,Paris, 


1968-1974, 4 dln . 


. J.RUZETTE, Liste alphabétique de généaloqies imprimées,L~Inter

m~!diaire des Généaloqistes, XIII (195[1), nr. 74. 

E. A. VAN BERENSTEYN, Genealogi sch r~ertori urn, Centraal Bureau 

voor Genealogie, Den Haag, druk,1972, dln. 

R ..J. LEENAERI'S, Al gemeen GenedlogiBch - Heraldisch Repertorium 

vo?,r de Zuide li jke Nederlanden, lia et Patria i Handzame, 1969

1979, 5 dIn. 

Hclangri voor w~st-Vladnderen is ook de reeks ''Tar~lcttes des Flandres ~ . 

We hopen deze inl ichtingcn de begi zoeker te helpen 

zijn eerste stappen te zetten bij l opm,3ken vûn een werkelijkeI 

familieqeschiedenis. 

Johan Roe lstxdete. 

PROVJNClE WEST· VLAANDEREN 

http:Leiego'-.lw


Fiemisb 	American Heritage 


Onder de titel Flemish American Heritage verscheen 

in januari 1983 het eerste nummer van het tijdschrift 

van de in Detrolt gevestigde Genealogy Society of 

Flemish Americans. Tn juli verscheen een tweede num

mer. Het uitgeverscomité bestaat uit: Mary Alice 

VanDamme, Fr. Charles Denys (Karel Denys), Caroline 

DeFauw, Margaret Roets, Edith Weyn. 


Te Roeselare op 22 juli 1983 hadden wij een gespreks

avond met E.H. Karel Denys (pastoor te Detrolt en 

broer van Lieve Denys), die ons een en ander wist te 

vertellen over o.a. deze genealogische vereniging, over 

naar Amerika uitgeweken Vlamingen, over hun opwe

kingen enz. 


Veel mensen van ginder zijn geïnteresseerd in hun 

voorouders. Terugkeren naar de Oude Wereld en hier 

hun voorouders opzoeken is vrijwel uitgesloten. Omge

keerd stelt zich mogelijk eveneens een probleem: 

bepaalde van onze voorouders of familieleden weken 

naar Amerika uit ... en wij zijn hun spoor kwijt zodat 

hun eventuele nakomelingen in onze stamboom ontbreken. 


Nu is het onze bedoeling aan beide zijden lijsten sa

men te stellen, met het doel gegevens uit te wisselen. 

Op deze lijsten kunnen ondermeer volgende gegevens 

voorkomen: 

Van Vlaamse zijde. 

Naam van de familie welke gezocht wordt. 

Gegevens van een familielid waarover wij meer wensen 

te vernemen (naam - voornaam - geboortedatum 

naam van de ouders, broers of zusters enz... kortom 

zoveel mogel ijk gegevens opgeven, teneinde de opzoe

king mogelijk te maken). 

Naam en adres van de familiekundige die als kontakt

persoon wenst door te gaan. 


Deze lijst zal in hun tijdschrift afgedrukt worden. 


Van Amerikaanse zijde. 

Zelfde procedure. De lijst zal aJgedrukt worden in 

't Stamboompje. Wanneer beide lijsten tamelijk volledig 

zijn zal kontakt gezocht worden met de mensen van de 

V. V.F. met het verzoek deze lijsten in Vlaamse Stam 
te publ ice ren. 

Op een andere plaats in dit nummer vindt U een een

voudig in te vullen formulier. 

Wij verzoeken U zeer beleefd dit formulier in te vul

len en terug te sturen naar het Vlaams Centrum voor 

Genealogie en Heraldiek, Handzameplein 1, 8120 Kor

te ma rk -Handzame. 

Wie belang stelt in de uitgave Flemish American HerÎ

tage en lid wenst te worden van de Genealogy Socie

ty of Flemish Americans, kan dit door overschrijving 

van 350 Fr. op rekening or 474-4156531-21 van het 

Vlaams Cenrrum voor Genealogie en Heraldiek te Hand

zame. Eventueel bijkomende inlichtingen worden gaarne 

verstrekt; Familia et Patria, D. Vandecandelaere, tel. 

(051) 56 73 36. 
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De 200 rijkste
families 

DE 200 RIJKSTE 
FAMILIES 

De 200 families van België: een bekend begrip. Het is een 
symbool van macht en rijkdom. Maar wat houdt dat begrip 
in? Wie zit er achter? De wereld van de miljonairs en de 
grote holdings is voor velen duister en onbekend. En niet 
toevailig, want deze mensen sturen daar bewust op aan. 
René de Preter licht in dit boek de sluier op. Hij legt 
familie· en zakenbelangen bloot. Hij toont welke verbanden 
er bestaan tussen de families, de holdings en de politiek. 
Hij noemt iedereen met naam en toenaam. 
Genaaid, 192 p. 395 fr 

Bestel nil door vooraf 395 fr. (port en BTW inbegrepen) 
te storten op rekening nr. 001-0665127 ·74 van Family 
Lezersservice, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, met 
vermelding, ,De 200 rijkste families" of door een cheque 
op 1e sturen naar hetzelfde adres. 

Namen en bijnamen (vervolg) 

O.S.A.K. 	 Pieter BEHAGHE of Pieter BGUE, meester snuytmaecker (1720)
:i24<l 

Joseph VERLOI~GE Joseph VERLONGE, pachter van het recnt op
tabak (1720) 

~31<l 	 Jan Baptiste REYNAERT dict DEVOS 1704)
9328 	 Guil] aurne VAN VUJETE dit DE LA of FLUTE 
9338 	 de wed. Jan Baptiste DESBO.mET anders genaemt SANS PARE:L.LE 
127 fO 	 C197 Pieter vanden [EDE Bissegem, bijgenaamd DEN MULDER 
9340 Robert VERBEKE fs Robert, meester Viever, oud 70 j.,wonende

binnen Cortrijck, bijgenaemt CUPERE 
9462 JOKE of Judocus VROMAi, geseyd PERREMAN. wonende bij den ma 1en 

te Perre op de prochie van St.-Oenijs. 
R.A. G. Familiefonds 2573 

Jossyne MASSELIS veuve de feu Adrien Van rlecke dit DE WULF 
(Machelen 29-10-1550) 

2 Olivler van Aelst dit VAN DEN STEENE 14 en 18-12-1554 
3 	 Jacques de ZIELEBEKE dit TACKOEN of TACCOEN, haut ball1! de 

MASTRAUG comte de Llerde Sainte Marle etc ... (Machelen 4-2-1585)
4 L'ecuyer Nicolas de Mullenere,dit VAN BELLE. seigneur de Kemps, 

mayeur héréditaire de la vi;le d'Alost 12-11-1663 
A. K.• Losse staten van Goed,Vander SChuere, 77 pak Kortrijk 

St.v.g. Pieter VANOER PLANCKE fs Jans + Kortrijk 15-11-1637: 
fO 9 Item men es schuldich an ... DALVE dict POTTE RE in Cortrijck 
over leveringhe van visch int sterfhuys ... 

Yalande LAMMERANT. 

http:PARE:L.LE
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OUD S C H RIF T 

We geven als voorbeeld van oud schrift een uittreksel uit een 

zestiende-eeuws parochieregister (RAK, P.R. Kortrijk,St.-Maartens, 

reg. 1 Doopsels 1578-1585, juli 1583 ). 

Ontleding: 

4 	 tkint van Joris Crupelant Willem Crupela{n)t 
meters Jaeyn{ken) de Rijckere en{de) Geerdijne Vande Male 
nomen prolis Johanna. 

9 	 tkint van Loijs Van Coppenolle peter 
Joos Van (den) Berghe meter Jouffrau Jaynke ponts 
nomen Judocus 

9 	 tkint van Gillis Varmandele 
Gelaude de Le Meer meters 


Catherina Van{de) Geenste en(de) Jaquemij(n)cke VarmandeIe. 

nomen prolis Jacoba 


9 	 tkint van Jan Van Huele peter Jan V(er)mersch 
meters Jouffrau Tanneken Polets en(de) Margriete 
Van (de) Kerchove. 
nomen prolis Margareta 

14 tkint van Robeert Van (de) Venne peter 
Jan Ghelinck en(de) meter Cal leken Ghelincx 
nomen prolis Jo(ann)es 

18 tkint van Jaques Vander Beecke peter Arent Andries 
meters Lowijse Vander Beecke en{de) 
Margriete Christiaen 
nomen prolis Ludovica 

Enkele vaststellingen: 

-	 de oudste akten van onze parochieregisters zijn heel dikwijls 

in de volkstaal, hier in het Nederlands. Wel zijn sommige for

mules in het Latijn: nomen prolis: de naam van het kind ... 

-	 de naam van de moeder wordt niet vermeld 

-	 herhaaldelijk worden twee meters opgegeven 

de verandering van het prefix "van der" naar "ver" is nog in 

een overgangsfase: varmandeIe. 

Johan Roelstraete 
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HOE ONZE ROESELAARSE VOOROUDERS 

ZICH AMUSEERDEN 

De jonge generatie kan zich wal eens afvragen: wat deden onze 
voorouders. honderd. driehonderd. vijfhonderd jaar geleden. om ont
spanning te vinden, toen hun tijd, van maandagmorgen tot zaterdag
avond, van het kriek~n van de dag tot het avondschemeren, al maar 
met stoeldraaien, schoenmaken, bakken. enz. benomen was. Er was 
geen electriciteit, geen radio. geen cinema, geen televisie, en weini
gen van de gewone stervelingen kannen zich de luxe van een vacantie 
of een reisje naar Spanje permitteren. Een pelgrimage naar Compostel
Ia. voor een arme ambachtsman die Zich wat te zwaar aan de wet had 
vergrepen, was nu ook geen speelrejs. 

Aan de lezer die een overzichtelijk beeld wil hebben van het 
volksvermaak in het Roeselare van weleer, bevelen we ten zeerste 
het boek van kozijn Dèsirè Denys aan: ",Het Roeselaarae Volksleven
(1). In het bestek van 260 bladzijden vindt me~ daar een goudmijn van 
gegevens over allerlei aspecten van het volksleven. Iedere lezer vindt 
er zijn gading. zoeke hij naar historische of filologische data. of naar 
folklore en humor, 

Hier willen we ons hoofdzakelijk beperken tot een paar oude gil
den, in wiens reg1sters we onze voorouders met naam en toenaam 
vinden opgeschreven, minstens vanaf het einde der 17e eeuw, Van' 
die gilde geven we dan eerst een beschrijving door kozijn Désiré, 
uit 	 hogervermeld boek met zijn welwillende toelating overgenomen, 
Daarop volgt een overzicht var. voorouders Denys en aanverwante 
families die er lid van waren, en enkele data uit de kronieken van die 
gilde. waarin bepaalde voorouders nader betrokken waren. 

I. 	·DE CONFRERIE VANDEN AERTS ENGHEL SINTE MICHIEL ON. 
DERHOUDEN MET DE BUSSE .... 

Onder de oudste gilden waar onze Roeselaarse voorouders ont
spanning vonden moeten drie schuttersgilden gerekend worden, De 
oudste en vermaardste daarvan was de gilde der Kruis- of Voetboog· 
schutters van Sint-joris. ook genoemd schutters van de Slalen Boog, 
Gezien deze gilde de milltle!nstelling was ter verdediging van de stad. 
waren de leden van het magistraat te Roeselare verplicht er lid van 
te zijn (2). Dit was dus voornameliJk de gilde VOor de aristocratie. 

( 1) 	Er :zijn nog enkele eksemplaren te verkrijgen il1 het Museum van Folklore 
te Roeselare, aan de prijs van 80 frank. 

(2) 	Dr. jUt. Michiel Debruyne, «De Bestuurlijke de Stad Roeselare 
tot aan de Franse Om\\.'cmeling», Roeselare 

waarin we nu precies onze bekende voorouders nog met hoeven te 
zoeken: wat trouwens door een vlucht.ge blik op het ledenregister be
vestigd wordt (3). 

Een tweede gilde. die der Hnndboogschutters van Sint-Sebas
tiaan, de enige die heden nog be:3ti;;tat en actief iS, heeft haar archie
ven nog nfet ter beschikking gesteld van het stedelijk museum voor 
folklore. Deze werden dsn ook nog niet nagezien, De praktisch vol
tallige -opkomst- van de voorouders Denys in de rangen van de 
[)usseniers, laat evenwel vermoeden dat wemigen onder hen bij de 
handboogschutters waren Zo vangen we dan maar direkt aan met de 
derde gilde, 

Kozijn Diei'" vertelt (4) 

Het· gilde der Bus.nieren van S~nt~Miehlel wordt vOOr de eerste 
maal voluit genoemd in de Stadsrekening van 1576-77, -de gulde
broeders van sinte mlchlels metter busse .. , doch het was al 
reeds eerder bestaande. in 1575 -de ghulde broeders vander 
busse van Curtryck" alhier ghildewys quaemen schieten jeghens die 
vander Stede-, Het • Doelhuljs van Smle Michiel ghenaeml de bosse
of -Bossenho!- (Top" nr. 420). waar met de -hantbusse. of geweer 
naar het doel werd geschoten, beyond ZIch oostwaarts van de Noord~ 
straat en, in hulde aan degene die, na op dne naeenvoigende koning
schietingen de koningStitel te hebbe behaald. tot .keizer. werd uit
geroepen. werd de straat die leidde van het -Bossenhof. naar de 
Ooststraa!. .KelZerstraat· (Top" nr 1650) geheten. en na de oorlog 
1914-18 (I) in Jan Mahieustraat omgedoopt. Daar waar die straat uit
mondde," de Ooststraat. stond de herberg .De Keizer. (Top,. nr, 
1646). en aan de overzilde van de straat. als tegenhanger. de herberg 
·De Keizerin. (Top,. nr, 1649), In de processiën schoten de gilde
broeders hun vuurroer af, .vyftich ponden bospouder. gedeelt aende 
gulde broeders van St Michiel, omme de Processie te verchieren met 
schieten •. en de koning droeg er een zilveren St.-Mlchielsbeeldje. 
dat aan een zdveren ketdng was gehecht. Nog op 30 mei 1657 ontving 
het gIlde een vlag van de Graaf van Vlaanderen, zijn erevoorzitter In 
1760 was Ferdmand Rodenbach, stamvader der Roeselaarse Roden~ 
bach's. deken, en In 1709 koning van het genootschap, 

Op het einde der XIXe eeuw werden de -Buss",,",eren. opgevolgd 
door de .Karabinieren",. die tot 1914 vergaderden in .. Sim Mlchiel .. 
(ToP .. nr. 3573) langs de Leenstraat. 

I 3 i Het archief berust in he! Stadsarchief van 
( 4 ) De norarles verwijzen naar her boek van kozijn 

«Toponymie van 1952. De voemoten \l'"erdcl1 

Gillis Denys-Verhelst 
( 1645-1694) 

I 
I 	 I 

Gillis Denys-Vandevyvere Jacobus Denys-Legein 

(1666-1693) *? (6) (1675-1752) • 27,11.1697 


I 
I I 	 I 

P' J t De 
(1706-1776) • 16,6.1729 (1714-1783) • 23.10,1746 (' 1717) • 5,8.1787 (1719-1807) • 7.6.1781 
Philippe Denys-Decae Pieter.Jacob Denys Jacobus Denys leter· OOrJS nys 

I I 	 I 
Philippus Dent.-Joye Pieter Denys-( Capelle )·Hoet Alexander Denys-Demeester Carolus DenA-Willaert 
(1733-1818) • 19,3.1749 (7) (1734-1798) • 4,12.1768 (1737-1791) • 16,10,1757 (1745-1794) '22.4.1764 

I 	 I 
Philippus Dcnys-Feys Joannes Denys-Vanbelle 
(1759,1818) • 5,8,1787 (1773-1846) • 10,7.1804 

Jan Denys-C,ousel Karo!us Oenvs-Roelens Franciscus Denys-Casteleyn Pieter Denys-Bethune 
(1763-1823 ) (1769·1855)' *14.6.1810 (1771-1852) • 29.9.1806 (1777-1853) * 20.2.1803 

I 	 I I 	 I 
Ludovicus Denvs-VerheIst Franciscus Denys-Vandewyncke1 A!bert Denys-Röhrs Pieter Denvs·Delodder 
(1822-1894) "5.4.1846 (1808-1882 \ • 232.1834 (Q 1810) • 12.5.1818 (1815·1889) • 20.2.1853 

I 	 I
I 	 I 

Jozef Denys-Mylle Desideer Denys-Carbonez 
(1873-1959) • 6.5.1894 
A!bert Denys-Coussement 

(1876·1937) • 21.L1900 (1843-1917) • 30.7.1872 
II I 	 I 

Jozef Den"s·Lambelin Achiel Denys-Schelpe Daniël Denys 
(1838-1914) (1878-1933) • 19.4.1900 (1880·1913) • 14,7.1901 

6) Tussen Judocus de Ras. gehuwd met Martina Vandevyvere. weduwe van (7) Philippus Denys-Joye verhuisde ca. 1757 naar Izegem. waar hij 
Gillis Denys de jonge. en Alexander Hoornaert. gehuwd met Christina Ver· 17.7.1774 Samen met zijn vrouw lid werd van de Bosseniers VJn 
helst, weduwe van Gillis Denys de oude, was een geschil gere2en nopens het Sinte Barb.ra, Ook vier van zijn kinderen werden lid: Philip
betalen van zekere schulden bij de «gulde van Sinte Michieh> ofte Busse· Balthazar (30.6,1781), Maria-Jacoba (30.6,1781). Is.bella-Qara 
niers, belopende 104 p. par, Dit werd 4.5.1698 beslecht ten nadele van Ju- (3.6.1783), en Tan-Baptist (5.12,1790), Maria·Anne Mestdagh, 
docus de Ra. (SAR nr. 1177. f. 20). Mag men hieruit afleiden dat Gillis de vrouw van de laatste. werd lid toen haar man hoofdman was 
jonge lid, en wellicht ontvanger der gilde was bij zijn overlijden? (4.12.1801) - zie Familia Denys. nrs, 4, 5, 6, 

http:vlucht.ge
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Zo d'ouden knalden, zo paften de jongen. 

Dat njmt wel met, schutters en bussemers dichten nl~H ze maken 
alleen maar gaatjes if'l de lucht en soms In de roos_ Ais men aan 
erfelijkheid gelooft, dan moet men toegeven dat het schl8len bij het 
geslacht Denys te Roeselare In t bloed zat. Aan de hand van de 
twee registers van de Bussen!ers die in het Museum voor Folklore te 
Roeselare berusten, kan men zonder meer praktisch een hele stam
boom Denys opmaken. Ten beWijze daarvan het schema OP vonge 
bladzijde. Hierbij wat uitleg. 

Onder de namen worden eerst de Jaarta:len van geboorte en over
lijden aangegeven, en daarnaast met een" de datum van opname 1n 

de gilde. De kursIef gedrukte namen komen in het register niet voor, 
maar dienen om de afstammmg aan te tonen. Of GIllis Denys-Verhelst 
al dan niet lid was kunnen we niet achterhalen, daar het eerste regis
ter pas begint in 1714 met de namen van de toen nog in leven zijnde 
leden (5). 

Albert Denys, s Pieter Denys~Bethune, de vrijheidsstnjder van 
1830. waarover Jozef Huyghebaert jn Familia Denys nr. 13 een interes~ 
sant artikel publiceerde, had nauwelijks .. de jaren van verstand- be
reikt toen hl! als bussenier aanvaard werd (zie afdruk van de inschnJ~ 
vingsakte in dit nummer), Pas VIer maanden daarvoor, 11.1,1818, werd 
z~jn moeder, Constantia Bethune, als Gildezuster opgeschreven.

·Oe: dochter van baas Pieter~Lambert 

Bethune-Caytan van het De Hazelt, moest voor haar gildebroe~ 
ders niet onder doen jaar later was zij reeds koningin, zoals 
blijkt Uit volgend anekdootje. in het 2e guldeboek. blz. 258 opgeschre· 
ven: 

.Op heden vier en tWIntigsten Meye 1820, als koninginne ge· 
worden is Joufvrouw Constantia Bethune huysvrouw van d'heer 
Pieter Denys, heeft den gans, wezende een haendkieken, een 
Eij gelegd den tijd dat hij aen de staekl! was han· 
gende. EI) aenatonds door d'heer de Bie Petrus koning, 
uytgezopen is geweest zonder zout het gonne wy certlfieren 
op te dIenen voor een wonder als nimmermeer tot heden te 
hebben geschied.

De felste schutter was wellicht Pieter Denys zelf die met lief· 
deschichten het hart van Constantla' Wist te raken. Vijf jaar Zijn 
huweliik. op 20.2.1803. werd hij bussenier. Hij bleef het voor vijltig ja· 
ren, maar hij heeft er waarschijnlijk zIjn dood aangehaald. Immers op 
20.2.1853 werd die brave 75-jarige het mikpunt van een ·50 iaeng jubel
feest-. De kronieken (boek 11, blz 382-384) vertellen hoe die heuglijke 
dag verliep: 

-(( 	 Klokslag 7 u. 's morgens het jubelleest wordt -aengekondlgd door 
het losbranden eener thlentat kanor)schoten, het spelen des caril 
lons en het luyden der klokken-.* 	Te 9 u. begeven heBr Vermeesch·Caytan, koning, en andere hoof· 
den der maatschapPIj zich ter woning van de JublJarîs om hem naar 
hun lokaal te gelelden dj naar de herberg -De Roo•• (8) (waar. 
zelfs slechte schutters roos konden schieten), 

-(( 	 Te 10 u. trekt de stoet. 't muziek aan 't hoofd.•alhoewel het gedeu· 
ng sneeuwde., naar de parochiekerk voor de .. seer plechtige Mis
se·,

* 	Te 1 u. ..prachtig noenmaal-, waaraan niet mln dan 60 à 70 mede· 
broeders deelnemen.

* 	Te 8 u. '5 avonds op de Grote Markt wordt een -schoon vuurwerk 
afgeschoten, vervaardigd door medelid heer Louis Demeester. het~ 
geen met de verlichting van ons ~okaal een buitengewone menigte 
ter pleets heelt dOM komen-. 
't Was allemaal .. slief schoone,., maar alzo in die koude sneeuwen 

al, de goede jubilariS heelt daar voorzeker een plaagle opgedaan. Im· 
mers een maand later, heeft Pleter Denys er het b!J'tJe of zullen we 
zeggen de ·busse- - moeten bij neerleggen. HIj overleed op 24.3.1853. 
Diè troost had hij toch: één van zIJn zonen zou de traditie voortzetten. 
Want op de eigenste dag van het Jubelfeest. -greep- zoon Pieter Denys. 
Delodder .. naar vaders geweer", hij werd .. op vaders verzoek" als gilde* 
broeder aanvaard Onder de leden die de akte ondertekenden Vinden 
we ook P!eter~Ferdlnand Rodenbach die gehuwd was met Maria-Barbara
Coleta Denys, fa Jan Denys-DeceunJnck Deze kleinzoon van dr. med 
Ferdmand Rodenbach (stamvader der Roeselaarse Rodenbach's), werd 
In 1843 .. heuverdeken .. (= overdeken, erevoorZitter) voor het leven. Hij 
stierf t612.1854. De herberg ·De Roos-. eigendom van de weduwe 
Rodenbach~Wauters, bewoond door jacobus Dehullu,Nono, werd In 
1849 lokaal van de BussenIers Op' 58.1849 werd daar het mooie beeld
je van St.-Mlchlf:!1 gemstalleerd dat nu nog te "Z!en IS In het Museum 
van Folklore 

151 hel t-.h.'k:lIl1l \,1'K)r Fo!kllJn: I r\r.,,,."n,l,d~, Ro('~\.:!.m', bt:ru~len 

nog twee hànd~öchn.'\'<,·n rq.ll"\\. f' V.In Ot: Kar.\hinin~ 

er ook in ()r~eschn'\ en 

Je Bu!;.se» e!:n r~queH om 

den Keij::.t:!" te vcdaeten n 


meetJerl'n Jee! \'ande eon· 

\'Jndc kc~cke, end\.' vede an

d,I.H\'an "hebben geeligeen 
1,1!ltkhl't.'n.: pmprietaris ende 

De aanverwante families vmden wa ook vertegenwoordigd: 
PARDOU jacobus, 15 Hendnk en 1udoca Denys (zuster van Gll!la 
Denys-Verhelst), 'man van Mana-Anna Deplckere. ·16.1721 

MAHIEU P,eter. fs Henderljck Mana-Cuth Poot). man van Maria· 
Catharina Denys, fa Jacobu.J " ,.~ 215 1'/30; hun onge· 
huwde zoon HendenJck (de meit,c,. me, d\; dorstIga lever), t,-;kc'ît 
O.a. In 1759, waarschlJndJk o( raadGIld 
DECAE: Jaecques. (i638~.!723), fs on~van:Jer In 1725-26; Ple
ter·)acob (1735· i a17) fs Ple,or. 13.6 1764: P,ewr·loseph Dleryckx 
man van Maria-Cathanna B fA:m3, fa ïoussanus & Petrondia Decae 
(schoonluster van Philip Duny<:;>~L.)cc.:.:e), "" 15.5.1742 (insolvent - OP 
zee overleden); - zijn vader (f) Jacobus Dleryckx die in 1721 koning 
was, en In 1716 betaald wordt .. over levenJnghe van eenen hoet 
voor den cnape· 8.8.0 r "', zoon Jan~Baptlst DJeryckx, baas van 
~De Gouden Sterre~, .. 22 1766. Leonardus~Franclscus Pillaert, 
de molenmaker, man van J03nna~balblna fllomme. fa Toussanus & 
Perrondia Decae, ... 20.2.1/46. lIJn vadel Sleur' Leonardus·Felix Pil 
laert. fs Adriaen, die fn 1747 koning ward, 15"3"1742: - Henri Hor
rie Jr, (afstammeling moeders kant van Jacobus Deckmijnw 
Decae. fa eerstvermeide In i869 bezorger, In 1872 schnj~ 
ver, en vanaf 1875 voorZitter, die toen hij In 1887 ook voorzitter werd 
van de Kon. StadsharmonIe, Insisteerde dat de Busseruers voorrang 
louden hebben vóór de harmonie In stoeten en proceSSies, w Lucas 
Delbaere. man van lullana Decae, I~ Jacob.• 12.6.1721. 

- DEMEESTER: Pieter. (1644·1714), fs Roeland & Catelljne Braem, man 
van WIlheimina VUYJsteke, grootvader' paterneel van de vrouw van 
Alexander Denys; Ignat!us Seoart, z'>'<Iager van voorgaande Pleter; 
Cornells Declercq, molenaar van de Zuidmolen, grootvader rn.ater~ 
neel van de vrouw van Alexander Denys, 1 1.1696, zijn zoon Cor~ 
nelis, .. 18.5.1727, en schoonvader GUII:aume Ve:rburgh, (dood~ 
schuld betaald 1714): Demeester, zwager van Ale~ander 
Denys, • 13.6.1764; • Roelant Demee"er (ws. Roe:ant Demeester· 
Vandamme. " 1660. I 1725, neef van voornoemde Pleter) .ende syne 
cnechten (soonen)- worden vanaf 1716 tot n23 laarllJks betaald 
«over het spelen met de viola in de gaIjSChletlOghe ... - In 1728 ver~ 
meldt de rekening: ..aan Guil Anthone de Meester over het spelen 
met den bas ter selver gae1jschietinghe 1:12:0 p." Antonlus De~ 
meester-Syoen, vader van Dame LoU/se (stichteres Zrs. van Hever
lee), wordt in 1857 stoetmeester, vanal 1865 bezorger. en vanaf 1869 
deken van de Busseniers. 

- TERMOTE: Anthone. waard van 't Burgondlseh Kruis. vader van lan. 
Baplost Termote-Denys (zwager van Ale~ander Denys) • 14.5.1742; • 
de Violisten Pieter 10seph en Jan-Baptist Termote, neven van voor
noemde Anthone (de eerste was ook messagier der stad) • resp. 
24.6.1760 en 14.6.1764; Hendericus·Audomaru$ Termote, I. Jan B. 
Termote-Denys. • 28.4.1793. \ 

- COUSSEMENT: Charles, man van Margareta Denys (Moeder Moni. 
ca) (boek 2. blz. 567; - CamiHe Lobelle·Cou.sament, • 28.4.1890. 

- A\JGILLlS: Augustus (Ange). man van Julienne Dewulf, la loseph & 
Emelie Denys (Ia Jan Denys·Crousel), aanvaard 15.8.1853. gal later 
zijn ontslag. • 

- CARBONEZ: Edgard Carbonez·Bailieul, waard van d'l .Duc de B-a· 
bant-, zwager van Desldeer Denys, boek 2. blz. 530: • Henri Cama· 
nez-Bîlhau, fs Désirê Carbonez-Hoet (waard van -De Trompette.. , 
lokaal van de Bussenier. vanaf 1792 (8) tot 1849), eigen kozijn vIn 
Edgard. was schoJver vanaf 1875. boek 2. blz. 511; Paul Carbonez· 
Bonte. Is lean-Valentin. Is Déslrè voornoemd, boek 2. blz. 607: • 
Alex Carbonez-Bonte, fa Gustave Carbonez-D'Hulst, fa Desire voor
noemd boek 2. blz. 633: Henri Carbonez-Casteleyn, Is Henri voor
noemd, boek 2, blz. 671 

-	 SCHELPE. Charles, schoonvader van Achiel Denys.• 13.4.1857. 
In de rekeningen, opgeschreven in het eerste boek, vinden we nog 
volgende betalingen 
"Aan Alexander Hoornaert (weduwnaar van Chnstina Verhelst. we~ 
duwe van GilHs Denys) over 't maecken van den tuijn op den meU
lenwal den tijde van twee jaeren verschenen dese gae!Jschietijnghe 
1:0:0. (1721). 

- -Aen Thosanus Blomme over leverijnghe van wijn 6:0;0. (1724-1725). 
- .. Aen dhoirs van Pjetar de Meestere over leverijnghe van diferente 

soorten van sijden tot repareeren van het vBndel 18 p. 
par. over courtrcsse vande nleU'>'<len standaert tsament specifi~ 
catie ende acquit 63:5:0- (1725). 

- ..Aen Alexander DenIjs over levenjnghe witte brovdt en t vermae
eken gemeene doelstoeken papier 2:1 :0. (1766). 

- .. Betaelt bij acquit aen Alexander de Nljs over leverînghe van witte 
knopen bestaende in een dousa me en alf om aen de selve casack9 
(de uniforme casacke van den tambour) tol 1: 13:0. (4.9.1785). 

rn het bestuur dat gewoon~IJk twee;aarliJks vernieuwd werd, vin. 
den we: 
-	 Jacobus Denys·Legein, bezorger in 1725. 
- Phil~ppus Den!Js~Dec53 t.:=ke~t 1n 1749. 

Alexander Denys is bezorger (1760), ontvanger (1762·63), alpher:s 
vanaf 1782. 
Carolus Denys iS bezorger en alp',eris (1774·1778). en ontvanger 
vanaf 1779. 

- P,eter Denys·Bethune Is alpher,s vanal 245.1840. 

- Franciscus DenysNandewynckel is raadslid in 1855. 

- Desldeer Denys-Carbonez is bezorger vanaf 1875 en nog in 1902. 


Karel Denys. 
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Viaene en Watteeuw 

Aanleiding tot mijn stamboomonderzoek was een hele 
reeks oude foto's die ik na het overlijden van mijn 
moeder in mijn bezit kreeg. Gelukkig had mijn moeder 
alle namen op de achterzijde geschreven. Maar ik had 
er g raag meer gegevens bij opgetekend. Ik sprak hier
over met Lieve Vercruysse-Denys en samen trokken 
wij voor een eerste onderzoek naar Moorslede. Ik had 
ook geluk de laatste lessenreeks die Michiel Mispelon 
te Roeselare gaf te kunnen volgen. In mijn argeloos
heid dacht ik eerst met mijn familie te beginnen. 
Watteeuw is een niet zoveel voorkomende naam en ik 
dacht: "daar zijn er niet zoveel van"! Maar een aan
gekondigd bezoek van een neef van mijn echtgenoot en 
het bijeenroepen van zijn familie op een familiefeest 
hadden als gevolg dat ik eerst met de Viaene's begon. 
Met het opmaken van die stam boom heb ik dus mijn 
ervaring kunnen opdoen. De Viaene's zijn tamelijk 
honkvast gebleven (dit in tegenstelling met de fam il ie 
Watt eeuw - maar hierover straks meer) ;In Oekene en 
in Rumbeke en nà 1800 in Langemark en Poelkapelle. 
Het ging tamelijk vlot en na vijf jaar was de stam
boom der Viaene's in zover klaar dat er een boek over 
kon verschijnen; dit tot grote tevredenheid van de 
ganse familie. 
Maar nu de Watteeuw's !!! Jean Joseph Watteau kwam 
uit Hem bij Roubaix naar Oostnieuwkerke waar hij huwde. 
Er werden acht kinderen geboren. Eén kind stierf jong, 
er was één dochter en een telg had enkel drie doch
ters. Maar de overigen ... Constantin t rok naar Brugge 
en al wat heden in Brugge Watt eeuw heet stamt van 
hem af. Michael ging naar Hooglede en zijn kinderen 
naar Moorslede en Lichtervelde. F ranciscus en Ca ro
lus kwamen naar Roeselare. Petrus t rok naar Moor
sele, zijn kinderen naar Kort rijk en Oostende en van
daar Frankrijkwaarts. Die kleinkinderen hadden alle
maal trekkersbloed : naar Frankrijk, weer naar Vlaan
deren, terug naar Frankrijk (natuurlijk weer een ande
re stad!) en zoek die Fransozen allemaal maar op... 

Door toeval ontdekte ik bij een neef in Frankrijk af

stammelingen in een telefoongids. Warreeuw is uiter

aard in Frankrijk nog zeldzamer! Ik vond er één in 

Beauvais, één in St.-Omer en Chaussée. Ook de "poète 

tourquennois" Jules Watt eeuw is van onze stam. Een 

aantal zijn de mist ingegaan rond 1860 en in Moor

slede en omgeving ontbreken de bevolkingsboeken van 

viXJr 1914. 

Nu zal er op het aanstaand kongre" van de V.V.F. 

gesproken worden over genealogisch onderzoek in 

Frankrijk. Ik hoop dat ik daar nuttige tips zal krijgen 

zodat ook die stamboom tot stand kan komen. 

En ... Kom je ooit een Watt eeuw tegen in uw opzoe

kingen, ik zal hem met veel dank en genoegen in 

ontvangst nemen! 

Jaklien Viaene-Watteeuw, Consciencestraat 21/1 

8800 Roeselare. 


Noot van de redaktie. 
Het is een vaststaand feit dat oudere fllJnilieLeden 
vaak een groot aantal ·oude en zeldzllJne" foto's be
zitten. Vooral welke hun geluk 
in een andere een ander Iar.d beproef
den, werden vaak foto' s genomen. 
De overlevenden, bejaard geworden, weten gewoonlijk 
nog wie op deze foto's afgebeeld staat. Het is onze 
taak hen aan te svreken en alle namen zorgvuldig te 
noteren. Zoniet ~ordt het binnen een aantal jaren 
or~ogelijk iedereen te 

een andere vlaats in dit nummer verneemt U meer 
over het colloquium van volgend jaar. Uiter

aard zal iedereen zelf <.ijn stamreeks verder moe
ten opzoeken, maar meer algemene inlichringen 
en richtlijnen, geput uit dit <.uUen 
weliswaar het genealogisch 

De familienaam VAN EENOO 

De naam Van Eenoo komt hoofdzakelijk _oor in mid
den West-Vlaanderen, met als middenpunt Wingene 
met uitlwermingen naar de omliggende parochies Zwe
vezele. Ruddervoorde. Oo~t kamp, Veldegem . To rhout. 
De verklaring van de naam door F. Debrabandere in 
Vlaamse Stam XV-1979 (199-200) zegt onder andere 
dat Eenoode duidelijk de naam is van een leengoed 
in Kooigem blijken~ het except uit 1502: "in de pro
chie van Coyhem ghenaemt de Eenoode". De verklaring 
voor de plaatsnaam i~ volgens De Brabandere , woes
tijn, woe,;t onherbergzaam oord. 
Welnu in het renteboek van de heerlijkheid Oyhem in 
Wingene van 1640 zie ik nu voor de eer~te maal dat 
de naam Van Eenoode geschreve.n wordt. Is het moge
lijk .-lat de familie inderdaa.-l afkomstig is van Kooi
gem? Mijn oudste stamouders zijn Pieter van Eenoo 
gehuwd met Judoca Teruwe die verschillende kinderen 
hadden waaronder ook een Pieter Van Eenoo geboren 

. in Wingene up 7 okt. 1613 gehuwd met Maria Cale
waert. Bij zijn dood op 23 juli 1676 bezit hij nog 
steeds als buirenpoorrer van Kort rijk de eigendommen 
voorkomend in het renteboek van 1640 waaronder' 
een behuusde hofstede met woonhui~ schuur en brou
werij. Verder nog 200 roeden meersch. hofstede met 
woonhui~ onder de baronie van Wingene. een woon
huis met koeistal onder de heerlijkheid van Oyghem. 
een huis met erve noort aan het Wingens kerkhof 
resorterende onder Oyghem. een behuisde hofstede 
in de prochie van Pittem in 't quartier genaamd 
den Braemptenhouck met zes partijen lam enz. 
Uit dit alles blijkt dat de familie wel iets bezat 
en dat er viXJr 1600 ook nog wel iets over die familie 
moet te vinden zijn. 
Indien er mij iemand kan helpen of indien iemand 
zich intere~seert voor de naam Van Eenoo. Van
eenooghe, Vereenooghe. graag contact met Daniël 
Kindt-Van Eenoo. Meiboomstraat 59 b. 8060 Zweve
zele-Wingene. tel. (051) 61 17 89. 
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aaterdag 26 november 1983 

BEZOEK AAN 

het 


CENTRUM VOOR FAJlILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3 


2060 AlITfIERPEN-NERXSEM 


Start: om 8 u. aan dagbladhandel 
D. Vandecandelaere~ Brugsteenweg 145 


8800 Roeselare 


Aanvang van het bezoek~ o.l.v. dir. 

Lieven Gorissen: 10 uur 


Om 12 uur middagmaal in nabijgelegen eethuis 


In de namiddag: voortzetting v.h. bezoek 


Einde rond 16 - 17 u. 


Vermoedelijke thuiskomst rond 18 u 30. 


Wie meegaat geeft aijn naam ten s]XJedigste op bij : 

Fhmilia et Patria, tel. (051) 56 73 36 


Lieve Denys, tel. (051) 20 35 06 

En vermeldt of hij/Bij met eigen~en rijdt. 


Laatste dag van inschrijving: 20 november 


IEDEREEN VAN HARTE WELKOM 


OOK ZO MAAR GEWOON "SPARÊN" 
GAAT NOG ALTIJD BEST 
(en 't is gemakkelijk ook !) 
OP EEN DEPOSITOBOEKJE 
VAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 
DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 
ZICH HELEMAAL "THUIS" VOELT! 

'T STAMBOOMPJE 

wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V. V.F.-afdelingen Roeselare 
en Kortrijk. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergade
ringen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting van 150 F. 
op rekening 063-0100018-46 van Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 
Kortrijk-Heule, of rekening nr 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare, Lijs
terstraat 8, 8800 Roeselare. 
Adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet-ontvangen van 
het tijdschrift doorsturen naar D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 
ROESELARE. [tel. (051) 20 72 88]. 
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VLAAMS CENTRU\1 VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK 

Opnieuw toegankelijk 

Het openstellen van het centrum is dank zij de aanstelling van een D.A.C.
bediende en de goedkeuring van een B.T.K.-projekt, uiteinde'ijk voor ruime 
tijd verzekerd. 

Openingsuren: 
9 u. - 12 u. en van 13 u. - 17 u. 

Zijn momenteel tewerkgesteld in B.T.K.-projekt en D.A.C.: Hilde Mestdach, 
(algemeen verantwoordelijke), Johan Werbrouck, Patriek Vandersyppe en 
Eric Vanslembrouck (B.T.K.), Denise Cool (D.A.C.). 

Nieuw initiatief: verfilming van de parochieregisters van het Rijksarchief 
Brugge 

Na het verfilmen van de parochieregisters uit het R.A.-Gent is men thans 
overgegaan tot het verfilmen van de parochieregisters van het R.A. Brugge. 
De volgende gemeenten worden alfabetisch verwerkt: Aartrijke, Adinkerke, 
Alveringem, Ardooie, Assebroek, Avekapelle, Beernem, Beerst, Bekegem, Be
selare, Beveren (Roeselare), Beveren-Ijzer, Bikschote, Blankenberge, Boezinge, 
Booitshoeke, 's Heer-Willemskapelle, Bovekerke, Bredene, Brielen, Bulskamp, 
Damme, Dikkebus, Diksmuide, Dranouter, Dudzele, Eernegem, Eggewaarts
kapelle, Elverdinge, Esen, Ettelgem, Geluveld, Gijverinkhove, Gistel, Gits, 
Handzame, Heist, Hoeke, Hollebeke, Hooglede, Hoogstade, Houtave, Houtem
Veurne, Ichtegem, leper, Izenberge, jabbeke, Kaaskerke, Keiem, Kemmel, 
Klemskerke, Klerken, Knokke, Koekelare, Koksijde, Koolkerke, Koolskamp, 
Kortemark, Krombeke, Lampernisse, Langemark, Lapscheure, Ledegem, Lef
finge, Leisele, Leke, Lichtervelde, Lissewege, Lo, Loker, Lombardsij Lop
pem, Mannekensvere, Mariakerke, Meetkerke, ivterkem, Mesen, Middelkerke, 
Moere-Oostende, Moerkerke, Moorslede, Nieuwkapelle, Nieuwmunster, Nieuw
poort, :\oordschote, Oedelem, Oekene, Oeren, Oostduinkerke, Oostende, 
Oostkamp, Oostkerke (Brugge), Oostkerke (Veurne), Oostnieuwkerke, Oost
Vleteren, Oudekapelle, Oudenburg, Passendale, Pervijze, Pollinkhove, Poperinge, 
Proven, Ramskapelle (Brugge), Ramskapelle (Veurne), Reninge, Reningelst, 
Roesbrugge-Haringe, Roeselare, Roksem (zie Westkerke), Ruddervoorde, 
Rumbeke, Schore (met St. Pieters op-den-Diik), Sijsele, St.-Andries, St.
Anna-ter-Muiden, St.-jacobskapelle, St.-Jan, St.-Jans-op-den-Dijk (zie Uit
kerke), St.-joris, Sr.-joris-ren-Distel, St.-Katharina-Kapelle,· St.-K ruis, St.
Michiels, St.-Pieterskapelle, St.-Rijkers, Slijpe, Snaaskerke, Snellegem, Sta
den, Stalhille, Stavele, Steenkerke, Stene, Suitekenskerke, Torhout, Uitkerke, 
Varsenare, Veurne, Vinkem, Vladslo, Vlamertinge, Vlissegem, Voormezele, 
Waardamme, Watou, Wenduine, Werken, \\;estende, Westkapelle, Westkerke
Roksem, Westnieuwkerke, Wesrouter, Westrozebeke, Westvleteren, Wijtschate, 
Wilskerke, \Voesten, Woumen, Wulpen, Wulvergem, Wulveringem, Zande, Zand
voorde (Ieper), Zandvoorde (Oostende), Z~lfren, Zedelgem, Zerkegem, Zeve
kote, Zillebeke, Zonnebeke, Zuidschote, Luienkerke. 

Opgelet! 

Het spreekt vanzelf dat het nog enige tijd zal duren vooraleer deze films 
zullen kunnen geraadpleegd worden. Wij houden IJ op de hoogte. 

Eveneens óient dar, door het feit dat bepaalde parochieregisters uit 
het R.A.-Brugge zich te Handzame bevinden, deze niet te Brugge kunnen 
geraadpleegd worden. Het is dus aan te bevelen bij een eventueel bezoek 
terzake, vooraf te telefoneren R.A.-Brugge, tel. (050) 33 72 88. 

DE BOEKEN VAN DE PAROCHIEREGISTERS WELKE ZICH TlJDELIJK 
TE HANDZAME BEVINDEN, KUNNEN EN MOGEN ALDAAR NIET IN
GEZIEN \VORDEN. (D.V.). 
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ROESELARE 

ONZE KALENDER 

11 november 1983. lOde West-Vlaamse Ontmoetingsdag te Roeselare. 

3de maandag 19 december 1983. Om 19 uur 30, Lokaal V.M.S. Arme Klaren

st raat, Roeselare. 

Voordracht door de Heer Valère Arickx over p. Verbiest van Pittem (zie 

kalender Kortrijk). 


3de maandag 16 januari 1984. Les Oud Schrift Johan Roelstraete. 


KURSUS FAMILIEKUNDE 

Na het bijzonder groot sukses dat deze kursus te Oostende kende, wordt 

deze in het voorjàar te Roeselare gegeven. 


De lessen worden gegeven door Dr. Hist. Paul Vandewalle. 


Noteer alvast volgende data: Vrijdag 3 februari, 10 februari, 17 februari, 

24 februari en 2 maart 1984. 


In een volgende editie van 't Stamboompje verstrekken wij U meer gegevens. 


GELUKWENSEN 


De stam groeit aan... 


Roeselare, 23 augustus 1983. Geboorte van Diederik Bouckenooghe z.v. Benoit 

en van Nadine Debergh, Kouterstraat 73, 8158 Merkem. 

Hartelijke gelukwensen vanwege de ganse V.V.F. afdelingen Roeselare en 

Kort rijk. 


KONTAKTLIjST VLAANDEREN-AMERIKA 

Uitwisseling genealogische gegevens 

Naam: 

Voornaam; .................................. . 

St raat: .................................nr..... . 

Postnummer: ....... Gemeente; .................... . 


Naam van de familie waarover wij meer inlichtingen kunnen verstrekken en 

ook meer inlicht ingen wensen te vernemen. 

1. .......................... 


2. .......................... . 


Naam + genealogische nota's betreffende volgende persoon of personen waar
over wij indien mogelijk, meer gegevens wensen te vernemen. 
1. . ................................................................................................................ . 


2. 
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Boekbespreking 

EEN BOEK OVER GULLEGEM 

De wevelgemse deelgemeente Gullegem is niet zo rijk aan mono~rafieën of 
artikelen aan deze nochtans boeiende gemeente geweid. Vroegere vorsers 
zijn er niet toe ~ekomen om hun opzoekingen aan 't papier toe te vertrou~en. 
We zijn dan ook verheugd bij 't verschijnen van een de~elijk werk over 
een gemeente die aan onze eigen gemeente grenst. De auteur,~riester Johan 
Cottyn • heeft dit werk çeschreven als eindwerk voor zijn theologische 
studies aan de Leuvense universiteit.De auteur heeft zich bij zijn onder
werp beperkt in plaats en tijd.De titel van het boek 'GULLEGEM T[JDE~S DE 
FRANSE OVERHEERS1NG 1792-1<H4' bakent duidelijk af waarover het v'erk handelt. 
Een periode die voor ons \'Iel heel belangrijk is. Bij onze genealogische op
zoekingen ondervinden we onze eerste moeilijkheden precies in deze Franse 
tijd. Door de Franse revolutie werd de hele administratie op zijn kop gezet. 
Alle bronnen van het ancien regjem worden dan ook in een nieuw kleedje 
gestoken. ~ie met deze Franse tijd wil kennis maken heeft aan "t werk van 
Johan Cottyn een nuttige handleiding. Wie met voorouders in deze gemeente 
zit zal we 11 i cht de naarn van een voorvader terugvi nden i n eén van de ve Ie 
gepubliceerde lijsten.Voor een vlugge raadpleging missen "e wel een alfa

,betische index op de familienamen,Wellic~t ontbrak de tijd.Qe bibliografie 
is verzorgd, maar had kunnen aangevuld \'lorden met de toch zeldzame werken 
die over ~estvlaamse gemeenten voor die periode verschenen zijn, ik denk 
b.V. aan R.HAELEWYN,Torhout onder het Frans bestuur,Pro Civitate 1966, 
Maar dit doet niets af van de \'Iaarde van het kerk dat vlot geschreven is, 
wetenschappelijk gefundeerd en ogisch interessant, Wat \'lil je meer? 
Het boek kan aanyekocht worden de Culturele Raad te Wevelgem; de 
kostprijs bedraagt 280 F, eventueel te verhogen met 30 F verzendingskosten. 
(storten op rk 285-04211710-17 van Culturele Raad p.a, Guido Gezellestraat 6 
8610 WEVELGEr~. 

Geachte Mevrouw, 
~~ijlî.heer, 

Hiermede hebben wij de eer er: het u 

uit te nodigen tot onze eerstvolgende 


FAtIL:EK8TDIGE KCNTAK~-en STUnIEDAG 

zaal, 

•00 u. er. kenn~smaking . 

Om 10.00 'J.. 

11 • Stadsarchief. 
;;::>egan

V~"2.agstelli:-;g • 

gelegenheld tot 
erwtensoep met 
'Eet 

BF • 
• 6, Dikkebus-Ieper.Tcl. 

On 14.15 :1. aychiva.ris-cor,servator Sint Winoks

fO:Jrterij. 

Bes:èist verriJ~eLd rendez-vouo.~ogen 


wij cp U'N 


N~E't ~;,;eIT;eende groeten, 

~ oest"'J.ur .. 

http:oest"'J.ur
http:universiteit.De


Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA 

Handzamestraat 155 - 8120 KORTEMARK-HANDZAME 


Tel 051/56.73.36, of bij afwezigheid 051/20.72.88 


De autt!ur. rijkswacht-kapitein Edgard Sey

naeve werkte ruim dertien jaar aan deze 

breed opgevatte familiegeschiedenis. 

Sa een noodzakelij ke inleiding over de ge

bruikte afkortingen, de geraadpleegde bron

nen y toelichting op de munten en maten, een 

artikel over de betekenis van de familienaam 

en de indeling van het Kortrijkse land (geil 

lustreerd met plannen en tekeningen), wordt 

de levensloop van elk voorouderpaar uitvoerig 

besch reven. 

Het is de grote verdienste van de schrijver 

dat hij niet ailleen oog heeft voor de stam

reeks, maar zijn voorouders telkens situeert 

in de sociale en historische toestanden waarin 

zij leefden. Zo is deze familiegeschiedenis 

uitgegroeid tot een heemkundige studie waar

in heelwat toestanden en gebeurtenissen uir 

de algemene en plaatselijke geschiedenis aan

gehaald worden. Tal van illustraties, foto's, 

akten, enz... verluchten de uitgave. 

De vroegst vermelde voorouder is Adriaen 

Seynaeve, uit Emelgem-Iz;egem, diE wij in de 

17e eeuw terugvinden. Heel bijzondere aan

dacht gaat naar Karel-Lodewijk Sennaeve 

(1800-18BO) een te Oostrozebeke gekende fi 

guur. Naast schoenmaker en notarisomroeper 

was hij er de di rigent van de in die 

gerichte muziekvereniging. Een volledig 

stuk is dan ook gewijd aan de geschiedenis 

van deze harmonie. 

Het hoofdstuk hieropvolgend bevat een 

breide 1ge eeuwse kroniek van 

Doorheen gans het werk vinden wij treffende 

beschrijvingen van de nog 'middeleeuwse' 

toestanden in Zuid-Westvlaanderen van de 17e 

tot het einde van de 1ge <,euw. 

Het werk eindigt met de ascendentie- en 

descendenrietabellen, met een kwartierstaat 

en een naamregister. 

XVI > 280 blz. formaat 30 cm x 21 cm, 

genaaid en gebonden in blauwe balacronband, 

titels in goudopdruk. Stofomslag, 

Nog verkrijgbaar aan voorintekenprijs: 850 Fr 
Binnenkort; 1150 Fr. 


De enige studie die ons de 
waarheid meedeelt Historisch 
juist - leest als een roman 

3 prachtige ingebonden boeken, waarvan thans 
deel 1 verschenen is. 

Prijs volledige reeks: 2000 Fr. * 
Prijs deel 1: 995 Fr. * 
In deel 1 gaat de auteur op zoek naar de 
historische achtergronden van de Bakelandtse 
groepsmisdadigheid. Wie was Lodewijk Bake
landt, die op Allerzielen 1803 met 23 mede
standers op de Brugse Grote Markt werd 
onthoofd? Wat had de alom gevreesde Ben
de van Bakelandt op haar kerfstok? Waar 
hebben ze aanslagen gepleegd? Wie waren 
de slachtoffers? Hoe ging dat allemaal in 
ZIJn werk? Een genuanceerd en uitvoerig 
antwoord op deze en vele andere vragen, 
gebaseerd op de feiten, het verhoor en het 
dossier, vindt U in DE HISTORISCHE BENDE 

FDGARD SEYNAEVE 

VOOROUDERS El\: NAKOMEI.INGEN 

van 

CHARLES-LOUIS SENNAEVE 
(1800-1880) 

en 

BEATRICE-CONSTANCE HUYS 
(1805-1880) 

met voor Oosrrozebeke een hoofdstuk 

over de harmonie en een dorpskroniek over 


de jaren 1800-1880 
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VAN BAKELANOT. 
Het tweede deel licht ons Bakelandt toe in DE BENDE VAN BAKElANDT 
de literatuur en het volkslied. 
Het derde deel bevat honderden sagen en IN DE GESCHIEDENIS, LITERATUUR, 
volksverhalen uit de overlevering. HET VOLKSLIED EN HET VOLKSVERHAAL 

http:051/20.72.88
http:051/56.73.36


';J.OSSARIUM VA", \I!-~I<()n)FI<[)E RECHTSIERME~ KI;NSIWOORDEN t'N 
ANDr~R"" UlTURliKKIN';!-,N 
t:ir Vlaamse, I:5rabanrse en Limburgse oorkonden. 

K.r:. Srallaen - F. Debrabandere. 

cteel 


bh,. 27 cm x 18 cm, gebonden 2000 r 
Deel 11 voortzetting P-W, rulfn 450 blz. 1500 

TOl n:N H,\'iU ANDSCH IDIOTIr:O:--; JY. I'uerlinckx 
facsinille-uitgav(' 758 blz. 22 cm x 15 cm. geoonden in linnen 

Nog flldellJk 1,00 

rIYWJI()(;Yr:lIM ~IH'IONICAr" LlNGIAE C, Kiliaan 
15Q9 facsimile~uitgave ca. t!OO blz. 20 cm x 13 gebonden J250 F 

Kr<I;IDWOOR[)F~NllOEK L.I. De !lo 

lr'8H ! acsilTlil(>-uiq~alje, 279 hlz. 23 cm x 15 cm, gebonden 750 I' 


c;IOSS,\IRF POUI< Sf-R\'11< 'I 1.'f-<rUG!- DE L'HI,TOIr<E ET D"S 
INC:Il'IIONS DE IJU~KEI<QU,,' FT I.A FLA~DRE MARII1Mf:. 
1..IC'rr:aire 1933, facsimile uitgave, 211 blz. 21 cm x 14 cm. genaaid 250 F 

",OTM<IUS I:lEl.CICUS j.fl.j. Huygens 
!ac:.imde-UÎrgave, 475 biz. ~ejy..mden 
Ilerdruk van een prakrisch formulierenboek, mer liJsr van ca_ 120 blz_ 
veroudèlde wooroen 650 F 

llb~ All\1IN~Tr<A fit: DER REl"~TRATIE EN DOMEINE.N EN H~A,flR 

flRCHIEX' 
W~ flonquel In blz. 24 cm x 16 cm, genaaid 400 F 

IU'J'{ HOF VA:"'J BE.ROEP TE BRUSSEL DE RECHrBANKEN Vi'!\: 
OOST - E:-; WESTVLAA'-iDEREN O:<JDER HET FRANS bEWIND 
Ph~ van Hllle, 212 hlz~ 25 cm X 1i on. geh. 500 F 

HI.,]'(lRISCIif-. VERGIFTICINSDRAMA' S IN EU ROP,". VAN DE Ol'[lHFtI) 
101 OP HEDEN 
L. Vandenbussche, 428 blz., 24 cm x 16 cm, gebonden 600 F 

REOlt:RCES SUR LES\10NNMES DES COMTES FLA,~DRES 


\, Gailllard 1852~1857, fac,;;imile~uitgave 


1)('('>1 1 '+ 11. 23 cm x l7 cm. gebonden }100 f' 


U{'('I IJ afzonderlijk, gebonden 600 ~ 


C'\I ~A,U)GI.'E D\~ PREr.IEl'X (:.A,BI~FT DE jFTON~ D'OR ET D'~R-
GF~T ,\1,1,. Oeco<;ter 
IERS, facsîmîlf'-uitgave, 328 blz., 22 cm x 15 cm, genaaid 60l! 

SI!'lJll- V A"' UE PERSOONSNA\IEN I~ DE KASSEi,Rlj KOH.TRIJK 
1350 1400 Debrabandere. 558 blz., 2S cm x 16 cm. genaaid 1200 F 

0'1 L'DIF. VA!'l UE IF~PERSf" PERSOO'-iSNAME", UIT DE ADS- l- N 
flAL IUWI<f-:KENI!'lGEN 12501400 W~ Beele 
~€el~ 1 177 hiJ.. deel 2 (glossarium) 6Rl bil. 21 cm x 14 cm 1200 F 

WE,STVLAAMSE DORPSMONOGRAFIEEN 

21 cm x IS cm. Gebonden in linnen. 


U!,.SCHf<ljVI'1G V,,\N ZEVECOTE K. De Vos 1879~ 


L:1c::.irrile-uitgave, 380 blz. 700 F 


,;<,~\CHIF.[)I(UNlJl,;E SCHEl'" VAN DE GEMEENTE LEFFIi':GHE 
". De Vos 18H4. facsimile-uitgave, 368 blz. 700 F 

':F S(:HIEDE~IS E~ DER GEMEENTE WESTE!'lDE
~\Ai':<olI-.E 
 1898. 
la~siri1l1e-uitgave, 132 blz. 400 F 

';:,'fH1EDE'1IS V ,\i': L.E~DELElJE P.A. Meerseman 

l ')02. facsimile-uugave. 240 blz. 700 F 


';l~SCHI~~DKl:NDIG!' ,\:\"TFEKt"INGf-~'1 OVER 1I00GHLEDF 

!J, Oe J apv 1902, facsimite-uit,!àve. 255 blz. 

1I,)f~ DE "Il' LIVE PAR OCHIE ~!NT - jOSEPH R1NNEN [lF· GEMEENTE 

1100<;HI FIJf' TOT STAND KWAM. D. VISU 1906, fac"mile-Ullgave. 


700 F 

.\it, \;0R.L·\:\1 VAr-..,j WI·J-<.CKè Yandenhussche 
lt'\66. lac"irnilf'~uifgaH' lSR hlz. ,00 F 

:.l'Ciill:IJE:-':IS L\" llFFRNE\j ~\~ 


llj-H. tacslmile-ultgave ("d, 450 bIl.. 
 7S0 

WESTVLAf\M's DO R P SC ESC H IE D E NI$SE N 

IIFr.:MGESCHIEDENISSEN 


21 cm x 15 cm, ba:cHJnÎ-, I' )uw,pdruk 


'H ';l-{,\,~\I','-:CJ!·q' \ ,,'.; \Î\)P\: l-L f31f'ne lB75. 

f H ";'ïIJlf<-ltllr'lv' '':'2 hll 450 F 

l'l)!'f'j<i'.;(;ln. f-'',.; n\1~TRt,Kf.S JDF\;S !)J:. l;;jiJSIHF,\;ST
IH~ IIPI 1< 11:-': nFR "\'1e FFI'W OF DI"; CF!!I' "liJD 
:. (jp(kdr:nck. lR<JR LJCsirntlf'-ultgavp. 21K blz, .,;0 f' 

PH""'~ ,I''1fR '-;1, DER CrMEF,,~Jr: IJU. r 

ho \ ,m ,"';fPPi'kic.t(> iRHq. fac<::;Jmdf'-ulfgav\', 221 bll~ + 


!;'l,"H:inK ~ lndicf"', 


i·;';; \( ;\11:'"1'"\ \b:mrl.;;chflf! voor gp(lchJPCleni, van ~t eden 

[on dorp,,;, :n Weq ~ \"}a:lndefPn, 
 IJ De Som vide, 

I !;'-.:::rk'v, San~\T 
1';( hprdrt!i\ v,ln Frag'T;r>nt<l î,,,,'i6-1891 

rcppr of'el 1000)!l-'b'lJ'dt"n. l ,~-2:-l bi?, 
~.j 1;1 '," 20110 

:t ;\!{\' "!-i:t !SBI"!i -'\ ;.::n Dl' Y \"..; 

\. \ .mhnu; n ':Hf) ~,]l-" 


WESTVi.f\f\NDEREN 

1\ RON N E N VOO R F A M I I. I F G E,S IJl E I)'F. NIS 

EN IIEEMKlJNOE 


l'\,Df-\ (lP jli_ :-;-1 ""lj·, V.-\\; \',\;-,,; kOESEL'\RF v 
1709-174(, '\f'rbC'Hî1 bil.. 426-'68. cm x 21 cm, gen,tdpj 300 F 

)no 

gt:neäloglscn re~e-rronum, pen en unieke hrOmlf'nhewC'f"" 

klng 2 delen, 975 bil. 29 Cl!1 x 21 cm 


I"\'E'-ITAIRES DES I ETTRES DE I ECITIMATIO'1 W. van lidk 
275 blz. 25 cm x 16 cm, genaaio 'ioD 

\10RFFFMGESCIHEDENIS -CFOCRAclF DER N!- UI~ R"\ '" 

rOt.NA~\1EN I. Van Loon 5" blz. 23 cn- , 15 

genaaid 

gebonden 

LIBER MF~\10RIAl IS LEO \~ ,\~,~CKH,E laa,lJoek \iaan" rup: 

voor (~enealogie en heraldiek 1979 Cl e besrclft~n ilandZ:;JrT't'fi!(-;n 

Hl20 Handzame. 323 blz,. geoaairl 


\!':'sEL\.-1lt S BOf-,Tll!S DE ROODT. ('en Vt.larn5 hurnar:l$! m":'l 

Europese faam \1.C Dl' lioodt-.\lasehs. Ct'vnlgcl flOOT een 

\'30 het kruidboek (1640) met Neoerland<;f' vertaLng door Lh 


Schnjver2,l-t blz. 30 uitvouwbarE' ~ekeningen van ti\.) I/crsl'nillpnl)c
T 

kruiden. tal van forof~ en iltust rat ie--;, gebondpn in h;dal'~n~h<lnd 

met gouctopdruk 


f>ER A.'\"[UJCEV\',\SSt:' .\, \~umifl,,:, 

blz, '+ gravurpn, geh(lFJr!cn lil 

cm l( 21 cm. prijS voelT de drlP rI"'!PM 

TOOi'i'FEL /(ON"CS Nè.DFl<i ~\''')I'-;
J. Blaeu 29 ,'fll A 2; crlJ, 


gebonrlen , 

Deel 1 

Deel 2 


(;ROOT WERELDI YK I ,)O",NFEl Dc~S IIFkIO'ilJO\1, \~\"' 

ARARA:-<D J. Le Ro\' 1730, facsimil\ ~uitgave ca. 220 bil.• 

170 gravuren. 29 cm x 21 cm, 


RECHEkCHES DF." 
L 1 F">pînov 1631. 

goudopdruk 

Deel 1 algemeen 

Deel 2 Gem (Deel 11.; er: IU) 


DE ~BDll VM": 1'l0~FI'TE p~ \ ,In [Jur'ele 

\'!aams nalau:mchap in ft Lfa:1:schap ~dmen. 21 x 14 (

117 :,lz, 
 ":')1. 

Klim in je Stamboom - M.Mispelon 80 F • 

De republikeinse kalender - \.1. Mispelon 50 ,.• 

Oude Landmaten in V!aan~eren - H. OE' Schrvver 70 F 

Huismerken en Sibbetekens in Vlaanderen f-:. \'er" racre 100 ,:. 

Oude cijnzen, mumen en m'nen - J. \'erbE's>elr 60 F 

Ons Familieboek M. Mispelon 500 F 

Eveneens verkrijgbaar bij d" \'. \'.F~ 


UOOTHAl..\1"~ KASSELRlj IEPER 1524-1606 
J. Vanderhaeghe 727 akten, 2l cm x 15 cm, genaaid ..00 

PI ~/\'\TSGE-oSCHIE[)EN1S MODELSTUD II,~. 
Ol:D REKKE,~1 E, R. Soete_ i:'.cn feodale studie ;'an Ik 
13de toe de 18e eeuw, ZCf'r lnteres.sante 
over hef Middeleeuws stei,el dat op heT 
tot aan Je f-'ranse Rf'volurie 30 cm x 
gebonden in balac ron 

BIBLIOGRAFlF. VAN DE GESCHIEfJENIS VA!'l l1RI'G(;E 

A_ VanhoUi rvv(' 

D~el 1 1-9619, 24 c"' x 16 cm, gebrocheerd 707 bIl. 

Deel 2 9620-12311 + index op I en 2 302 hlz, 500 F 


Il\DIO-:S OP DE BRUGSE POORTERSllOEKF."i R.A. Parmenrier, 
f?:ebonden 24 cm x 16 cm, 2 delen de-el I 443 bil. 

tol blz. 998 + hlz. 200n 

DE nRUGSF j-lOORTERS Opgetekend uit de sradsrekeningen 
:\. Jamees Ueel 1 L-+- cm x· lb cm, j52 bIl. genai:ut1 iSO 
f)f.'eJ 2,1 {:'n .--jeel 2.2 881 hlz. genaaid lfWu 

INDICES DE Bt'ln:-,:pOCliHER, VAN [lH!~r;(~f-

154~·-17BR A. :-.chouteE"! Ocel IJ De borgen domici1ie:::. 
23 cm x 15 211 bil. 4011 F 

PODRTEHRO!'K VAN POPERINGE 1568-1796 
\1:\GI.STRA~'1T VA!'l POPER1'-iCE 156R-1793 Ph. var H'lIe 
24 Cm x 16 cm, genaaid 400 F 

'1694-1796 J. Corr:ette 20 cm x 14 cm, genaaid 200 f-

DE STATEN VA" GOFD \~ "N HET (i"'1AFSCH"P DE CAR~I~ 
E" STADFl\ 
A. Perned. 2.., cm x 21 cm, genaaid 200 F 

OOSTVL,I\f\MSE PLAf\TSCESCHIEDEN!S 

';ESCHII',DF"IS VA~ OF (;E~lEI:~'-ITEN lJeR PROVI!'lCIF 

OOST-\'lAANDEREN F_ De Potter j. Broeckaen 

AR RO"DISSEME'-;T EEKLO 

Herdruk uitgavf' 1870-1872. 23 cm x 15 cm. gehonden. 

Deel ErH'eide. 

Deel Middelburg. Oo~t~Eeklo. Wareland-Oudeman, WUler
vliet, Zt:>ll3.te, Index op cie 3 delen ca. 465 blz. 

D('(>! FOl01S en k.1anen uit bovenvermelde plaarsen ca. 350 blz. 
Sommige delen kunnen op aanvraag afzonderlijk hesteld worden, prijS 800 F 

PrÎj5 voor de volledige rf'eks 2400 F 




75 JAAR KONINKLIJK NATIONAAL 

TONEELVERBOND 


(K.N.T.v.) 

in dienst van het amateurtoneel 


75 JAAR KONINKLIJK NATIONAAL TONEEL
VERBOND (K.N.T.V.) in dienst van het ama
teurtoneel. 
N. Ce Backer - G. De Ridder - C. Du Four 
- M. Handsaeme. 

Deze brochure, verschenen naar aanleiding 

van 75 jaar K.N.T.V. biedt een rUIm over

licht van de stichting, aktiviteiten, provinci

ale toneelverbonden, wedst rijden enz. welke 

het verbond kenmerken. 


Ger.aaid, 64 blz. formaat: 26 cm x 18 cm, 
prijs: 250 Fr. • 

FLANDRIA AMERICANA 

ren ~(udu: \"<ln \'laam\t' t'ffilgrdnrt:n 

n,l.Jr ht:t ,o\mC:'flkaan~t: Conllnt'nl 

I, ',,, (.()J)J }~FRI~ 

!i"h"" Hili 1 H-\r\ f-

Geschiedenis 

van 


Watou 


L. A. RUBBRECHT 

GESCHIEDENIS VAN WATOU 
L. A. Rubbrecht. 
1910, facsimile uitgave. 

Met inleiding over het leven en werk van de 

auteur van de hand van Valère Arickx. 

Is één van die zeer belangrijke dorpsgeS'Chie

denissen welke rond de eeuwwisseling her le

venslicht zagen. 

XII + 414 bIl. formaat 21 cm x 14 cm, ge

bonden. 

Nog aan voorintekenprijs verkrijgbaar: 750 Fr· 


FL.'INDRIA AMER!CAN A 


john Goddeeris en Kobert Houthaeve 

Een eerste studie over Vlaamse emigranten 
naar het Amerikaanse Continent. 

I"HOUD 
\'oorwoord door Minister Leo Tindemans 
\-erantwoording 
Levensschets Chades Goddeeris 

Gedenkschriften van Charles Goddeeris (be

vat de belevenissen van de emigranten uit 

\'Iaanderen naar Det roi t) 

Karel-jozef Van de Poele 

De Belgen in Detroit anno 1906 

Hoe twee Roeselaarnaars in het ootje geno

men werden. 

Speuren naar de \ laamse Roots (Genealo

gische vereniging van \lamingen in Amerika) 

Octavie Callens, een 102-jarige in de U.S.A. 

te Pittem geboren 

De Tae-Kwon-Do-School te Chatham 

Twinrig jaar Vlakanam - Kort genoteerd 

(De laatste zeven artikelen zijn kortere bij 

dragen). 

P,nprhack. 280 blz. formaat 21 cm x 14 cm. 

prijs: 380 Fr. • 


CESCHIEDENIS DER STAD EK KASTELNlj 
VAN \'EURNE 

F. De POl ter - E. Ronse - P. Rorre 
Enkele van de vele onderwerpen welke uirge
. ., ~t::;!(lnJeiu \Iouruen: Oursprung van Je 
stad, de kasselrij, burcht graven, justitie, naam, 
keuren en voorechten. beoruur, heerlijkheden, 
de gilden (o.a; Schuttersgilden Sint Sebastiaan, 
Sint Joris, Cilde der Kolveniers, kaatsers, 
schermers. muziekverenigingen enz.), De Veurn
se neringen, week- en jaarmarkten. liefdadig
heidsinstellingen, hospitalen. onderstand voor 
de armen, onderwij~ (tien verschillende scho
len), oe kerkelijKe mrlcntlOg. Smte Walburga. 
Sint "Ikola;b. ~int Denijs. kleiner<' bidplaar
~en, kloo::;t t'rs. 
Enkele heemkundige bijdragen ol bewijssrukken. 
\er:-.cheidene platen en tekeninen. 
IR73-75. rClcsimtle-uitgave. 2 delen. Ca. H50 
blz. formaar 22 cm x 15 cm. gebonden. 
pril" (voll. rpeks) 2000 Fr. 

TOPONYMIE 
VAN 

ESELARE 

TOPONYMIE VAN ROESELARe 
D. Den)'s 

1952, facsimile-uitgave 
Bevat de naam --t- beschrijVing --t- situering op 
plannen en kaarten van 4795 Roeselaarse to

poniemen. 

500 blz. formaat 22 cm x 15 cm. gebonden 

oriis: 1250 "' 

LEVENSSCHETS PASTOOR rUI.ES LEROY 
M. Debaere 
jules Leroy werd te Haringe geboren op 8 
aug. 1858 en overleed te Veurne op 16 nov. 
1939. Hij is de schrijver van KAREl" DE 
BLAUWER, PIETER DE PENSEjAGER. ZEI
SELS EN VERTELLINGEN, VALENTljN EN 

WOLFFRIED. 


2de uitgave, met toevoeging van illustraties, 

enkele genealogische gegevens, overzicht 

Karel De RIauwerroute, situering geboorre

huis. 


Paperback, formaat 21 cm x 14 cm. 120 blz. 
prij" 250 Fr. • 

KWARTIERSfATENBOEK 256 
De nieuwe uirgave van het k\loartiersraten
boek 256 is opnieuw genummerd. De ta
bellen zijn uirgebreider getekend. wat het 
invullen vereenvoudigr. Het hoofdstuk 
tHoger Op' is genummerd van 512 tot 
1023. Bijna 13 blanco-bladzijden bieden 
U ruimschoots de mogelijkheid de indices 
in het kwarrierstarenboek zelf re noteren. 
Het werkschrift is genaaid. de kaft ge
plastificeerd. Prijs 100 Fr. 
Eveneens verkrijgbaar bij de V. V.F. 

ONZE VOOROUDERS OF TONCKHEERE, 
BIBAU, VAN BELLEGHEM EN AN RYCKE
GHEM. 

M. Maertens-Verkinderen 


In dit werk vinden wij de genealogische ge

gevens uit de vroegste tijden over de families 

Dejonckheere (vanaf ca. 1500) 

Bibau (vanaf ca. 1450) 

Van BelIeghem (vanaf ca. 1400) 

Van Ryckeghem (vanaf 1450) 

Eveneens vinden wij er gegevens over aange

huwde families w.o. Van Grysperre, van Bra

banr, Luyckx, Bousson, Deblauwe, van Nieu

wenhuus, Planckaert, Maes, ';:;eynaeve, Dumor

rier, Winebolle, Van Lerberghe, enz. 

Het naamregister werd vervangen door sche
mals welke naar de bladzijden verwijzen. 

Paperback, 296 blz. formaat 30 cm x 21 cm, 
Voorlopig opnieuw aan 500 Fr • verkrij gbaar. 



\K RO';J)b~r. \1F"T sivr ~èJIK l·\A~ 


Heniru"r< ultga\'P !H77-IRBl, 23 cm x 15 gehonden 


Deel Helsp!e, Hevt~rer., HUfchr, DaKnam, Doel 490 hlx.! 
Terug te sturen naar: Uitgeverij FAMILIA ET PATRIAlJecl 	 Elvf.'re'ple. !'_baarde. Sr. -GiIJ!s, Haa""donk, Kallo. Kernleke. 

Kle!d:echl, !Jf' Klinge, I..:ruibeke. ca. 500 blz. Handzamesrraat 155, 8120 KORTEMARK-HANDZAME. 
Dccl .\1eerdonk, i\~élsele, ;\i €'uwi<.erke. -St.-Pauweb, Rupelmonde, 

Si naai. 490 blz. 
Deel 4 .slekene. Tefl;~e. Tielrocte, \ effpbroek, \'ra.-:pne. Zwîjn-, 

drecht. na'Noord - alfabeusche inrlex ca. 610 blz. 
:1ommige delen kunnen op danvraag afronderiijk besteld worden. 800 F 
Prijs voor de volledige reeks 2400 F 

·\RRO!\DISSEMENT GENT Herdruk uitgave 1864 
DeellAalter. Afsnee, Aspef t Astene. Baaigem. Bachte

\1aria-Leerne. Balegem, BeHem, Bottelare, Sint
Denijs-We'trem, Destelbergen, Desteldonk, 
ca. 455 bil. + 65 blz. foto's van de besproken 
plaatsen. 750 F 

GESCHIEDENIS DER STAD EECLOO E. Neelemans, 

Z3 Cm x 15 cm, gebonden 1859, facsimile-u}igave, 296 biz. 500 F 


OOSTVLAANDEREN: 

BRONNEN VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

EN HEEMKUNDE 


DE ST.~TEN 	VAN GOED VAN SMETLEDE-OORDEGEM 

W. Steeghers, 190 bi.. 29 cm x 21 cm, genaaid 	 800 F 

iNDICES OP DE ST ATEN V AN GOED VAN DE PROCHIE EN 
HEERLIJKHEID VAN WETTEREN 
Inbegrepen de aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot j. Clinckspoor 
254 bi.. 29 cm X 21 cm, genaaid (periode 1609~1795) 900 F 
AANVüLLlNG DEEL !l (1653-1795),29 cm x 21 cm, genaaid 100 F 

INDICES OP DE STATEN VAN GOED VAN DE PROCHIE EN 
HEERLIJKHEID VAN SCHELLEBELLE EN WANZELE 
1642~1795. 1. Clinck..poor. 29 cm x 21 cm, genaaid 300 F z 
DE GEKOCHTE POORTERS VA!'l MECHELEN o 
M. Koeken, 529 blz. 23 cm x 15 cm, genaaid 	 750 F al
HET GROOT POORTERBOEK VAN OUDENAARDE 
P. Van Butsele. 525 blz. 23 cm x 15 cm. genaaid 900 F ..J 
HET COEMANNE!'lBOUC V A!'l OUDENAARDE W 
P. Van Butsele, 252 blz. 23 cm x 15 cm, genaaid 500 F t 
KLAPPER OP DE MINUTEN VAN STATEN VAN GOFD, enREKENINGEN. VERDELINGEN, VERKAVELINGEN, LIKWIDATIE 
V,'\N MAARKE-KERKEM P. Van Butsele, 261) blz. 450 F w 
KLAPPER OP DE MINUTEN. . ETIKHOVE CD 

c:r: 
z ~ 

z 
'"~ 
:;:;: 

P. Van Bursele. 281 blz. genaaid 	 450 F 

HERALDIEK WESTVI.AAMSE PI.AATSGESCHIRDENIS 

W·,PE:--lBOJ,.K VAN VLAANDEREN E. Warlop lïO hlz. WléSTVI.A!\MSE PAROCIllEBESCHRI j\INt:h '; ';"n. (:.1 I dng"'"
29 cm x 21 gebonden ca. 4500 bh. 20 COl x 13.5 gebonden 

(j(){)\112 delen volledige reeks 
per deel 

"'MOR.lo\l. DF DUNKERQl;E G. ja"en 150 blz. 29 cm x 21 cm, 
',JIJ ! 

E Hl ASON Dr.'. AR.\.1FS SUIVI DE L' ARMORIAL C. Caillard 
Dpel I 	 (ndic025

rl'pint 1557 en 1866 ca. 200 hll. 20 ent x 14 cm, genaaid 400 f\oodpar ronen - kerkbedi€'naar..., \. U .". Hrtigg:{' 
1 en geleide Joor IJL. hiSf. >'\ndrt; \'anhuutrnT. 

FAMILIEGESCHIEDENIS [Jeel I1 Brugge 1 r\~~ebToek, St.~,Andne<;" ;"r -"rui~. 
\iichîels, lahbd.. e . 

•;".SCHlElJE~IS Et-.; \';E:--lF.'\LOGIF \'AI'i HET (;ESI..'ICH'1 H(JCllr,R.-\!c.VI· Deel lil 	 H(ugge \leH kef kl-',
Hoerhave 216 blz. 24 cm x 1/j cm, genaaid 	 500 \ 11C'::-f>ge;n en V\'{~nduilH'. H!aJli'>pn-·· 

Pur r e 96 hh. ht'~gE'. 

23 x 16 Cm 150 Deel IV Rf'f'rnf'ln. DarnnlE', :--;ijsf'le pn .1pschpllW. 

Deel V 	 TiE"lt 1 \h~ul(>hpk0 f>!"l EuisE'iedp. 

1240··1970 P,.:ie Behauh. 24 Cm x 16 genaaid 1200 j,' lJef'l VI 1 Îeh 2 ,\1arwlnop cn Oü::;r rOlt'bf'kC". 

Ileel \'l! Ooslendf' Lek€'. L(vnhardsiJde, \1Jddelkerke en 
r AMILIE POLLET familie Pollet ca. 165 tdz. gebonrien HOO Hekp!,!f'nl, Fr !('lgpm, Kok"en, 

/Pf~f'J!pn!.IJ!; f· A,\'1JLlh V.A.NNESTF \1, Maenens-verkinderen 
30 cm x 22 cm 120 blz. gpbonrlen 	 Deel vm Diksmuide; 1chtegem. hopkC'lare en WE'rk\'r.,soo 

Rovekerke. Klerr.:f'r:, forhouL 

Veurne .'\dinkerke. Beven:n, HOlt~hoekeKAARTBOEK 

';IH'W NI·.lJFRL.. "DISCH t:A~.RTBOrCI\ Album~u"pvc 
'\ C;OO~. 170 eeuw Ciedrukr op speCIaal pap\er. 

ff-' vandr· cCienjf!nS in dît vervatf"f Kort rijk: Bissegem, Heule. Oregenl, 011' ~r\'e, 

:-';f"df'rlandl ofrf" t;ailia Helgica, l\Jieu !'\ederlandt ofte de Tiegem en Zwevpgem, ,<\nlegem, .-\alhekt" 

:-;(,vt:'mhit~n janden, Hef Hf'rtoghdorn van Brabandr, l.lmhurg, Deel XI Roe~elare Ardooie, Kacr.tem, Oostnlc-uv. 
I uilenburg, l.elre, He: Cr.lefschap van Vlaendelen, '\rtoys, kerke f'"n Winh'I-St.-l--,loois , 
! Ilolldndr (4J Zeelandl. Namen, iutphen, Het \1arck- Rumbeke. Rollegem~Kapelie. 

kljcks, Oe Heerlijckh<,yrlt van \ f1P~la~_d{. Deel XII lz,egerll, Emeigem. 
\h'che!en. \; fOE"rj nghen. 

750 :;' 
ROND KORTRIJK 1.. Slosse 20 x 14 C'·'. gebonnen In linnen 
OP reek~ bestaat uit 4 delen, wp!ke ~:iPf af7,O!lderiiJk verkrijgbaar 
zijn. Samen 

Deel I 	 Inleiding, ,Aalheke, 
HCÎÎegem, 
KasIer, Komen. 
gem, 
hE'ke, Hecstert. 

Beveren-i cie, 
Kooigem. Kuurne, 

Dottenijs, Celuvelrl. Cullpgem, 
Dessel
Harel-

NU 
Deel 11 Hplkîjn, Hpf"f"eUW, Heule, t{olleoC'ke. Houu?'rn, Hul<;\€"·, 

OP TAL VAN BOEKEN lflgpimunsrer. Tngooigem, Izegem, Kerkhove. Konrij .... , 
Lauwe, I endeiede. 

neel lIJ l uingr.e, Marke. \10('n. \10orsele, Moeskroen,
EEN KORTING Ofeg~'m, Ooigem. Rîsquons-Tout. Kollp~em, 

Kotlegem-Kapellp, St p-Carherine-K apeHe.VAN 
Deel IV 

10 % 
TOlaa: ; 	 2144 blz. t wjpidi:l!.!. 

Sr.-J4cnhs

gem, 

Srd.~t?gf"m, 

\\ evel

http:H(JCllr,R.-\!c.VI
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ZUID- EN 
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V.V.F.-KRANTjE 

Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de V. V .F.-afde
lingen Kortrijk en Roeselare. Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. L. Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare. 
Redaktie: johan Roelstraete, 11. ransvijver 41, 8710 Kortrijk
Heule (V.V.F.-Kortrijk); Lieve Denys, Stationsdreef 130, 
8800 Roeselare (V. V.F.-Roeselare). Donaid Vandecandelaere, 
Hrugsesteenweg 145, 8800 Roeselare. 

11 de jaargang, or 6, oktober 1983. 

BANK 
VAN 

ROESELARE 

EN 


WESr-VLAANDEREN 


DE Uitgeverij 
BRUGSE FAMILIA 

BOEKHANDEL ET 
Dyver 2 PATRIA 

BRUGGE HANDZAME 

ONZE KALENDER 

Kort rijk 

Dinsdag 25 oktober 1983 om 20 uur, in de leeszaal van de 
STADSHIBLIOTHEEK, Guido Gezellestraat. Kortrijk. 
VOORLJRACHT door de Kortrijkse stadsbibliothekaris, de 
heer Paul VANCOLEN over 'De londsen in de Kortrijkse 
stadsbibliotheek en het belang ervan VOOr de lamiliekundige'. 
Nu de eerSte catalogus verschenen is betreffende het londs 
jozef de Bethune is het ogenblik gekomen om onze zoekers 
eens kennis te laten maken met onze eigen stadsbibliotheek, 
waar voor onze genealogen een goudmijn van gegevens vOOr
radig is die slechts door weinigen gekend is. Een belangrijke 
avond dus VOOr iedere geïnteresseerde. 

Roeselare 

johan Roelstraete komt ons voorbereiden op de jaarlijkse 
gouwdag 11 november in het Rodenbachpark: we vernemen 
reeds dat het opgevat zal worden als een vergadering. met 
veel inspraak van de leden zelf. 
Ook het Kongres in april 1984 moet goed worden voorbereid 
want het i~ V.V.F. Kortrijk die de grote taak op zich heelt 
genomen. V.V."'. Roeselare beloofde zijn medewerking. 

Maandag 17 okt. om 19.30 u_ V.M.S. 

(?lt. 1tC~1I/ ~ 
~~ $" 

1'J'~u:> ~c~ 

Boekbespreking 

EEN BOEK OVER GULLEGEM 

Oe wevelgemse deelgemeente Gullegem is niet Z0 rijk aan mono"rafieën of 
artikelen aan deze nochtans boeiende gemeente ge",eid. Vroegere vorsers 
zijn er niet toe "ekomen om hun Ollzoekingen aan 't papier toe te vertroul.en. 
We zijn dan ook verh"ugd bij 't verschijnen van een de~elijf" werk over 
een gemeente die aan onze eigen gemeente grenst. Oe auteur,è~iester Johan 
fott!,n I-t~(lft rlir. \'IPrk ç';,')t;;;rhrpven ,,15 eindwerk voor z; in tr,eoloai5che 
studies aa~ de Leuvense universiteit.De auteur heeft zich bij zijn onder
werp beperkt in plaats en tijd.De titel van het boek 'GULLEG::r·l TIJDtl<S OE 
FRANSE OVERHEERSING 1792-ltiI4' bakent duidelijk af waarover net ,"eek handelt. 
Een periode die voor ons >Iel heel belangrijk is. Bij onze genealogjsche op
zoekingen ondervinden we onze eerste moeilijkheden ~recies ie deze Franse 
tijd. Door de Franse revolutie werd de hele administratie or zijn kOP gezet. 
Alle bronnen van het ancien regjehl worden dan ook in een nieJw kleedje 
gestoken. ~ie met deze Franse tijd wil kennis maken heeft aan "t >lerk van 
Johan Cottyn een nuttige handleiding. Wie met voorouders in deze jemeente 
zi t zal we 11 i cht de naah) van een voorvader terugvi nden i n eén van de ve I e 
gepubliceerde lijsten. Voor ten vlugge raadpleging missen "Ie "el een al fa
betische index op de familienamen.Wellicht ontbrak de tijd.Se bibliografie 
is verzorgd, maar had kunnen aangevuld ",orden met de toch zeldzame werken 
die over >/estvlaalllse gemeenten voor die periode verschenen _ijn, ik denk 
b.V. aan R.HAELEWVN,Torhout onder het Frans hestuur,Pro Civ'tate 1956. 
Maar dit doet niets af van de "aarde van het v.erk dat vlot ·:eschreven is, 
wetenschappelijk gefundeerd en genealogisch interessant. Wa: \1il Je meer? 
Het boek kan aanyekocht ",orden bij de Culturele Raad te Wevei~em; de 
kostprijs bedraagt 280 F, eventueel te verhogen met 30 F ve·:~ndinç5kosten. 
storten 	op rk 285-04211710-17 van Culturele Raad p.a. Guidc Geze:lestraat 6 

WEVELGEM. 

Namen en bijnamen (vervolg) 

O.S.A.K. Pieter BEHAGHE of Pieter BGUE. meester snuytmaecke- (1720; 
:1248 
id. Joseph VERLOldGE of Joseph VERLONGE, pachter van het recht op 

tabak (1720) 
,,318 Jan Baptiste REYNAERT diet DEVOS (1704) 
9328 Guillayme VAN VLUETE dit OE LA FLUETE of FLUTE 
9338 de wed. Jan Bapt i 5 te DESBO.INET anders genaemt SANS PARE I LLE 
127 fO 197 Pieter vanden EEOE Bissegem, bijgenaamd DEN MULDER0 

9340 Robert VERBEKE fs Robert, meester wever, oud 70 j. ,wonende 
binnen CortrijCk. bijgenaemt CUPERE 

9462 DOKE of Judocus VROMAN geseyd PERREMAN, wonende bij den molen 
te Perre op de prochie van St.-Denijs. 

R.A.G. Familiefonds 2573 
1 Jossyne MASSELIS veuve de feu Adrien Van Hecke dit DE WULF 

(Machelen 29-10-1550) 
2 Olivier van Aelst dit VAN DEN STEENE 14 en 18-12-1554 
3 Jacques de ZIELE8EKE dit TACKOEN of TACCOEN, haut bail1i de 

MASTRAI,lG comte de Lierde Sainte Marie etc .•• (Machelen 4-2-1585) 
4 L'eeuyer Nicolas de Mullenere.dit VAN BELLE. seigneur de Kemps, 

mayeur héréditaire de la ville d'Alost 12-11-1663 
R.A.K. , Losse staten van Goed,Vander Schuere, 77 pak Kortrijk 

St.v.g. Pieter VANOER PLANCKE fs Jans + Kortrijk 15-11-1637: 
fO 9 Item men es schuldich an ••• DALVE dict POTTERE in Cortrijck 
over leveringhe van visch int sterfhuys ••• 

Yolande LAMMERANT. 

http:universiteit.De
http:vertroul.en


Boekbespreking 


Poortersboek van Halle (Brabant) 

Poortersboeken zijn voor genealogen en filologen heel belangrijke bronnen. Daarom willen we even Uw aandacht vragen 

voor een nieuw aangekondigd werk dat wellicht de belangstelling van mensen bij ons kan wegdragen, al gaat het dan 

niet zo zeer over West-Vlaanderen. 

Wijlen de heer F. Koller heeft bij het doorlopen van de rekeningen van de stad Halle alle poorters opgetekend. Deze 

stad had immers geen eigenlijk poortersboek. De auteur heeft ze vervolgens geklasseerd en uitgegeven bij stukken en 

beetjes in verschillende, nu nog moeilijk te vinden, tijdschriften. Van sommige zijn er slechts 19 exemplaren. Voor 

zijn dood heeft hij aan de heer Van Hille gevraagd om het poorterboek opnieuw uit te geven. De heer Van Hille heeft 

dit dan ook gedaan. Het werk zal verschijnen in september op slechts 60 exemplaren. Wie het boek wil bezitten zal 

er dan ook vlug moeten bij zijn. Dit kan door 350 fr. te storten op P.R. 000.0143201.29 van W. Van Hille, Casinoplein 

27, 9000 Gent. 


Oproep medewerking intèrnationaal Colloqium 29 april 1984 


Het internationaal colloqium van het V.V.F.-congres te Kortrijk zou in het teken staan van de migratie aan de West

Vlaams-Franse grens en dit in de 19de en 20ste eeuw. Wellicht zijn er onder onze lezers zoekers die bij 't opsporen 

van hun voorouders (of verwanten) in Frankrijk moeilijkheden ondervonden. Ieder land heeft immers zijn eigen archief

wezen, een eigen organisatie, indeling, enz••• en dit brengt wellicht problemen. Alle problemen kunnen verzonden wor

den naar onze congresvoorzitter Dr. Ernest Warlop, Blauwpoort 36, 8710 KORTRIjK-HEULE. We durven ook een op

roep doen aan al diegenen die vrienden hebben in Frankrijk en met gelij kaardige problemen worstelen voor onze stre

ken. Spreek hen even aan, spoor hen aan om ' t colloqium bij te wonen, om vragen in te sturen. Het succes van het 

colloqium zal voor een groot deel bepaald worden door de vooraf gestelde vragen. Aangezien het colloqium internatio

naal wordt opgevat zullen de gestelde vragen indien nodig vertaald worden. 


ONZE KALENDER 

Roeselare 


Maandag 19 september, Lokaal V.M.S. Arme Klarenstraat, Roeselare. - om 19.30 uur. 

Ontleding Oud Schrift (tekst vorig Stamboompje). Eigen voorstellen - voorbereiding genealogische artikels voor het 

Stamboompje van november - Kortom vrije werkvergadering. 


Kortrijk 


Dinsdag 27 september om 20 uur. Zaal Intercom, Rijselsestraat, Kortrijk. 

Ie LES OUD SCHRIFT: de PAROCHIEREGISTERS. De parochieregisters blijven de bron bij uitstek voor onze genealo

gen. Beginnelingen ondervinden hierbij de eerste moeilijkheden met het oud schrift. Daarbij komt dan nog de taal van 

deze bron, 't ladjn. Ook gevorderden kunnen daar wel eens over struikelen. De les wordt gegeven door Johan ROEL

STRAETE. Allen zij n hartelij k wel kom. 


WAREGEM 

36e Frans-Vlaamse Kultuurdagen 

Kultureel Centrum "De Schakel ". Schakelweg 8. 

ZONDAG 25 SEPTEMBER sektievergadering Familiekunde (in de rode zaal beneden) om 10 u. voormiddag. 

Met voordrachten door K. De Lille over 'De Vleck Frankenthai historisch en genealogisch' en door Dr. fil. W. Beele 

over 'Vervlaamsingen van Franse Familienamen'. 

Tijdens de middagpauze is er gelegenheid tot middagmalen in de verschillende restaurants in de onmiddellij ke omge": 

ving van het Kultureel Centrum. Om 14.15 u. begint de plenumvergadering. Voor een volledig programma verwijzen 

we naar de KFV-Mededelingen, Orgaan van het Komitée voor Frans-Vlaanderen (adm. Kapellestraat 11, 8790 Wa

regem). 


Werkvergadering Congres 


De werkgroep komt zoals afgesproken bijeen op zondag 2 okrober om 10 u. in de voormiddag in het gebouw v.d. B.R.T. 


~. , 

!OOK ZO MAAR GEWOON "SPARÊN" 
GAAT NOG ALTIJD BEST 
(en '\ is gemakkelijk ook !) 
OP EEN DEPOSITOBOEKJE 
VAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 

DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 
ZICH HELEMAAL "THUIS" VOELT! 

.. flÛilir' 
.• 11) 11·· 
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DE BENDE VAN BAKElANDT 

http:000.0143201.29



