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o N Z E KAL END E R 

KORTRIJK 

Dinsdag, 2ö januari bBo, om 20 u. in de zaal INTERCm1, Rijselsestraat, 57 
85Uû KortrU" : 
Les OUD ~CHRIFT. we gaan verder met de formule van de les in december 1985 
ontleding van teksten door de leden zelf meegebracht. De leden die hun. teksten 
willen ontleed zien bezorgen die vooraf in 30 exemplaren aan de secretaris. 

Dinsdag, 2~ februari 1986, om 20 u. in de zaal INTERCOM 

Les OUD ~ChRIFT (zelfde formule). 


we doen vooral een beroep op die leden die thuis met foto's of foto
kopieUn liggen. Voorlopig kunnen immers geen fotokopieUn meer afge
leverd worden door het Rijksarchief in Kortrijk. 

IN MEMORIAM Wilfried BONCQUET (0 ~oesbrugge 14-8-1918,+ Kortrijk,21-8-1985) 

Tijdens de vakantie overleed te Kortrijk op 21 augustus 1985 ons actief lid·, 
de heer Wilfried Boncquet. Hij is zeker geen onbekende bij onze vele V.V.F.
leden. Wilfried werkte bij de dienst van de registratie en domeinen en het 
hoeft dan ook geen verwondering dat hij nog tijdens de beginjaren van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde een referaat hiel~ over de registratie 
en domeinen en de familiekundige.Dit zou uiteindelijk uitgroeien tot een 
publicatie die als referentiewerk bij uitstek mag aanzien worden i.v.m. deze 
materie. Dit werk De Administratie der registratie en domeinen en haar archief 
verscheen in 1971 te Handzame bij Familia et Patria. Een korter artikel De 
Archieven van de registratie en domeinen verscheen in Arçhief- en Bibliotheek
wezen in België~ 1973. Ook voor onze afdeling in Kortrijk hield hij een voor

. dracht over het ItArchief van de registratie- en hypotheekkantoren U en maakte 
voorpnze Jj.den hi ervoor. ,een 1 i jst van de gemeenten op die het zoeke~ veel 
vergemakkelijkte. Laatst was hij nog actief bij de voorbereiding van ons 
congres te Kortrijk. Hij was toen juist op pensioen en was van plan weer wat 
tijd aan zijn hobby te besteden. Het heeft niet mogen zijn, maar we blijven
Wilfried dankbaar voor hetgeen hij voor onze vereniging heeft gepresteerd. 
Wij bieden aan Mevrouwen de kinderen onze oprechte deelneming aan. J.R. 

ONZE BESTE WENSEN .•• 

Bij het begin van het nieuwe jaar 1986 bieden we aan al onze leden en zoekers 
onze beste wensen aan. We hopen dat het een jaar vol zoekgenot moge wezen. 
Ook ik heb enkele wensen die onze vereniging ten goede moge komen. 
He.el wat van onze leden van het eerste uur zijn fervente stamboomzoekers 
en hebben vele uren in onze archiefdepots doorgebracht. Toch grijpt men zo 
node naar de pen om eens een artikel te sçhrijven.' Is dát van velen eigenlijk 
gee,n valse bescheidenheid? Het mogen toch gerust kor.te teksten zijn. Ons 
tijdschrift 'Vlaamse stam' hunkert naar Wéstvlaamse kopij. ~erk eens een 
aantal generaties uit. Een anecdote kan uitgroeien·tot een kort artikel. En 
acht je' het niet goed genoeg voor 'Vlaamse stam', je kan het al tijd nog kwijt
in 't Stamboompje 11. Di t was mi jn eerste wens. 
Een tweede wens is eigenlijk gericht tot de'eenzame zoekers. Ik heb de indruk 
dat de generatie die te~enwoordig op het archief zit de V.V.F. niet ként. 
Zien ze dan het nut niet in van een vereniging ? ~Jorstelen ze op die manier 
niet lang met problemen die soms in een handomdraai tijdens 'onze lessen 
opgelost kunnen worden? Met velen weet men't()ch meer dan alleen! 

11 
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A.R.A.iBrussel,Rekenkamer 
nr. 13.837 
fO b paroisse de Harlebeke 
fO 7 Aerzele 
fO b Cuerne 
fO 24 Lendelede 

fO 2b St.Pol 
fO 34 

nr. 13.836 
fO 1:;j 

nr. l3.835 
fO 10 Dodignyes
fO 13 Cuerne 

Jaques MAELFAICT dict BRAETPERRE 
Paschier de BACKERE dict JAMARIJ 
~1arten ~,1UELENIJSER di ct MAN voor MAN (1608) 
Jean MAES dict COSYN (1609 - avoir desrobe une 
vace à Sweveghem ) 

Jean du GARDIN dict le SEC~ 
(Item paye aulx sergans de la vi1le de Cortray 
pour avoir prins prisonnier Jean de Gardin dict 
le secq se defigurant le visaige avec~ du sang 
et allandt vagabont banny hors de vi1le et 
chastelle(nie) de Courtray sur pegne de fustiga
tion publicq -"le XXe de octobre 1609 " ) 
Anàries GONTIE~~dict PRASPOT, bourgois de la 
vi1le de Courtray 
Jan LEGRAND dict LATIMEUR 
Hans JACOBSONE dict entre les vagabons SCHUMEYE 
( 1610) 

Jaques QUYDOUTSE di ct TOPPEN (1606) Cl Item paye 
aux Sergeants de la vil1e de Courtray pour avoir 
prins prisonnier Jaques QUYDOUTSE dict TOPPEN 
le XXIlIl 1606 ayant faict p1usieurs actes fort 
enormes homicides larcins foules faisant le fri
buter, ~ue aultres meschantes actes, et a res
pect qu l i1 semble qu l i1 seroit a present innocent 
ou 'perdu ses sens detenu a perpetuete prison es 
prisor. de Courtray aveC4 les fers aulx pieds ... 11 

Jan HOUZET dict ROUNCKE (1602-1605)
Pieter BERTENS dict PLUCQUE 

Yolande LAMMERANT 

Mijn tweede wens is dus dat ook die zoekers de weg naar onze vereniging zou
den vinden. Wij hebben wat te bieden aan zowel ervaren als beginnende zoekers, 
want we leren iets van elkaar. 
Een derde wens houdt verband met onze Kortrijkse stadsbibliotheek. Binnenkort 
verlaat ze wellicht het gebouw waar ook het rijksarchief gevestigd is. We 
hopen dat de plaats die daardoor vrijkomt een goede zaak zal zijn voor het 
archief en meteen voor de zoekers. Aan de stadsbibliotheek zou ik willen de 
wens uitdrukken dat ze in hun Kortrijks fonds ook een beetje plaats inruimen 
voor genealogische werken en bronuitgaven die verband houden met onze streek 
of met Kortrijkse auteurs.Zo zal ik geen beroep meer moeten doen op een 
verre bibliotheek als ik b.v. iets wil vernemen over een beroemde Kortrijkse 
familie als de Ghellinck, om maar iets te noemen. Waarom geen heemkundige 
documentatie over het Kortrijkse aangelegd die alle zoekers in het Kortrijkse 
maar al te graag zouden raadplegen? De oude fondsen in de bewaarbibliotheek 
bezitten zeer v~el belangrijke zaken die de genealogen zouden kunnen interes
seren. Maar ze zijn niet altijd zo toegankelijk. Aan de andere kant is er nog 
nooit zoveel - ook genealogisch - verschenen als tegenwoordig. Daarvan is 
weinig of niets in onze Kortrijkse bibliotheek terug te vinden.Mogen we als 
laatste wens uitdrukken dat daar eens iets aan gedaan wordt? Er zitten toch 
leden in de bibliotheekcommissie die iets over genealogie afweten, of niet 
soms. Hopelijk leiden onze suggesties tot iets positiefs! J.R. 

http:auteurs.Zo
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Tijdschrift voor 
archeologie in 
West-Vlaanderen 

IZEGEM Zopas stelde 
de Vereniging voor Oud
heidkundig Bodemonder
zoek in West-Vlaanderen 
(VOBoW) het eerste num
mer van "Westvlaamse Ar
chaeologica" officieel voor. 
Met dat tijdschrift wil VO
BoW de archeologie op een 
multi-disciplinaire wijze be
naderen én vooral ook de 
amateur-archeologen aan 
bod laten komen. "Een inte
ressant bindmiddel voor 
onze leden, maar ook een 
ideaal middel om de verwor
ven kennis en de problema
tiek daarrond op een ruime
re schaal te verspreiden," 
stelde de ondervoorzitter 
Cools. 

Met deze publikatie is VO
BoW niet aan haar proefstuk 
toe, Eerder al verschenen vanuit 
de vereniging enkele monogra
fieën en "overdrukken", "Toen 
wij pakweg tien jaar geleden 
VOBoW boven de doopvonl 
hielden, droomden we al hardop 
over een tijdschrift, maar toen 
ontbrak het ons aan de nodige 
centen: aldus de ondervoorzit
ter. Door een tussenkomst van 
de provinciale overheid lijkt dat 
centenprobleem voor VOBoW 
van de baan. 

Het eerste nummer - dat alle 
VOBoW-leden ter kennisma
king gratis ontvangen - illus
treert de mul ti-disciplinaire 

aanpak ervan, M.Coornaert beo 
nadert er op historisch-geogra
fische wijze de Westvlaamse re
gio, terwijl E.Cools het heeft over 
de Romeinse kustverdediging 
van maritiem Vlaanderen. J.Go
2eris verzorgde een bijdrage 
over recente middeleeuwse bo-' 
demvondsten uit de stadskern 
van Roeselare en uit de nabij
heid van de oude Mandelbed
ding. 

In een volgend nummer wil 
het "Westvlaamse Archaeologi
ca" aandacht besteden aan de 
Westhoek, de opgravingen te 
Kooigem, de studie van het lithi-' 
sche materiaal uit verzamelin
gen in het Brugse en aan de 
opgravingen te Kerkhove. In de 
toekomst worden ook diverse 
andere tijdschriften en publika
ties vermeld en wil het tijd
schrift ook inlichtingen ver
strekken over musea en biblio
teken. 

Eén jaargang .Westvlaamse 
Archaeologica" (drie nummers) 
kost voor niet-leden van VO
BoW 450 fr. Eén nummer (ver
zendingskosten exclusief) kost 
ISOfr. Inlichtingen over .West
vlaamse Archaeologica" kan 
men inwinnen bij VOBoW-se
kretaris J. Vanackere, Nieuw
poortstraat 18 te 8500 Kortrijk 
(tel. 056-21.66.491. De jaàrgang '85' 
telt om praktische redenen 
slechts het nummer dat zopas 
werd voorgesteld. IGJLI 

BOEKENNIEUWS 

"HET KORI'RIJKS DIALEKT~ 

Als verhandeling X van de Leiegouw 
verschijnt deze verzameling radio
lezingen van wijlen Dr.Jan Soete, 
bewerkt, ingeleid en van aantekenin
gen en registers voorzien door Dr. 
Frans Debrabandere.Voorintekenprijs 
600 F voor 1 maart 1986 of samen 
met een abonnement op de Leiegouw 
975 F te storten op rek. 717-0300409
75 van de Leiegouw,Kortrijk. 

"STATEN VAN GOED VAN OOSTWINKEL" 

Na de staten van goed van Vinderhoute 
iworden nu de staten van goed van de 
heerlijkheid Oostwinkel aangekondigd. 
Dit werk omvat vijf delen en is heel 
belangrijk voor wie voorouders heeft 
in Zomergem,Oostwinkel,Merendree, 
Landegem en Nevele,Lotenhulle,Meigem 
en Vinkt. Wie dit werk wil bestellen 
tekent voor eind december 1985 in 
bij Luc Neyt,Luxemburglaan 21, 8880 
Tielt.De prijs bedraagt 350 F + 35 F 
ve.rzendingskosten (buitenland 65 F). 

"WIE IS WIE IN DE V.V.F." ?" 

De nieuwe ledenlijst met een belang
rijke aanvulling "Wie' is wie in de 
V.V.F.?" Handig om bij de hand te 
hebben omwille van de adressen van 
leden en al wie actief is in de 
gouwen of afdelingen.Prijs 150 F 

. (zie achterkant Vlaamse Stam). 

VERSCHENEN : Het 13de jaarboek van de Geschied- en heemkundige Kring 
"DE GAVERSTREKE". 

Alweer een kanjer met een ware schat van lezenswaardige artikelen, te veel om 
op te sommen.In het totaal 494 bladzijden en dat voor 450 F. Van harte aanbe
volen! Sekretariaat: M.Delmotte,Kortrijksesteenweg 202,8798 St.-Eloois-Vijve. 

Het boek "De poorterij van Tielt" van de hand van ons medelid A.R. TANGHE 

uit Tielt is bijna uitverkocht. Wie graag nog een exemplaar i~ zijn boeken

kast wil, moet zich dus reppen om één der laatste exemplaren te bemachtigen. 

-----====0000000====----

http:sommen.In
http:Tielt.De
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ROE S E LAR E 

ONZE KALENDER 

- op MAANDAG 20 JANUARI 1986 om 19 u 30 komt de heer V. ARICKX ons spreken 

over" HEERLIJKHEDEN EN FEODALITEIT IN HET ANCIEN REGIME". Deze voor

dracht zal ongetwijfeld talrijke leden interesseren. Vaak staan we als 

familievorser voor de vraag : "waar vinden we archief betreffende een be

paalde heerlijkheid waar onze voorouders woonden 7". 

Het wordt een avond om niet te missen. 

- op maandag 17 februari 1986 om 19 u 30 spreekt Dr. W. BEELE uit Ieper 

over" NAAMKUNDE". Meer in het bijzonder zal hij enkele familienamen 

toelichten. Mogen we de mensen, die denken aanwezig te zijn op deze 

voordracht, en hun familienaam (of een andere) wensen verklaard te horen, 

vragen die naam op t3 ge'18n na de \,'E'r~lad':H'':ng \lFm januari. Z(1 kLJnn:::m we 

het lijstje op tijd doo~8p81en aan Or. Beele. 

- op maandag 17 maart a.B. - eveneens Dm 19 u 30 - krijgen we na lange tijd 

de Kortrijkee V.V.F. - sekretaris de heer Jo~an Roels'raete ~jt Heule 

op bezoek met I'!er I las " OUt:: SCHRIFT ". lJj e be2:orgt ons teksten 7 

Alle vergaderingen gaan door in het V.M.S., Arme KlarenstrEst te Rn8sel~re. 

Oe heer Dirk Buyse, Runli den Heerdstraat 22, BOOD 3ruggs, vraagt of er per

senen zijn die reeds opzoekingen gedaan hElbben te Flo8selare of Rumbeke naa,r 

de familienaam BUYSE. 

Op donderdag 5 december 11. overleed te Tielt ons medelid, E.H. Henri 

Carlier, uit Tielt. Hij woonde regelmatig onze vergaderingen bij. Hij was 

tevens bestuurslid van de heemkundige kring "Oe Roede van Tielt". We bieden 

onze oprechte deelneming aan de familie aan. 

Ons medelid, de heer SCHAUBROECK uit 8881 SCHUIFERSKAPELLE (Guilbertlaan 11, 

- tel. 051/65 55 08) is in het bezit gekomen van een belangrijke kollektie 

bidprentjes van mensen uit EMELGEM. Hij ontvangt graag iedere geïnteres

seerde. 

Langs deze weg houden we er aan de vele mensen te bedanken die bidprentjes, 

rouwbrieven, stambomen of boeken schenken voor onze kast in het lokaal. 

Trekpleister op onze laatste werkvergadering van december was de tweede 

kast die werd in gebruik genomen : de vele aanwezigen konden er niet minder 

dan 7000 rouwbrieven raadplegen. No maals dank aan dhr. COBBE. 
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RUM BEK E anno 1589 

Zoals dit jaar in het aprilnummer van de Gidsenkring "MANDELDAL" aangekon

digd werd, vonden we in het Kerkarchief van Rumbeke een lijst van een serie 

omha die plaats hadden in maart 1589. Hierbij konden alle solvente 

Rumbekenaren, die in deze troebele tijden nog niet weggevlucht waren naar 

beter oorden, hun bijdrage storten voor het herstel van de kerktoren die 

"adparent was in eenen hoop te vallen". Zoals het genoemde artikel be

schreef, had ook Rumbeke en haar kerk zware k n gekregen in de Geuzen

tijd, en zelfs het trotse symbool van het vred e dorp, de eigenste kerktoren 

had van vreemde luizen zware averij te verwerken gekregen (1). 

Volgt nu de volledige lijst : 

-0-0-0

Mevrauwe van Caestre (de kasteelvrouw) 36 pond parisis (pp) 

Mijnheere van Willerzije (de van het Verzonken kasteel) 72 pp 

Betkin Tops 3 pp 

Joos Roelens 4 p 10 s 

Pieter Slembrouck 30 s 

Franchois Lauwers 3 PP 

Jan Scheack 10 s 

Joos Hanne dict Blomme 40 s 

Maerten Vereecke 30 s 

Jan Boucquaert 4p 10 s 

Passchijne, wwe Joos Goderis 30 s 

Jacob Feys fs Joos 3 p 

Mayken, wwe Willem De Gryse 20 s 

Michiel De Gryse dict Wateraere 4p 10 s 

~ichiel Van Moerkercke fs Jans 3 p 

Jan de Hond fs Boudens 30 s 

Heyndrick Oe Handt fs Boudens 30 s 

Vincent Callewaert fs Gillis 30 s 

Joos Hanne fs Heyndrick 3p 10 s 

Mael Victor fs Thomas 30 s 

Jan Vander Straete fs Pieters 51 s 

Wil1em Vande Wynckele 4 p 10 s 

Caerle Willaert 4 p 10 s 

Eerste somme 178 p 6 s 

Pauwels Beel 4 p 10 s 

De wwe Hendrick 3 p 10 s 
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Jan Feys fs Jans 4 P 10 s 

Passchier Van Haluwyn 4p 10 s 

Fernand Leenknecht fs Legiers 30 s 

Passchijne De Wachtere fa Pietre 3 P 

Boudewijn Vermandere fs Willems 30 s 

Mael Van Ho fs Nicasin 6 p 

Passchyne De Wattyne 30 s 

Jan De Vos 9 p 

Jan Verhaeghe 3 p 

Hans ••••••••• dict Cresin 30 s 

Jan Lietaert fs Gillis 4 P 10 s 

Maye Mule fa Gillis 30 s 

Pieter VerhuIst fs Pietre 30 s 

Christiaen Willay 3 p 

Michiel Vanden Bussche 30 s 

Thomaes Roussel fs Pieters 9 P 

Oenys Stoorme 4 p 10 s 

Gillis Vande Wynckele 40 s 

De wwe Pieter Hoorne 3 P 

Willem De Capmakere 6 p 

Thomaes Caluwaert fs Jans 3 p 

Jan Gheldolf fs Willems 3 p 

Jan Gheldolf fs Adrieans 30 s 

Andries Verbeke 4 p 10 s 

Joos Van Gheluwe 30 s 

Joos Spillebeen 3 p 

Michiel Willems 3 p 

Passchier Soenin 3 p 

Loen de Leenknecht fs Legiers 3 p 

Aernoy Van Oommele 3 p 

Jan Vande Voorde dict Tant 4 p 10 s 

Gillis 8usschaert 3 P 

Gillis De 8usschere 6 p 

Jan Hoorne dict Torre 3 p 

Lauwers Weerbrouck 30 s 

8ernaert Ou Trys 6 p 

Pieter Goderis 0 30 s 

Tweede somme 134 p 10 s 
Jan Ou Trys 3 p 

(wordt vervolgd)
Jan Van 8iervliet 4 10 s 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VEREfHGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je stJrt gewoon het lidgeld (800 F gewoon lid - 1250 F steunend lid 
2000 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. 
Antwerpen-Merksem. 


Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAI>1SE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPEN - MERKSEM. 


HOE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE.8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 


Corresp~ndentie voor de afdelingen: 
KORTRIJK: Johan ROELSTRAETE 

Kransvijver 41,8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 
"

ROESELARE 	 Lieve 'DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 

De AANGROEIPREMIE wordt toegekend voor de deposito-aangroei die 
6 maanden behouden blijft; de GETROUWHEIDSPREMIE wordt toegekend 
op de bedragen die 12 maanden blijven staan. 
De AANGROEIPREMIE wordt toegekend na 6 maanden. Ze loopt door tot 
maximum 1 jaar. Na 1 jaar wordt ze GETROUWHEIDSPREMIE. 

Voor de bedragen ONDER de 600 000 F bedraagt de premie 1,25% boven 
de basisrente van 5,25 %. 

Alle verworven intresten en premies zijn uitbetaalbaar per 31/12. 

rente belastingvrij tot 50000F 



148 jaargang· nr. 2 . maart 1986 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. 
afdelingen Kortrijk en Roeselare. 

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 

Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 
Redakt'ie: 

Johan Roelstraete 
Kransvijver 41 - 8710 Kortrijk-Heule (V.V.F. Kortrijk) 

Wilfried Devoldere 
Leeuwerikstraat 5 - 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 



- 1 (j o N Z E KAL END E R 

f~RTRIJK 
Dinsdag, Lb februari 1986 C~ 20 u. en 
Dinsdag, 25 maart l~d6 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, 57 
8500 KORTRIJK 
LES OUD SCHRIFT. we lezen opnieuw teksten door de leden zelf meegebracht. 

(Al wie teksten te ontcijferen heeft is welkom, maar moet er zelf voor 
zorgen dat de aanwezigen over een tekst ku~nen beschikken). 

In april is er wegens het nationaal congres geen vergadering. 

21e NATIONAAL V.V.F.-CONGRES 
ZATERDAG 2b en ZONDAG 27 APRIL 1986 te t~ALLE. Thema Brabant aan weers
zijden van de grens 
27 mei 1~86 VOORDRACHT 
24 Juni ly86 VOORDRACHT 

WIE KAi~ HELPEN? 

Als lid van de V.V:F. had ik graag uw hulp gevraagd om volgend probleem 
op te 10ssen.In een staat van goed van REYNAERT Marie Cathelyne, + 
Moorslede 2.10.1750 gehuwd met STRAGIER Pieter Joannes fs wijlent Rogier 
geprocreert bij Marie Anne Saelen vind ik het volgende : 
" .•• erve commende van de zijde van den blijver bij successie van sijnen
vader gheleghen binnen de prochie van Gulleghem onder dheerlichede ende 
baronnie van heule alles inghevolghe de staet ghemaeckt ten sterfhuyse 
van s~:1ijvers vader door den deelsman P.J.Berghman ghesloten den 17 july
1748 
competeert alhier tsesde part ende deel in dhelft van een behuusde ende 
beplante hofstede groot int gheheele ontrent de vijf bunderen cossisterende 
in di,ersche partien al particulierlick ghespecificeert met scituatie 
canten ende aboutten in den voorseyden staet waeranne men.alhier is re
fererende,ghemeene ende onverdeelt met sblijvers moeder broeder ende 
neven,synde in pachte ghebruyckt bij Dominicus de couttere dus alhier 
in lande vi c Lxvi 2/3 roeden 11 

~lijn vraag is : is het mogelijk om dat goed terug te vinden of te situeren 
en misschien meer gegevens omtrent de families Stragier en Saelen'? 
Stragier Rogier en Marie Anne Saelen worden voor het eerst vermeld in de 
klappers van Moorslede anna 1705 bij de geboorte van een kind.P.R.Gullegem
vermelden niets.Wie hun ouders waren en vanwaar ze afkomstig zijn weet ik 
ook niet. (adr-es Ludo 'J/\NHOVE Toekomststraat 109, 8610 WEVELGEI~ 
We kunnen vraagsteller alvast vervlÎjzen naar GA Gullegem (in RA Kortrijk) 
nr. 5 Landboek van Gullegem met kaarten, 1771 
Meer gegevens over betreffende families zijn wellicht te vinden in 
Jan VANDERHAEGHE, Genealogisch vademecum, ~10orslede (3 dln) 
Aangezien het echter de heerlijkheid Heule betreft zij het dan in Gulle
gen zijn er zeker gegevens te vinden in het rijke archief van deze 
heerlijkheid.Zie hiervoor de inventaris van het Fonds dlEnnetières 
(vooral de vJettelijke passeringen, de bl;\aarde staten van goed, de 
renteboeken zijn belangrijk) J.R. 

H.VANDENBORRE, 29 BI Lucien Gélat 93270 SEVRAN (France) vraagt wie hem 
kan helIJen in zijn apzoekingen.Hij is met zijn familie opgeklommen tot 
1710 in Waarmaarde. 

http:10ssen.In


11 ÎJIJ'v1t:r'. Er~ iS I.JNAl'lH, 
A.R.A.örussel, Rekenkamer 
nr.13834,fO 5 Zulte Hun sien V01Sln surnommê ZEVART" 

1383~, fO 6 Vi 11 e et f:.schevi na i ge de Courtray 
Jac~ues BRAYE dict JAQUO

fO·27 1615 Guillame VAN LERBERGHE dict PANNE 
13841,fo b 14.4.1620 Hans BOUCKAERT dict ,CNOP ,

fO 36 . 7.8.1621 Jacques DE VEZ (DE 0EYS) fs Nicolas dict 
BANQUEROTIE oud VLA~AERT - Ingelmunster 
(ûiefstal in de kerk)

fO 45 31.10.1622 Bertholomeus VERREIX dict ROY de NAVARRE 
13843,fo 22 20.4.1b3u Jacques CLERr1AN dict PADDEGAT 


fO 23 6.7.1630 Jaspar STAEr-1 dict BOLLEKEfl 

fO ~4 18.9.1630 Jean ONREET dict PANNE 

fO 26 30.~.1630 Hans DEYAERT fs Joos dict BOLBY (soldat)


O.S.A.Kortrijk,2259 
vonnis 9.11.1S99 Regine VAN GRIJSPERRE dict CAEMPTAERT 

R.A.Gent, Raad van Vlaanderen,8589 actum ;n Stadtsvangenisse - 10 
en 2ö.8.1785 Jacobus DECKr'1YN - Roeselare wordt bijgenaamd ti 
JAETER metserts knaepe van styl ende in het wint~rsaison rond 
gaende met mosselen o~ synen cost te winnen. 

R.A.G.,R.v.Vl.,8596, fO 186 27.6.1772 
Pieter SEGALRT fs Jan tot Harelbeke buyten bygenaemt "den 
ENGELSMAN H (ook in R.v.Vl .8593, 19.6.1771), oudt ca 38 jaeren, 
herbergier ende facteur van schaepen ende wolle 
id.,fo 187 22.7.1772 ° 
Pieter HENDRICKX fs Jacot - Brugge - arbeyder - 37 j. 
bygenaemt SChELENP IER 
ia.,fo 119 27.7.1752 Joannes VAN DAELE soone van Jan, 51 j.
lantsman op ~evelghem bygenaemt BAES VAN DAELE 
iJ.,fo 131 3.3.1758 Jean B~ptiste CORDONNIER fs de J.B. 
° Seclin, chätellenie de Lille 30 ans - fraudeur 
commtJnement nommt: COLENGRI~ ou COLINGRIS 
i ei. ,23344 Jean Bapti ste HESPEL de t1ouscron di ct GROLET 
Jean Baptiste ROSSEL dict MONGROS 
id., ö596, fO 143. Jan DAVID soone van Jan ° Otegem, ca 31 j., 
wever van style bijgenaemt KNUYST. 
id. ,fo lb2. Jacques ~llr~JOU L:yghenaempt PRINBEt~XSENDE 
Jean GAYEN gheseyt LA JEUNISSE: 2 fransche soldaten in echte
nisse van Oostende 
id.,fo 2U5 Pieter DENYS fs Pr bygenamt LAPIERRE - ° Meessen 
35 j. arbeyder 

R.A.G.,R.v.Vl., ö596 
fO 206 Pieter- OU ThûIT fs Jacob bygenaemt CAPTIEN - ° Meessen 
53 j., arbeyder 
id., Lcuis du CHATEAU dict CATTEAU fs Chr;stiaen - ° Ypre
23 j. backer van styl
fO 162. 6.10.1764 Joseph Balthazar TIBERGEIN fs Jan Meenen 42 j.0 

onder de wandeling ghenaempt DEN BACKERE gedetineerden in Si 
Graven Castele 
fO 1U3. 6.7.1771 Jan JACQUES bygenaemt DEN t'GIENDER knecht van 
Joannes OTTEVAERE woonende tot Deerlyck 
... 3U.8.1788 Pieter ROTTIER soone van Steven bygenaemt Pieter 
STEVENS 

O.S.A.Kortrijk, 2049 
fO 127 Jehan MATHYS dict JOLY 
fO 144 Hans vander BEKE fs Joos (1608) ° Cuerne gezeit COUCKE 

(vlOrdt vervol gd) Y.LAMt1ERANT 

http:R.A.G.,R.v.Vl
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In een registex van het Oud stadsarchief (in RAK, toen nog niet genummerd)
noteerden we entele namen die interessant kunnen zijn omdat we iets ver
nemen over het ambacht waáifóe die personen behoorden. 
Register van de SECRETE CAMERE Leginnend 30.05.1633 
Cleenen eedt vernieuwt by de schepenen 29.12.1634 
I.Coolmeters 8. Paisierders 
Jan de Notere Mr. Charles Ferdinande Dugardin
Oste Br.u.rer 1\1r Denys ~ull ins 
2. tbier Jan vanden Berghe fs Antheunis 
Marten Cobe Guillame du Rieu 
Pr Vande vyvere aerbeyder Adriaen Andries fs Wouters 
Guillame Vlieghe Adriaen Simoens 
Rogier Planckaert Francois van Robais 
Joos Beert f Maillaerts Cleene eeden 29.12.1635 
Antheunis Maelfaicts fs Trystrams I.Colmeters 31.10.1635 
Jan de Crudenare Jan de Netere + (en in zijn plaetse
Domyn Van Lateur Jan de Schemakeregeseit Notere 
Frans de Crudenaere 13.7.1636). 
Jacques Van Ronneken 2. bier 
3. tbroodt JanCl'ë""boosere doude.. 
Joos de Bie Ampleunis Vertiert 
Jacques Blondeel Jacques de le TomLe 
Christoffels de Cal uwe Jaspart Noncle 
Andries van Ackere Pieter Lamertyn doude 
Philips van de Venne Jacques de Brunne 
4. visch Guillame van Beveren 
Jacques Beert (+ in zijn plaats Jan Snellart 
Geerart van ~Jynghene 5.3.1636) 
Joos Quaetackere Cornelis Spessemer 
Geeraert Alart Gerard Alard 
Jan Seinave 3. t broodt 
Jacques Andries Mr Joos van Huele 
Jan Cruycque Marten Cabe + 
~. vleesch Nicolas Verkerst 
Jan Beert fs Jans Guillame de Hemele 
Jacques Verhelle Jan de Crudenaere 
Anthone Icx 4. visch 
Steven de Lo Rogier Crommelinck 
Jac4ues van Ronneken Anthone Plansen 
6. t cruudt Anths Icx + 
Ampleunis Andries Pauwels Bruloos 
Pauwels Bruloos Christoffels de Cal uwe 
Gilles Aelbrecht Jan Verschelde 
Robert Boone J(an ?) (Vande) Kerchove 
Olivier Craesens 5. vleesch 
Guillame Coolen Jacques Beert 
Frans Snellaert Guilelmus Coolen 
7. tleder Jan Cruucke 
Jan Kesteloot doude mestere Philips vande Venne 
Jan Speghele Marcus Verhoye 
Jacques Feloen fs Niclais Joos van Ghemmert 
Jacques Sandryne 6. t cruudt 
Anthone Dau Gilles de Boo~ere 
Pr Lammertyn doude Pauwels Abeel 
Nicolas Snellaert Jacques Verhelle 
Niclais van Aken Nicolas Snellart 
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Jan Seynave Frans de Crudenare 

Joos Tuerloot Simon Speghele 

7. ledere Gi 11 es de Roore 

Gilles Marren d'oude Jan Ccmele(n) 

Loys van de ~alle 


J.Roelstraete 

AANGEKONDIGD 

F.R.BOSCHVOGEL,R.HAELEWYN, Album van het Houtland, Publitor, Ambachtstraat. 
25, 810u Torhout-; op rÜ.nr. 001-0868223-52 : 450 F .H2t boek behandelt 
73 onderwerpen vroeger verschenen in De Oude Thouroutenaar over de vele 
gE::meentl:!n van het Houtland (van i\arttijke tot ZvJevezele).(verzending + 35 F). 
Uij dezelfde uitgevl:!r terschijnt Torhout rond 1900 (zelfde rekening als 
hierboven: 575 F (+ 35 F verzendingskosten). 

F.VANDLN BERGHE, J.VAN OEN HEUVEL, G.VERHLLST, De ZVJartzusters van Brugge,
Uiksmuide, Oostende, Veurne en Braziliê, Uitg. Marc Van de Wiele, 
Brugge,Jacobijnenstraat 5, 8000 BROGGE. De namen van de voorintekenaars 
(tot eind februari) worden in het boek vermeld.VoorintekenRrijs 1650 F 
(+ 150 F verzendingskosten) te storten op rek. nr. 470-U266381-43 van 
Feestcorllitè ZV/artzusters Brugge.Nadien wordt de ~}rijs 1850 F. Verschijnt 
21 maart l~ci6.Aa"gezien honderacn namen en data van zusters worden vermeld 
is het werk ook voor g~nealogEn belangrijk. 

NAMEN 	 EN BIJNAMEN (vervolg) 

O.S.A.Kortrijk, 11.308 1708 	 Laurens ~IOYE di ct DI ARTOlS cabareti er 

"au Ci gne l ' Cortryck 


11. 440 1765 Pieter DELBEKE (VhNDER BEKE) in de wandelinge 
genaemt ROELENS 

11.899 1700 de wed. David FAURE dit LA TOUR 
2049, 	 fO 199 hans MERLEVEDE fs Michiel dict MERLARE 

fO 159 Jan vanden CAMPT dict BELLE 
fO 214 1623-1629 Laukin VERHOLEN fs Lauwers dict 

BOUCKE of BOUCKY 

A.R.A., brussel, Rekenkamer, 13.844 


fO 8 ~.1.1632 Cornelis FYFVE dict CLACXKEN 

Jacq CLERMAN dict PUDNA


fO 12 14.~.IG32 Phle del r10SNE dict LOIGNON 

_ ° t·louscron 


id., nr. 13.84!:> fO 11 Pr VERBEKE filz d'Anthoine dict KAROTKEN 

fO 13 	 19.7.1636 Pr VAN HALLUwVN dict BAILLY 

Guil. GOETGHEBEUR dict PENCTERE 
Jean CARELS dict FACTUM

fO ló 28.11.1636 Elisabets KINTE dict MANGHELAERS, 
femme dl Anthoi ne ~1ARTI NS 

, Y. LAf~r~ERANT 
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ROL 5 E LAR E 

ONZE KP, LENDER 

Op maandag 17 maart. 1986 om 19 U 30 komt de heer Johan ROELSTRAETE uit 

Heule ons opnieuw inwijden in het OUD SCHRIFT. Het belooft opnieuw een 

interessante avond te worden, en dit na twee boeiendE voordrachten (V. 

ARICKX over heerlijkheden en W. BEELE over naamkunde). Ook de opkomst 

op beide avonden was zeer groot te noemen (40 en 36 aanwezigen). Hopelijk 

trekt deze lijn zich door gedurende het verdere verloop van het jaar. 

In de maand april is er geen voordracht gepland omwille van het Nationaal 

Kongres van de V.V.F. Voor meer details kan men Vlaamse Stam raadplegen. 

RUM BEK E anno 1589 (vervolg) 

Caerle De Munck fs Pauwels 30 s 

Pieter Goderis dict Schoelkin 30 s 

Willem Panneel fs Boudens 30 s 

Denys Gheldolf 3 p 

Roegaert Gheysin 4p 10 s 

Gillis Caluwaert fs Jans 3 p 

Willem Verschaeve fs Jans 6 p 

Pieter Van Doorne fs Vincent 4 P 10 s 

Claeis De Coene 3 p 

Jan De Jonckheere fs Passchier 4 P 10 s 

Mahieu woonende te Pieter Vlamynck 30 s 

Cornelis De Joncheere fs Passchiers 3 p 

Willem De Jonckheere fs Passchier 30 s 

Cathelyne Willems 30 s 

Jan Verschaeve fs Willems 3 p 

Jan Van Doorne fs Vincent 30 s 

Loen Vanden Broele fs Lauwers 3 P 

Joos Vande Watere 30 s 

Caerle Feys fs JacDbs 30 s 

Jan Verliete fs Mael" 3 P 

Michiel Van Gheluwe fs Gillis 3 P 

De wwe Cornelis Vande Vyvere 30 s 

Willem De Bouvere fs Pauwels 50 s 

Andries Vanden Berghe dict Kespe 3 P 
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Nicase Van Hollebecke 30 s 

De wwe Gheeraert De Witte 20 s 

Vincent Hond fs Lauwers 3 p 

Luux Van Moerkercke 20 s 

Pieter De Commere 16 s 

Jan Marcquir cum suis visvercoopere 4 p 

Rougier De Hulstere 20 s 

Anthone Baeckelandt dict Papperlynck 40 s 

Omaer de Schoelappere 20 s 

Jacques De Jaeghere dict Moscroen 12 s 

Jooris De Muunck 20 s 

Derde somme 88 p 8 s 

Willem De Vynck 40 s 

Adriaen Baert fs Pieters 20 s 

Jooris Verplancke dict Tack 10 s 

Boudin Van Hulle 12 s 

Willem Sauvage woonende met Fernand Leenknecht 24 s 

Joos Tuerloot 40 s 

Joos Temmerman 40 s 

Willem Van Biervliet 20 s 

Jan Willay 20 s 

Gillis Willay 36 s 

Gillis De Gryse 5 s 

Joos De Commere 10 s 

Marx Caluwaert fs Jans 10 s . 

Ghiselin De Witte fs Gheeraerts 10 s 

Jan Madden 40 s 

Jan Hoedt fs Jans 12 s 

Gillis Van Lerberghe 20 s 

Hans Plets 20 s 

Maerten Verpoucke 20 s 

Marguerite Oessont 10 s 

Nees Lappers 12 s 

Jan Vanden Walle 20 s 

De wwe Meschaert 20 s Jacob 

De wwe Adriaen Ampe 12 s 

Myncken Sgrysen 20 s 6 d 

Pieter De Stampere 20 s (wordt vervolgd)
Willem Panneel fs Gillis 15 s 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 

Je stJrt gewoon het lidgeld (800 F gewoon lid - 1250 F steunend lid 
2000 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. 
Antwerpen-Merksem. 
Ieder 1; d ontvangt maandeli jks het ti jdschrift VLAArv1SE STMt 

Alle briefwiss~ling i.v.m. lidmaatschap: 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDE~IS 


Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANT\~ERPEN - MERKSEM. 


HOt ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden lullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet 

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5,8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 


Corresp~ndentie voor de afdelingen: 

KORTRIJK: Johan ROELSTRAETE 


Kransvijver 41,8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 
, 

ROESELARE: 	 Lieve DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 



",... 

't ~tambooml1ti?f5\'2 
ZUID· E~~~~~T~l~S 

",,~ ...A 

V.V.F.·KRANTJE 

14- jaargang. nr. 3 . mei 1986 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. 
afdelingen Kortrijk en Roeselare. 

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 

Stationsdreef 130 . 8800 Roeselare 
Redakt'ie: 

Johan Roelstraete 
Kransvijver 41 ·6710 Kortrijk·Heule.(V.V.F. Kortrijk) 

Wilfrled Devoldere 
Leeuwerikstraat 5·6600 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 

-
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t~LEf\d)ER - KORTR IJK 

Dinsdag, 27 [lei 19ö6 c..rn 20 u. in de zaal IN'I'EK..Uvl, Rijselsestraat 57, 


ö500 i<.ORl'HIJK. 


VOORDRACHT door de i.lBer Johan rtOELSTRAE'l1:; over "Heerlijkl:eden en lenen 


in L.eule tijdens het oud regian". i>a.n de hand van een lokaal voorPeeld 


woraeI1 .."ie vl7egwijs gemaakt in ue feodale uoolhof. De brormen voor deze 


studie geuruikt kunnen ook v<..ûr de familievorsers belangrijk zijn. 


Jinsaag, 24 juni 19t16 0.111 20 u. in de zaal INl'ERCCl'1, Rijselsestraat 57, 


0500 KOrlT1li..:J"K. 


VCURDHàChT door de heer Hik CAS'l'EIAIN uie zal spreken over : Kirrleren 


in de "goeierl ouden tijd". Rik castelain is de auteur Villl o.m. twee .ue


lanyrijKe \ierJ-.:en (Kinderen en hUIl opvoeding in de kasseirij üudenaarde 


tijdens het ancien regiJie / en / het leven op het platteland tussen Kortrijk 


en vudenaarde (16e-1de eeuw) /}. Oe auteur is heel goed geplaat:::;t t..rn 


ons een 11ele avonU. met zijn urrlel:\l7eri) te Loeien. He verwachten dan ook veel 


leden en J,Jreng gerust vrienden IiEe die geïnteresseerd zijn.Iedereen is van 


ilarte welka:1. 


Wie kan helpen ? 

Roger en Patrick ~Ji,~TYN (adres : rue de l'1E:min 190 ,7700 ~4){]SCRON) zijn begormen 

de verscilillende Wastyn/Wastijn familietakken op te sporen en op gezinskaarten 

te groeperen. Ze Deschikken nu al over gegeveru:; die voor de streek AalOeke{UiUWe 

tot in de jaren 1620 terug gaan.Voor deze streek kunnen alle gegevens in 5 nog 

niet met elkaar verlxmdeIlB ,familietakken worder1 ondergebracht. Al wie hen in

lichtintjen han .uezorgen 'V>.Ordt hiertoe vrlendelijk uitgenodigd. 

A. Hier alvadt enkele ge.jevens uit mijn kwartierstaat: 


l'lijn kw. 'cl7 : t~I'IJN Narie iiIIDe Rase Lauwe 29.10.1771/+rauwe 20.12.1845
0 

x Lau.-.le 16.10. 179 2 net J'oannes Baptiste D:E1:1AN z.v. Petrus 
Jacobus en van ivJaria JoseJ:ita VAN STEENKISTE, Wevelgem0 

lU.UI.1771 + Lauwe 17.02.1b27 
d.v. 

174~VAS'l.'IJl.J Audaiaru::i, 0 ;..aU\tle 7.09.1725 + Lauwe 30.11.1799 
x Naria Francisca Constantia i.)E.VOS, Honcq (?) + LaU\Je 18.03.1805'0 

z.v. 
348 	 v~TIJN Jacobus, 0 LaU'.le 21.03.1702 + Lauwe 20.11.1766 

x 1\1aria Rosa (.l,lEZ Herseaux ca 1699 + Lauwe 1.07.17820 

z.v. 
696 	 Jaco.iJus \ihST':[N o? + ? 

x Lauwe 14.02.1697 r:et Antollia DERallli = Lauwe 6.05.1663 
(p.Joannes ~'lastyn,m.Antonia de Hoche},+Lauwe 14.11.1713 d.v. 
Aulertus Ue Roche en Joanna BUUSE 

http:Lau.-.le
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In 1~72 ::iCüreven \'IC een Lrief [LIet enkele inlichtingen over de familie 

Hastijn naar Emiel \.Ji";";'l'IJN ge:neenteontvanger, Groenenhoeh.~J 2 2620 HEMIKSEl1. 

Bij zijn voorouc..lers : Jaco~u8 tVastijn x Lauwe 25.09.1731 petronilla Lietaer. 

Verder Iroet rren I.l.i. tamelijk ver kUlmen opklimren met de geg~ens uit de 

l'ortrijkse \veesregisters (Lauwe, Hekkera,I·be:.;kroen) en de p:x>rterslijsten. 

Voor de Kekkemse tak(ken) zijn er enkele gegevens te vinden in E.WhRLOP-R.SOETE, 

VUd-~~el.l/Korte.rnark-EcU1dzame, 197~ .Vooral p.193-194. 

Vraag van Eugeen Roets, Gemeentestraat 239 ,3200 LEUVEN. (tel.016/253028) 

"Bij de voorouders van mijn vrouw ben ik opgeklonunen tot Gillis Vercauteren fs 
David.Hij was molenaar op de Heistemolen te Bassevelde in het ambacht Boekhoute. 
Hij werd aldaar ingeschreven als cuerbroeder op 22.01.1722 komende van MEULEBEKE. 
Het jaar nadien huwde hij te Bassevelde met Joanna Corijn.De borg bij zijn in
schrijving in het keurboek was Jan Stadthaemer,landsnlan van Zomergem. Kent iemand 
van de V.V.F.-afdelingen Kortrijk of Roeselare het archief van Meulebeke en wordt 
daarin de desbetreffende Gillis VERCAUTEREN en zijn vader teruggevonden ? 
l4isschien'was hij al molenaar van beroep va,n vader op zoon? Alle inlichtingen 
over deze persoon en zijn voorouders alsmede suggesties nopens te raadplegen 
archieven zijn welkom. 
De PR van Meulebeke (originelen) zijn nog in Meulebeke zelf.Er zijn heel wat 
weesakten betreffende de familie VERCOUTERE, vooral onder Wingene (als ik mij 
niet vergis woonde daar een molenaarsfamilie van die naam.Er is een staat van 
David VERCAUTERE onder Wingene in het jaar 1723 (zie Weeskamer,107, Wingene onder 
Wontergem 7).Voor l4eulebeke zijn de poorters alfabetisch gerangschikt en te 
raadplegen in het HAK, leeszaal. 
zie ook G.LAMS e.a.,Wingene,Tielt,1983,p.38 : De Pypemolen werd gebouwd in 1794 
door Ivo Vercoutere .•• De Platsemolen of de Goemaringemolen was sinds de 16e eeuw 
eigendom van het molenaarsgeslacht Vercoutere .•• p.39 De Veldesmolen of de molen 
aan de Verrekijker werd gebouwd door Judocus Vercoutere, een geboren Wingenaar 
die in Kanegem woonde.Hij liet die molen optrekken voor zijn zoon David in 1798. 
Waarmee meteen mijn bovenstaand vermoeden bevestigd is.In alle geval geen tekort 
aan bronnenmateriaal !' 

J .R. 
Vraag van Harry GOEGBBEUR, Duinstraat 41, L008 ANTVJERPEN tel.03/235 .34. 76 

Hie kan volgende gegevens bezorgen? 1) Joannes VANHULLEBUSCH 0 Meulebeke ca 1773 
(= 25 jaar bij geboorte zoon te Ingelmunster in 1798:Petrus Joannes), gehuwd 
met Barbara Theresia HOSTE 0 Oostrozebeke ca 1773.Gevraagd: datum en plaats van 
geboorte en huwelijk (eventueel andere kinderen van Petrus Joannes treden op als 
getuigen: Van Hullebusch Pieter Josephus, 58 j.,spinder te Meulebeke en Francisca 
Van hullebusch 24 j.,spineresse te Pittem 
2) SOETENS Josephus Deerlijk ca 1715 nadien gehuwd met BONGNIE Maria.In 17590 

kind te Brugge. 

Het tweede kongres van de Federatie van Nederlandstalige Verenigingen voor Oudheid


kunde en Geschiedenis van België,meteen het 48ste kongres van de Nationale Federatie 


zal plaatsvinden in KORTRIJK van 21 tot 24 AUGUSTUS 1986.Voor,inlichtingen 


betreffende inschrijving,lezingen,handelingen van het congres,verblijfsmogelijkheden, 


enz ••• kunt u zich wenden tot de sekretaris van het kongres: Paul THUID1AN, 


Bruyningstraat 67, 8500 Kortrijk, tel. 056/22.34.35. 


We vestigen vooral uw aandacht op sektie 9 : Genealogie, Wapenkunde en Zegelkunde. 


http:056/22.34.35
http:Maria.In
http:e.a.,Wingene,Tielt,1983,p.38
http:Corijn.De
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KORTRIJKSE rHEU\~SJES UIT DE STADSREKEtHN<:iEN. 

1. 	Canonisatie van een heilige paus (1). 

var ord. van 14 july 1713 

betaelt men aen Jacobus Vercamp met consoorten 

trompetters ende timpaliers acht en veertigh ponden pars. over heure 

van thien peerden gheweest synde in de processie ghedaen tot de 

solemniteydt vande canonisatie van H.Pius. 

2. 	Meteo voorziening (2) ~ 

par ord. van 20.11.1714 

ontfangt Charles uffinis achten twintigh pont pars. 

pver leveringe van eenen baromettre ende termometre om te stellen in 

schepen camer. 

3. 	Pilgrims (3). 

par ord. van 30.07.1715 betaalt men 

aen Jan de Hoo 12 ponden pars. over met eenighe St.Jacobs Pilgrims 

in de processie gheweest t' hebben.. 

4. 	Viering van een veldslag (4). 

par ord. van 17.09.1717 betaalt de stad 18 ponden pars. 

aen trompetters Anthone Gonthier ende syne compaignons over ghespeelt 

t'hebben inde réjouissance ter causen de victorie gewonnen den 16 ougst 

1717 op de Turcken ende het overgaen van Belgrado. 

5. 	Het "Besemgelt" (5)'. 

par ord. van 19.12.1717 wordt de somme van 6 ponden parisis betaald 

aen Jaeques Vermeulene ende d'huysvr. Jaeques Diericx over een jaer 

pensioen van het vaeghen vande vischmarct genaemt het besemgelt. 

Yolande LAMMBRAL'JT 

(1) 	 A.R.A.,Brussel.Rekenkamer,nr.33.453, fO 78 (:.it. Rekening Kortrijk) 
11 	 11(2) 	 nr.33.454, fO 80 vO" 	 " 

11 11 11 	 f O(3) 	 nr.33.454, 84 " 

11 ti 11 ..
(4) 	 nr.33.541, fO 30 

f O 	 11(5) 	 " " " nr.33.541, 37 V O 

FAi'1ILIEBIJEENKOl4ST PlJI'MAN 

Op 	 zondag· 18 mei 1986 komen de afstammelingen bijeen van het echtpaar 
J'oannes Baptiste PUTMAN (0 wortegem 1803 + \-Jo 1879) x 1826 Cécile ADAM 
(0 1804 + 1834) xx 1835 Sopnie DHONDT (0 Anzegem 1806) 
EL· is een publicatie voorzien (300 fr) te bekomen bij Etienne Demerie, 
Stijn Streuvelsstraat 38 Ingooigem (tel 056/777697) en Hubert Hombecq 
\laregemseweg 106 vlortegem-Petegem (056/688291) waarin de voorlopige ge
gevens over de familie werden gebundeld. 
t4et ilet oog op een volledige familiegeschiedenis richt ik me tot alle 
lezers die gegevens hebben betreffende de familie PUTl·tAN vooral in \lor
tegem (al vermoed ik dat de vlaregemse Putmans tot dezelfde familie moeten 
lJehoren. Verste gegevens : Hillem P. ca 1690 + vlo 16.10J 737 X Anna 0 

Van de Wiele.U kunt de gegevens binnensturen bij onze sekr.J.Roelstraete. 
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* maandag 26 mei 1986. Onze bijeenkomst van mei heeft dus plaats 


op de vierde maandag en niet op de derde maandag zoals gewoonlijk. 


(Derde maandag van mei is daags na Pinksteren) 


We vertrekken om 19 u STIPT (!) aan het lokaal (V.M.S.) in de Ar,me 


Klarenstraat, met personenwagens, voor een bezoek aan het" CENTRE 


DE DOCUMENTATION " van de "Soçi~t~ d'Histoire de Comines-Warneton 


et de la R~gion". Dit documentatiecentrum is gevestigd in het stad


huis, Place de l'Abbaye, 7790 Comines-Warneton. We vangen het twee 


uur durende bezoek aan om 20 uur. Tracht dus stipt op tijd te zijn. 


Iedereen die met zijn voorouders iets te maken heeft met die streek, 


kan er ongetwijfeld interessante zaken op het spoor komen. Los som


men we hier enkele zaken op die.er aanwez zijn 


- alfabetische klappers op geboorten, huwelijken en overlijdens 


(1796-1978) - burgerlijke stand van het Kanton Komen. (met klappers 


op de geboorten op de naam van de moeders !) 


- fotoèopies van par~chieregisters van Comines-France, Bas-Warneton, 


Ten Brielen, Houthem, Ploegsteert, Warneton, ••• 


Alles wordt U ter plaatse in detail uitgelegd. 


Daarnaast brengen we een bezoek aan de wetenschappelijke bibliotheek 


met liefst niet minder dan 60000 boeken I!! 


Het wordt beslist een bezoek-dat U niet mag missen. 

* vrijdag 30 mei 1986. We houden een vrije werkvergadering. Kandida

ten worden gezocht om te helpen klasseren bij wat nog rest aan onge

klasseerd materiaal: rouwbrieven en bidprentjes. (zie ook 28, 29 juni) 

* maandag 16 juni. Vrije werkvergadéring. 

* BATJESWEEKEND - 28 en 29 juni 1986, telkens van 15 tot 19 uur. 

Ons lokaal zal toegankelijk zijn voor onze leden en ook voor het 

brede publiek. De bedoeling is via de pers de mensen aan te sporen 

op die beide namiddagen bidprentjes en rouwbrieven op het lokaal te 

komen afgeven. Het resultaat hiervan zullen we natuurlijk moeten 

afwachten, doch we leven in de zoete hoop dat onze actie toch enig 

resultaat zal opleveren. 

* We werden verzocht mede te delen dat op zaterdag i4 mei 1986 in de 

namiddag er een heemkundige boekenbeurs plaats heeft in de Sint-Amands

school, H. Verrieststraat te Roeselare. Ook V.V.F. Roeselare werkt mee. 
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VERSCHIJNT BINNENKORT ••• 


Westhoek 111, een uitgave van ca. 180 p., ruim geïllustreerd en ge


drukt op houtvrij papier 110 gr., verschijnt eind juni in beperkte 


oplage. Voorintekenen kan tot 25 mei door betaling van 395 fr. + 


40 fr. eventuele verzendingskosten op rek. 712-8700341-10 t.n.v. 


Westhoek-jaarboek te 8904 Dikkebus, met -vermelding ~H-III. Het kan 


ook op de redactie afgehaald vanaf 24 juni. Na inschrijving (in


dien nog voorradig) 445 fr. + port. 


We zouden onze stadsgenoten-Roeselaarnaars onrecht ~ndoen moesten 


we het ook niet hebben over het mededelingenblad van ROLLARlUS, 


bulletin van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roese


laren en Ommeland. Inderdaad, dit blad werd in een nieuw kleed 


gestoken. Naast de meer "uitgelezen" artikels in het jaarboek 


ROLLARIENSIA krijgt men heel wat losse bijdragen te lezen in bet 


mededelingenblad. Onze leden-genealogen zullen waarschijnlijk het 


meest "oog" hebben voor "KRONIEK UIT STADSARCHIEF" van ons medelid 


Guido Aerbeydt. rubriek is telkens onderverdeeld in een deel 


"toponymie" en een deel "dictus & beroepsnamen". 


Het lidgeld bedraagt 200 fr. en moet vereffend op 712-0113902-10 


van Geschiedk. Genootschap Roeselare. 


RUMBEKE ANNO 1589 (vervolg en slot) 

Voluntaire presentatien van jonghers woonende in Rumbeke 

Jan Van Steenkiste fs Gillis 12 s 

Jan Bate 12 s 

Joos Hoorne fs Mael 16 s 

Gillis Van Ysackere 20 s 

Pieter De Hond fs Pieter 30 s 

Pieter De Vynck fs Willems 30 s 

Pieter Vermandere fs Willems 20 s 

Jan De Muunck 10 s 

Maerten Vande Waetere 12 s 

Vierde somme 35 P 10 s 6 d 
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Christiaen De queeckere fs 80udens 30 s 

Joos De Jaghere 30 s 

Tobias Mule 20 s 

France 8ertram 20 s 

Gillis Gheldolf dict 8eel 40 s 

Antheunis Storme fs Denys 20 s 

Michiel Staseman 20 s 

Pieter De Capmakere 20 s 

Maerten Norme 20 s 

Gheeraerd De Clercq 30 s 

Jan Jacob 16 s 

Gillis quartier fs Willems 20 s 

Adriaen De Jonckheere 40 s 

Joos Volquaert fs Joos 20 s 

Pieter Crop dict Claquaert 20 s 

Pieter illitdoucq 20 s 

Gillis Pillen fs Wouters 30 s 

Pieter De Pepere 20 s 

Michiel De Cueninck 30 s 

De kinderen Matheus Kemel, onghehuwde 3 p 

Totdaar de lijst van de Rumbeekse gevers voor hun kerktoren. Een vol

gende maal brengen we de lijst van de milde schenkers voor het nieuwe 

orgel in dezelfde kerk van Rumbeke, anno 1615. Beide documenten kun

nen eventueel een aanvulling betekenen bij stambomen die in het lan

delijke Rumbeke terechtkomen, temeer daar ze juist genoteerd werden 

voor de start van de parochi~registers. Veel geluk. 

J. GODDEERIS 

NOG ONZE KALENDER (Roeselare) 

Terloops kunnen we hier nog even vermelden, dat ook reeds enkele zaken 


vast staan voor komend seizoen. 


We openen het volgende seizoen met een voordracht door de heer Eugène 


de Lelys uit Brussel over" ONZE VOOROUDERS IN DE LEGERS VAN NAPOLEON ". 


Deze avond gaat door in ons lokaal (V.M.S.) op maandag 15 september '86. 


Meer informatie hierover krijgt U nog in het volgend nummer van 


ft Stamboompje. 




HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je S 'brt gewoon het 1i dge 1d (800 F gewoon 1i d - 1250 F steunend 1; d 
2000 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. 
Antwerpen-Merksem. 

leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPEN - MERKSEM. 


HOE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 


Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet 

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 

Corresp~ndentie voor de afdelingen: 
KORTRIJK: Johan ROELSTRAETE 

Kransvijver 41,8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 
,. 

ROESELARE: 	 Lieve bENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 



ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.·KRANT JE 

148 jaargang, nr. 4 . september 1986 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. 
afdelingen Kortrijk en Roeselare. 

Verantwoordelijke uitgever; 
Mevr. Lieve Vercruysse·Oenys 

Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 
Redakt·ie; 

Johan Roelstraete 
Kransvijver 41 ·8710 Kortrijk-Heule (V.V.F. Kortrijk) 

Wilfried Oevoldere 
Leeuwerikstraat 5 - 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 
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De voordrachten van september en oktober gaan telkens door in ons lokaal, 
V.M.S., Arme Klarenstraat te Roeselare en dit om 19 u 30 stipt. 

* MAANDAG 15 SEPTEMBER 1986 " ONZE VOOROUDERS IN DE LEGERS VAN NAPOLEON" 

door de heer Eugène de Lelys uit Brussel. 

"Men schat dat er van 1795 tot 1814 zowat 150.000 Belgen in de Franse legers 

"gediend hebben. Slechts enkelen daarvan waren vrijwilligers. Sommige arme 

"drommels of avonturiers verhuurden hun eigen persoontje omwille van het ge

"geerde geld en lieten zich als plaatsvervanger van een welstellend dienst

"plichtige inlijven. De overgrote meerderheid bestond echter uit dienstplich

"tigen die tegen wil en dank de wapens moesten opnemen voor een land dat het 

"hunne niet was. 

"Welk lot was hen in deze Napoleontische legers beschoren? Wat gebeurde er 

"met hen indien zij deserteerden of trachtten zich aan hun inlijving te ont

"trekken? Welke vergeldingsmaatregelen konden er tegenover hun ouders of 

"voogden getroffen worden? Kon men vrijgesteld worden? Hoeveel kostte een 

"plaatsvervanger? Hoe kunnen wij ontdekken of iemand uit ons voorgeslacht 

"onder Napoleon I gediend heeft? Waar kunnen wij iets vinden betreffende 

"zijn militaire dienst ? 

"Het antwoord op dergelijke vragen krijgt U tijdens de voordracht van Eugène 

"de Lelys 'Onze voorouders in de legers van Napoleon'. 


* MAANDAG 20 OKTOBER 1986 "KINDEREN EN HUN OPVOEDING TIJDENS HET ANCIEN REGIME 

door de heer Rik Castelain uit Oudenaarde. 

De heer Castelain begint zijn boek "Kinderen en hun opvoeding in de kasseirij 

Oudenaarde tijdens het Ancien Régime (1500-1800)" (Oudenaarde, 1979) met de 

volgende regels : 

"J. Fourastié vat in een klare synthese de structuur van het pre-industrieel 

"gezin als volgt samen : Vader is geboren in een gezin van vijf kinderen waar

"van slechts twee of drie de leeftijd van 15 jaar bereiken. Hijzelf is voor 

"de eerste keer gehuwd op 27-jarige leeftijd en heeft ook vijf tot zes kinde

"ren zoals zijn vader. Hij is de vijftig voorbij wanneeer reeds drie van 

"zijn kinderen gestorven zijn. Vader heeft het geluk te behoren tot die 

"kleine groep die misschien de zestig haalt. In zijn lang (!) leven heeft 

"hij binnen zijn familie gemiddeld negen personen weten sterven : één van 

"zijn grootouders - de drie andere heeft hij nooit gekend -, zijn ouders, twee 

"tot drie van zijn broers of zusters en twee of drie van zijn eigen kinderen. 

"Behalve de vele sterfgevallen heeft hij moeten afrekenen met twee tot drie 

"hongersnoden tengevolge van mislukte graanoogsten. Achtereenvolgens heeft 

"hij de ziekten meegemaakt van zijn ouders, broers, zusters en vrouw(en). 

"Hij heeft twee tot drie epidemie~n gekend zoals pest, difterie, pokken, 

"roodvonk, tyfus e.a. ••• • •• 


Naast deze beide boeiende voordrachten willen we ook nog Uw aandacht vragen 
voor de kalender van de afdeling Kortrijk. We hopen- enkele leden te mogen 
aantreffen op de aktiviteiten van september en oktober, in het bijzonder op 
het colloquium van oktober. Afspraken kunnen gemaakt worden voor of na de 
voordracht van 15 september. 
We verwijzen ook naar de genealogische ontmoetingsdag van november die dit 
jaar plaats heeft op de zondag NA 11 november. Zie verder in dit nummer. 
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üinsdag, 23 september l~cl6 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, 57 
cl~OO KORTRIJK 

Voorbereidende werkvergadering waarop niet alleen onze leden maar ook 
afgevaardigden van de verschillende lokale heemkundige kringen worden 
uitgenodigd. 

VRIJDAG, 17 oktober 1986 om 19 u 30 
~aar ? In HEULE, ten Koetshuize (bij vroeger gemeentehuis, naast de 
Stijn Streuvelsbibliotheek). (Voor de niet-Heulenaren: dicht bij de kerk 1) 
Wat? COLLOQUIUM rllet als thema: GENEALOGIE EN LOKALE GESCHIEDENIS11 11. 

Een ~anel o.l.v. onze Kortrijkse archivaris Dr.hist. E.WARLOP, samen met 
afgevaardtgden van de V.V.F. en verschillende lokale heemkundige kringen 
nelilen de leiding van het colloquium waar. 
In ieder geval een avond die niemand mag missen, een avond waarvan we 
hopen dat het de start zal zijn van een vernieuwde werking van onze af
deling van de Vlaamse Vereniging voor Familiek.unde.Belangrijk zowel voor 
beginnende als meer ervaren zoekers. Iedereen is hartelijk welkom 1 

I~ovember zie verder het volledig ~rogramma 

Dinsdag, ~ aecer,lber 1986 in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
Gezellestraat, 8~0U KORTRIJK. 
VOORDRACHT door Jr. hi st. E. WARLOP over ~Jerken met 1andboeken en POtJp11 

kaart 11. Deze voordracht zal ~raktisch worden opgevat en gaat daarom 
door in de leeszaal van het rijksarcnief.Aan de hand van voorbeelden zal 
aangetoond worden noe de kaarten van landboeken uit het ancien rêgime 
kunnen overgebracnt worden op de Popp-kaart. Wie aan echte familiege
schiedenis toe is steJt zich niet tevreden met de namen en de data betref
fende zi j n voorouders. Vragen als \I/aar \"/oonden ze ? Hoevee 1 grond bezaten 
ze en waar? zijn op zijn minst even belangrijk. Meteen kan deze voor
dracht aantonen wat in voorgaand colloquium wel duidelijk zal geworden 
ziJn: Familiekundigen en lokaalhistorici zijn veelal met hetzelfde bezig, 
~ebruiken zeker dezelfde bronnen en kunnen dus van elkaar leren. 
Iedereen blijft van harte welkom! 

Indien e~ na oktober en december blijkt dat er voldoende belangstelling is 

starten we in 1~87 met een tweejarige lessencyclus \I/aar het aangesneden 

theMa in detail wordt ~itge~erkt. 

I~oteer al vas t de data : 

D januari 1~87 


24 feLruari l~d7 


24 maart 1987 

26 mei bcl7 

23 juni l~ó7 


ZO~DAG, 28 september 1986 

3ge Frans-Vlaamse Kultuurdag in WAREGEM (Kultureel centrum,Schakelweg, 8) 

01.110 u (voormiddag) in de IIgroene zaallI. De sektie Familiekunde organiseert 
een colloquium over lI~jat bieden de genealogische centra uit Antwerpen-Merksem, 
Kortemark-Handzame en Oostende ?". Het colloquium wordt geleid door K.M.De 
Lille.De aanwezigen krijgen de kans vragen te stellen. 

http:Lille.De
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wESTVLAAMSE GENEALOGISCHE ONTMOETINGSDAG ZONDAG 16 NOVEt·1BER 1986 

Er is dus inderdaad een kleine afwijking t.O.v. vroeger.De jaarlijkse 

ontmoetingsdag grijpt plaats op zondag 16 november 1986 in het Rodenbach

park, Langebrugstraat ~, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 52 52). Oriëntatie

punt: kop van de vaart te Roeselare. 

Programma 

- 10 u. BOEKENBEURS. Ruime keuze van genealogische boeken en formulieren, 


e.a. die de deelnemers na inzage kunnen kopen. 

De deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan deskundigen 

stellen of gegevens uitwisselen. 


-	 12 u. ~ Mogelijkheid om ter plaatse een volle warme maaltijd te nemen 
(soep, IIpiepkuiken",drank,gebak, mokka, dienst en btw inbegrepen: 
425 fr.).Voorafgaandelijke verwittiging bij de gouwsekretaris
is gewenst: Karel M.De Lille, Cartonstraat 40,8900 IEPER, tel. 
0~7/ 2U 22 96). De dag zelf kan men uiterlijk inschrijven tot 
11 uur. 

- 14 u. 	 Genealogisch colloquium met als thema: 
11 	 11.wAT tSIEDUi DE GI:.NEALOGISCHE CENTRA AAN DE ZOEKER 


Het colloquium staat onder leiding van de voorzitter J.Ghyssaert. 

Afgevaardi gden van de centra te Antwerpen-~1erksem, Kortemark

Handzame en Oostende zullen hun centrum voorstellen.De aanwezigen 

krijgen de kans vragen te stellen. 


- 16 u 3U 	 Einde 

De toegang is vrij en kosteloos. Ook niet-leden zijn welkom en zullen ge

holpen worden. 

Iedereen kan helpen orn die dag tot een werkelijk sukses te maken door 

jJersoonlijke dokumentatie (kwartierstaat - stamboom'" eigen uitgave) 

mee te brengen ter inzage en ter uitwisseling van gegevens. 


BOEKENNIEUWS - AANGEKOHDIGD 


E.VAN HOONACKER, Ouizend Kortrijkse straten 

Voorintekening: tot ó november 1986 : 1750 fr door overschrijving op

rekeningnummer 38~.052348u.34 van E.Van Hoonacker,Kortrijk.Prijs na 

verschijnen : 1Y~O fr .. 

Dit werk omvat 592 blz en 544 illustraties en wordt gedrukt bij N.V.Vonck

steen,Langemark. Ongetwijfeld v/Ordt dit werk een nieuw standaardwerk van 

de auteur van IIDe ikonografie van Kortrijkll.De auteur besteedt niet alleen 

aandacht aan de benamingen van de straten doorheen de eeuwen en de uitleg 

maar ook aan de bewoners,de woningen,verwijzingen naar de plátt~rond,enz ... 

Dit zal ongetwijfeld ook de genealogen interesseren.Het wordt bovendien 

een van de meest geTllustreerde boeken die tot op heden over Kortrijk 

zijn verschenen.Ook de Kortrijkse randgemeenten worden niet vergeten. Een 

must voor iedere Kortrijkse zoeker en boekenliefhebber! 


http:Kortrijkll.De
http:38~.052348u.34
http:voorstellen.De
http:vroeger.De
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Jubilê St.-Maartenskerk 1. 
en ee t betaa aan Cornelius BEERT de SOli1l1e van twee en dertigh ponden11 

paresys soo vele aende musiciens van de Collegiale Kercke van O.L.V is 
toeg~legt gheweest over gheassisteert t'hebben inde Goddel(ijcke) diensten 
op den dagh vande Kerckwijdinghe vande Kercke van Ste t4aertens ende Jubilee 
van 1U5U Jaeren, by ordonnantie ende acquijt dus XXXII lb Par. 

Eerste steenlegging (2). 
Heer Rahael Franc;scus BEERT is vyfthien ponden parisis betaald geweest 
Ilover eene tonne bier ghelevert thebben in het leggen van(den) eersten steen 
der kercke van(de) carmelitessen, by ordonnantie van(den) 12 july 1715 

XV lb par. 
Canonisatie van de M.Catharina van Bononum (1) (3). 
D'heer Pieter CROMMELINCK heeft te goed II veertigh ponden twalf schele pars. 
over verschot by hem ghedaen in de solemniteydt van(de) canonisatie van(de) 
H.Catherine van bononum, par ordon(nantie) van(den) 3 8b~r 1715 

Bedelaers uyt de kercke (4). 

Anthone HARDY kreeg • twalf ponden over een half jaer van syne gagie 

verschenen 1 !ber 1715 in het doen vertrecken de bedelaers uyt de kercke 

commende van nu voorts syn fonctie te cesseren par ordonnantie van(den) 

22 8b~r 1715. 


De Leie buiten haar oevers (5). 

Charle Le Leu en zijn vrienden hebben 11 vier en twintigh ponden pars.

(gekregen) over hunne, devoirenghedaen met twee booten ghedeurende den 

vloet tot soulagement van(de) aerme inwoonders op den reep, par ordonnantie 

van(den) 15 febr. 1716. 


(1) A.R.A.Brussel, Rekenkamer,nr.33.455, fO 39-40, gesloten 18.11.1715 
11 11 11(2) 33.356, fO 78 1716 
11 11 11 11 11P) fO 79 
11 11 11 11 11(4) fO 79 
11 11 11 11(5) fO 81 " 

Volande LAf'lMERAtH 

NAMEN EN BIJNAMEN (vervolg) 

A.R.A.Brussel,Rekenkamer,nr. 33.324, 1581 
fO 

fO 
fO 
fO 
fO 

XI Jan Van houte dict WEESCHOE 
Pieter van Acke dict TERRIN 

XXIII Willem de zaen dict RUNTERKIN 
XXIlIl Jan Brubois dict WAVE 
XXV Jan van Dale dict CRAVE 
XXVI Denijs le May dict COMPE 

fs Willems 

Jacob Vermote dict VPERLINCK 
Lauwers van(de) Burie dict MIERRE 

fQ XXVI II Blasin Everaert dict CHUMPE 
fO XXXVII Lauwers Kindt gheseyt MANGHELAER, pachter van(de) schaepassyze 
fO XLI we Jan Rouchout gheseyt KEVSERE 

R.A.Brugge,Frans Fonds,2727, Nivose an 14. 

Pierre Antoine Meeuwsel, dit LONCKE, fils naturel de Françoise MEEUWSEL, 
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age de 22 ans,blanchisseur et ouvrier, né à Menin, demeurant à Moorselede 

Frans Fonas,2743.Liste des détenus de la maison de correction d'Ypres. 
n° 87 Molin dit MORIN Francois, fils de Jean-Baptiste et de Anne Catherine 
Saegere ° Proven, agé de 17 ans, domicilié à Poperingue, mendiant 
Frans Fonds,2142, Farde juillet 1808 

Fondation de Mr. Jacques de SCHIETER dit DAMHOUDER 

A.R.A.Brussel, Rekenkamer, 33.375, fO 86 
een vondelynck ghenaempt Chaerle Anthone. 

Yolande LAMMERANT 

VRAAG EN ANTWOORD. 

Op de vraag van E.Roets (It Stamboompje,nr.3 1986,p.19) i.v.m. Gillis 
Vercauteren,molenaar te Bassefelde,afkomstig van Meulebeke en andere 
telgen van het molenaarsgeslacht "Vercauteren" te Wingene en te Kanegem 
ontvingen we een uitvoerig antwoord van Herman Meirhaeghe, A.Latourstraat,31 
~218 LEDEBERG-GENT dat we hier integraal weergeven. 

Te vHNGENE : 
- Maria Vercoutere is meter van Maria Van Eenoo (0 27.4.1683),dochter van 

Gaspar Van Eenoo x Catharina v.d.Abeele (P.R.Wingene) 
- Catharina Vercoutere is meter van Catharina Joanna Van Eenoo (0 24.3.1696), 

dochter van Gaspar van Eenoo x Catharina v.d.Abeele (P.R.Wingene) 

-Voormelide Gaspar is de zoon van Pieter V.Eenoo x Maria Caluv/aert. 

-Voormelde Catharina v.d.Abeele is dochter van Pieter v.d.Abeele x 

t~ari a Vercoutere 

- Kortrijkse wezerij : staat van goed van Pieter v.Eenoo, + Wingene 23.7.167 
echtgenoot van Mayken Cal uwaert : ' 

Daarin wordt O.m. vermeld: 
- sterfhuis deelt 1/4 part van behuisde hofstede gelegen te Wingene onder 

de ijeerlijkheid van Poelvoorde.Andere 3 delen gaan naar Pieter Van 
Brande, Jan Vercouttere en Joos de Voocht 

- diverse schulden van "renten en croosen" tegenover Mayken Vercouttere, 
weduwe van Pieter v.d.Abeele 

Misschien een verband tu~sen Wingene - Meulebeke - Van Eenoo - Vercouteren, 
etc .•. : - Pieter Adornes,eigenaar van de heerlijkheid van Poelvoorde te 

Wingene huwt in 1638 met Maria Agnes de Beer. 
Het geSlacht "de Beer" = de heren van Meulebeke. 

- Carolus Adornes, gebbren te Wingene in 1671 als zoon van Ignatius
Adornes en Clara Van Eenderoo fa Carolus x Anna r,1aria Caluwaert. 

Te KANEGEM : 
20e penningkohieren anno 1571 - Stadsarchief Gent 32 /136 
- bij de pachters : Jan Van Coutere : pacht van de Heer van Poeke eene11 

coore muelene ghenaempt Eeckhoudt muelene, met een wuenhuus staende 

byden muelene op 1/2 ghemet lants. 


Ghysel Van Coutere 

- bij de eigenaars: Gillis Van Coutere 

Ghyssel Van Coutere !leen cooren muelene ghenaempt 
Caneghem muelene" 

Ook nog te Kanegem : 
Joos De Roo, burgemeester te Kanegem (+ 21.1.1666) was gehuwd met Maria 
Neerman (+ 15.4.1678) (Mijn kwartieren 1072 en 1073) 
Mari a Neerman ,dochter van Jan r~eerman, kl ei ndochter van Jan Neerman x 
Maria Vander Coutere fa Ghyselbrecht V.d.Coutere ( is wèllicht de 

http:1986,p.19


- 31 de Ghysel uit de penningkohieren). 
VRAAG 
Jan (Van) Meerhaeghe huwt circa 1668 met Joanna Rammelaere.Ze vestigen
zich te Kanegem waar hun vier kinderen geboren worden tussen 1669 en 1675. 
Enkele peters en meters: Martina Alliet,Margaretha Verleye,Maria Baesaert. 
WIE ZIJN DE OUDERS/VOOROUDERS VAN JOANNA RAMMELAERE ? Ze werd we 11 i cht 
geboren omstreeks 1640 en overleed te Kanegem op 6.5.1682.Ze had vermoe
delijk geen broers, wel 1 zuster: Wilhelma Rammelaere die te Kanegem 
huwde op 1~.9.1666 \Det Petrus Van Pachtenbeke.Hun kinderen worden te 
Ruiselede en te Kanegem geboren.Enkele doopheffers: Jacob,Arnolda en 
Petrus l~eerman,Gillis Cools,Petronilla Van Doorne,Catharina Van Dierdonck, 
Jacob Degrande.wilhelma Rammelaere overleed te Ruiselede op 10.3.1703 
(63 jaar oud).lk vond in de Poorterij en de wezerij van Kortrijk talloze 
"Rammelaeres" uit het Tieltse,doch nergens "mijn" Joanna. 

Herman Meirhaeghe 

Een VRAAG van Etienne DEPESTEL (villa "Malpertuis" chemin du Stand 9 

1920 MARTIGNY (Zwitserland). 


Maria Anna BOSTYN huwde met Petrus VEREECKE uit ,lzegem.De peter van één van 

hun kinderen geboren te Izegem in 1767 was Petrus Josephus BOSTUN,één 

van de meters van één van hun kinderen was Anna Catherina Bostyn. 

Wie weet meer over deze familie BOSTYN ? VEREECKE ? 


(Deze vraag werd doorgestuurd door Fernand Bostyn,Nachtegalendreef 33 
820U Brugge, die wist te vermelden dat in de klappers van Izegem 
2ID73 (-111-26) vermeld wordt: Anna Maria + 8 dec.1792 weduwe Vereecke 
Petrus Josephus.) 

VRAAG EN ANTWOORD 
Zelfde vraagsteller (E.Depestel) voegt bij ZlJn vraag een stuk kwartier
staat.Hierbij bemerk ik dat zijn kwartieren 84 en 85 samenvallen met 
mijn kwartieren 188 en 189.Enkele aanvullende gegevens zullen wellicht 
welkom zijn.Ik volg nrs van vraagsteller. 
84 Joannes Josephus BLOEYAERT landbouwer 

o Harelbeke 27.01.1738 + Harelbeke 23.04.1805 
x Beveren-Leie 10.02.1768 

85 Maria Jacoua MESTIAEN 
o Beveren-Leie 17.10.1741 + Harelbeke 21.05.1787 

108 Joannes Baptiste BLOYAERT 
o Kwaremont 1690 ? (niet teruggevonden - vlgs +-akte) 
(+) Harelbeke 21.0~.1769 

169 .f4ari a Joanna VANlJEKERCKHOVE 
170. Antonius MISSIAEN 

o Jesselgem 19.01.17u2 + l3everen-Leie 25.03.1792 

x Beveren-Leie 28.04.1730 


171. Isabella COURTENS 
o Beveren-Leie 3.11.1704 + Beveren-Leie 24.01.1767 

336.Andreas BLOEYAERT 
338.Vetrus VANDEKERCKHOVE 
340.Judocus MESTIAENS 

o Desselgem 24.05.1674 + Desselgem 6.2.1756 
341.Petronilla VANMEENEN 

o Desselgem 10.02.1672 + Desselgem 21.03.1745 
342.Judocus 	COURTENS 

= Beveren 23.1U.1669 + Beveren 29.03.1758 X Beveren 26.08.1702 
343. Maria VRO~1MAN + Beveren 23.01.1710 J.ROELSTRAETE 

un 
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HOE ~JORD IK LID VM DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 

Je s'brt gewoon het 1i dge 1d (800 F gewoon 1i d - 1250 F steunend 1; ct 
2000 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. 
Antwerpen-Merksem. 


Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 


Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPEN - MERKSEM. 


HGE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5,8800 ROESELARE {tel. 051/22 14 73. 


Corresp~ndentie voor de afdelingen: 
KORTRIJK: Johan ROELS TRAETE 

Kransvijver 41,8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 

ROESELARE: 	 Lieve DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 
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OI~ZE KALEIWER 

KORTRI~I K 

i~ovember 	 Zondag 16 november 1986 Westvlaamse genealogische ontmoetings

dag te ROESELARE 

üinsdag, ~ december 1~86 om 20 u. 

in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido Gezellestraat, 8500 KORTRIJK. 

VOORDRAChT door onze ere-voorzitter Dr.hist. Ernest WARLOP over 
11 Werken met 1andboeken en Poppkaart I~. De vraag waar onze voorouders 

woonden interesseert zowel de familiekundige als de lokaal historicus. 

Na het collo4uium kan deze avond wellicht een voorbeeld zijn hoe beide 

zoekers aan elkaar kunnen leren. Deze voordracht wordt praktisch opgevat 

en gaat daarom door in de leeszaal van het Kortrijkse rijksarchief. 

Iedereen is hartelijk welkom! 

Bij voldoende belangstelling wordt volgend jaar gestart met een nieuwe 

LESSENCYCLUS. Hierover meer in volgend nummer. Maar noteer alvast de data 
in je agenda : 
27 januari 19d7 

24 februari 1987 

24 maart 1987 
26 mel 19d7 
23 juni 1~87 

Deze lessen gaan normaal door in INTERCOM 

Rijselsestraat, 57 8500 KORTRIJK 

Wie van onze afdelingen is bereid op te treden als contactpersoon met 
de werkgroep 11 Computer en Genealogie 11 in het Centrum te Antwerpen? 

Je kan je naam opgeven aan de secretaris van onze afdeling of direct 

schrijven naar: Centrum voor Familiegeschiedenis, werkgroep Computer

genealogie, Van Heybeeckstraat, 3 B - 2060 ANTWERPEN-MERKSEM. 

PAS VERSCHENEN 

Archeologische en Historische Monografie~n van Zuid-West-Vlaanderen. 

13. MOORSELE.Heerlijkheid,kasteel en kasteelheren. 

Auteurs; Dr.E.~arlop - Ph.Des~riet - E.Vercaemst. 500 F 

(verkrijgbaar bij Antiquariaat Sanderus,Brugsestraat 88, 8500 Kortrijk 
Het Volk, Rijsel~estraat, 850U Kortrijk 
Ph. Despriet,Filips van de Elzaslaan 4; 8500 Kortrijk 
R.Lesage, Van Belleghemdreef 2, 8510 MarkeJ 
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o N Z E KAL END E R 

ROESELARE 

ZONDAG 16 NOVEMBER 1986 : Westvlaamse Genealogische Ontmoetingsdag. 


De traditionele ontmoetingsdag van 11 november heeft dit jaar dus plaats 


op de ZONDAG na 11-11 en wel in het Park Rodenbach, Langebrugstraat 5 


te Roeselare. (tel. 051/20 52 52) oriMntatiepunt is de kop van de vaart. 


Programma : 

- 10 u : BOEKENBEURS. Keuze genealogische boeken en formulieren. Gele

genheid tot voorleggen van genealogische problemen. 

- 12 u : mogelijkheid om ter plaatse een volle warme maaltijd te nemen. 

(soep, piepkuiken, drank, gebak, mokka, dienst en BTW inbegrepen: 

425 fr.) Vooraf te verwittigen bij de gouwsekretaris : Karel M. De Lille 

Cartonstraat 40, 8900 Ieper - tel. 057/20 22 96. De dag zelf kan 

eventueel nog ingeschreven worden tegen 11 uur. 

- 14 u : Genealogische colloquium met als thema : " WAT BIEDEN DE GENEA

LOGISCHE CENTRA AAN DE ZOEKER". Aan bod komen de centra van Antwerpen

Merksem, Kortemark-Hanczame en Oostende. Kans vragen te stellen. 

- 16 u 30 : einde 

De toegang is vrij en kosteloos. Ook niet-leden zijn welkom en zullen 

geholpen worden. 

BEZOEK ~AN HET ALGEMEEN RIJKSARCHIEF TE BRUSSEL. 

Op zaterdag 29 november aanstaande krij de Roeselaarse VVF-afdeling een 

bezoek aangeboden te Brussel aan het Algemeen Rijksarchief. Duur van 

dit bezoek bedraagt twee uur: V6n 13U 30 tot 15 u 30. De deelnemers 

willen we beperken tot een dertigtal. 's Morgens wordt gestart om 8 

uur met een autocer, zodat we rond 9 u 30 te Brussel zijn. Zo is er 

voldoende tijd om nog een 2ndere aktiviteit mee te pikken. Na het 

bezoek reizen we terug naar Roeselare. Prijs van het vervoer: 350 fr. 

Haast U erbij te zijn. Indien belangstelling van VVF-Kortrijk zou de 

bus langs Kortrijk rijden. Belangstellenden kunnen zo spoedig mogelljk 

kontakt opnemen met de voorzitster, Lieve Denys : tel. 051/20 35 06. 
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WERKEN MET LANDBOEKEN EN POPPKAART. 

Zie kalender VVF- Kortrijk. Daar we ~eenden dat het hier om een zeer 

interessante avond zal gaan, deden we navraag bij onze vrienden van 

Kortrijk om samen met hen ceze avond te mogen bijwonen. Noteer alv2st 

de datum : dinsdag 9 december 1986 om 20 uur in de leeszaal ven het 

Rijksarchief te Kortrijk. Wie wil meereizen: we verzamelen aan ons 

lokaal (V.M.S., Arme Klarenstraat) om 19 u 15. 

VRIJE WERKVERGADERINGEN 

Om onze leden de gelegenheid te geven de b en rouwbrieven te 

raadplegen, organiseren we een tweetal "vrije werkvergaderingen" zonder 

voordracht. Let wel : we openen slechts om 20 u 15. 

Data: - maandag 17 nOVEmber 

- maandag 15 december 

OE FAMILIE WATTEEUW KWAM SAMEN IN PARK RoDENBACH TE ROESELARE - 21.09.1986 

Zou Joannes-Josephus Watteau, toen hij rond 1740 (hoe en waarom ?) uit 

Hem (Noord-Frankrijk) te Oostnieuwkerke huwde met Anna Catharina 

Seurynck, zijn naam "vervlaamst" werd in Watteeuw, ooit kunnen vermoeden 

hebben dat 246 jaar later 125 afstammelingen samen kwamen op 21.09.1986 

te Roeselare? En dat er nog héél wat meer zijn, verspreid over Vlaan

deren en Frankrijk! Het gaat hun goed hoor, Joannes Josephus en Anna!!! 

J.W. 

BOEKENNIEUWS 

ASTEN, BIETEN EN MENSEN is de titel V8n het epos van de seizoenwerkers, 

geschreven door Leon Bruggeman. Te verkrijgen door overschrijving van 

490 fr. op rekening 833-3569122-71 van A.C.V. Roeselare, Asten Bieten en 

Mensen, H. Horriestraat 31, 8800 Roeselare. 

Van de hand van ons medelid Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8880 Tielt ver

scheen: STATEN VAN GOED VAN OE KEURE VAN DESTELDONK-DoORNZELE. Het 

archief van de Keure Van Oesteldonk telt ongeveer 600 staten van goed. 

Wie met zijn familiegeschiedenis in Oesteldonk of Evergem (wijk Doorn

zele) terechtkomt, vindt in deze inventaris een hulpzame bron. Elke 

e akte bevót een schat aan genE logische gegevens : de 

naam van de vader, moeder, hun ouders, eventueel het huwelijkskontrakt, 
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de e ndom die buiten de keure en is, herbergen, enz. 

Deze inventaris kan besteld worden door overschrijving van 350 fr. + 

45 fr. port (buitenland 120 fr.) op reker.ing 000-0414293-59 van Luc Neyt. 

AFSTAMMELINGEN VAN PETRUS CALLENS EN JUDOCA VANDENVEGAETE, door ons mede


lid Rik Callens, is een familiegeschiedenis die begin oktober verscheen, 


naar aanleid van het familiefeest Callens, dat te Alveringem doorging. 


Na de "Afstammelingen van Joannes Coussens, ••• 11 (1985) volgt nu van de

zelfde auteur een tailleerd relaas van meer dan 250 jaar welen wee 


in de stam Callens. Hij vertrekt hierbij van de in 1782 te Alveringem 


gestorven Petrus Callens, stamvader van een uitgebreid nageslacht. Het 


resultaat van zijn speurtocht in parochieregisters, e.a. is gelukkig geen 


dorre opsomming van namen en data: een 70-tal bidprentjes, + 35 foto's 


en enkele authentieke 18de eeuwse doop- en huwelijksakten verluchten daar


enboven deze publicatie. Interessant is ook dat de auteur bijzondere 


aandacht had voor de woonplaatslocalisatie en het van zijn voor

ouders. Een alfabetische index op de familienamen vervolled deze fa

miliegeschiedenis. Kan nog besteld worden (tot einde voorraad) door 


overschrijving (verzendingskosten inbegrepen) ven 500 fr. op rekening 


712-6000655-27 van Rik Callens, A. Vermanderstraat 5, 8830 Hooglede. 


NAKLANK COLLOQUIUM "GENEALOGIE EN LOKALE GESCHIEDENIS". (17.10.1986) 


Op vraag van de aanwezigen drukken we hier de aanwezigheidslijst af, 


met de eventuele interessen van de persoon in kwestie. 


We behielden de volgorde zoals ingevuld in de zaal, zo zijn de personen 


misschien gemakkelijk "herkenbaar". 


Johan Roelstraete, Kransvijver, 41, 8710 Kortrijk-Heule. (sekr. VVF 


Kortrijk) - heemkunde Heule en genBlogie. (vvr - Langs d'Heuleboorden) 

S. 	Verscheure, p. Vandammestraat 11, 8770 Ingelmunster 

heemkunde Ingelmunster (Den Hert) 

8ertrand 	Nolf, Zevekotestraat 27, 8700 Izegem 

heemkunde (Oen Hert) en genealogie (VVF) 

p. 	Oecuypere, Alb. Rodenbachlaan 75, 8710 Heule 

rechtsgeschied~nis en heemkunde 

Yolande Lammerant, Alb. Rodenbachlaan 75, 8710 Heule 

heemkunde (Langs d'Heuleboorden) en genealogie - schaaphersBBs 

JOS8 	 Sintobin, Westakker 85, 8630 Gu 

familiekunde (fam. Sintobin) 
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Pieter Kerckhof, Vlietestraat 77, 8752 Bavikhove 

heemkring Roede van Harelbeke - genealogie Kerckhof 

Willy Catteeuw, Weggevoerdenlaan 41, Lauwe 

genealogie 

Etienne Messiaen, Mellestraat 227, 8710 Heule 

genealogie 

André Hauspie, Markizaatstraat 13, 8682 Beselare 

genealogie, o.a. fam. Boutte (molenaars) 

Frans Samyn, Noordstraat 30, 8820 Oostnieuwkerke 

genealogie (fam. Joye, Werbrouck) 

Leonard Blockeel, Meiweg 30, 8500 Kortrijk 

heemkunde (Vichte) 

André Malfait, Italielaan 2, 8550 Zwevegem 

genealogie 

Hugo Defraeye, Magnoliadreef 9, 8550 Zwevegem 

heemkunde (kring Deerlijk) 

Paul Masschelein, Sportlaan 16, 8682 Beselare 

genealogie (fam. Masschelein) 

Kathleen Pattyn, Kortrijksestraat 199, 8710 Heule 

thesis heksenprocessen Kortrijk(se) 

Boone-Vervust, Simon Stevinstraat 59, 8500 Kortrijk 

familie Boane en Vervust 

Luc Soens, Kouter 19, 8710 Heule 

heemkunde (Heule)" en genealogie 

Joris Decaluwé, Hulstsestraat 97, 8720 Kuurne 

heemkunde (Kuurne) 

L. 	 Van der Stappen, Vaandelstraat 74, 8530 Rekkem 

genealogie 

Jaak Veys, Muldersweg 3, 8720 Kuurne 

heemkunde - molens 

Georges Ernalsteen, Kouters~raat 21, 8720 Kuurne 

heemkunde en genealogie 

Noel Bruneel, Montgommerystraat 123, 8720 Kuurn8 

heemkunde (Kuurne) 

Hendrik Ghesquiere, Bankstraat 47, 8630 Gullegem 

heemkunde (GUllegem) 

Edwin 	 Tuyttens, Lt. Gen. Gérardstraat 9, 8720 Kuurne 

heemkunde (Kuurne) 
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Jacques Wyseur, Violierstraat 49, 8800 Roeselare - genealogie 

M.J. Lambrecht, Wandelingstraat 3, 8752 Bavikhove 

A. Vanthournout, H. Verrieststraat 3, 8770 Ingelmunster - heemkunde 

Maurits Vandeputte, Leenstraat 38, Zulte - genealogie 

Christine Vanhamme, Kransvijver 41, 8710 Kortrijk-Heule 

Georgette Mestdagh, Blauwpoort 36, 8710 Heule 

André Vandewiele, Zultseweg 53, 8790 Waregem - heemkunde + genealogie 

Robert Vanneste, Ieperstraat 84, 8880 Tielt - heemkunde (Roede v. Tielt) 

Ronny Ostyn, Hazelaarkouter 30, 8880 Tielt - heemkunde (R. v. Tielt) 

Wim Debu, Lauwestraat 39, 8511 Kortrijk - genealogie 

Jean 8ertrand, J.B. Jonghestraat 3/5 - 8500 Kortrijk - genealogie 

Gaby Verduyn, Wallemotestraat 65, 8700 Izegem - genElogie 

Wilfried oevoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare - genealogie en 

heemkunde (sekr. VVF Roeselare) 

Jos Hennion, F. oeprezlaan 26,8500 Kortrijk - genealogie 

Huguette oeschacht, F. oeprezlaan 26 8500 Kortrijk - genealogie 
t 

Hubert Vandenberghe, Kuipersstraat 2, 8610 Wevelgem - heemkunde en geneal. 

Pierre Vander Stichele, 8issegemstraat 10, 8630 Gullegem - heemkunde 

Lieve oenys, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE - genealogie 

(voorzitster VVF Roeselare) 

Jaklien Watteeuw, Consciencestraat 21/1, 8800 Roeselare - familiek~nde 

-familie Viaene en Watteeuw 

Marie-Joseph Vanwalleghem, Cichore5.straat 25, 8800 Roeselare - genealogie 

André Cobbe, Cichoreistraat 25, 8800 Roeselare - genealogie 

Gaston Ed. Van Nieuwtnhuyse, Leopold Oe Bruynestraat 82, 8310 Brugge 

genealogie 

Roger Vandewalle, Ingelmunstersestraat 13, 8760 Lendelede - heemkunde 

Gabri~l \Iuylsteke, Wandelingstraat 3, 8752 Bavikhove - heemkunde, genea

logie en cartografie (voorzitter VVF Kortrijk) 

Guy Algoet, Stationsstraat 39, 8790 Waregem - genealogie en heemkunde 

(de Gaverstreke) 

Valère Arickx, Eramuslaan 6, 8500 Kortrijk - genealo en heemkunde 

(Pittem, em, Kasseirij) 

Ernest Warlop, Blauwpoort 36, 8710 Kortrijk - rijksarchivaris Kortrijk 

heraldiek 

G. Lambrecht, Rijksweg 25a, 8752 8avikhove - genealogie 



HOE WORD IK LID VA~ UE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je $ tJrt gewoon het 1; dge1 d (800 F gewoon 1 i d - 1250 F steunend 1; d 

2000 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. 
Antwerpen-Merksem. 


Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 


Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPE~ - MERKSEM. 


HGE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere ~fdelingen die onze 

vet'gaderingen niet bljwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet 

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5,8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 


Corresp~ndent;e voor de afdelingen: 
KORTRI.JK: Johan ROELSTRAETE 

Kransvijver 41,8710 KORTRTJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 

ROESELARE: 	 L; eve DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 

http:KORTRI.JK

