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EEN NIEUW JAAR STAAT VOOR DE DEUR... 
niet alleen in familieverband, maar ook op het werk en in onze 

hobby. We wensen dan ook ook aan alle leden en hun familie namens 
V.V.F. Kortrijk en Roeselare een gelukkig nieuw jaar. Moge 1990 een 
vruchtbaar jaar zijn voor uw opzoekingen. Langs deze weg danken we 
dan ook de vele instanties en personen die ons gedurende het voorbije 
jaar hielpen op de één of andere manier. We denken hier aan GaseI
west Kortrijk waar de afdeling zijn bijeenkomsten kan houden. Te 
Roeselare zijn we te gast in de Vrije Middelbare School. We mogen 
niet nalaten hier ook het Roeselaarse stadsbestuur en de sponsors te 
danken die hun steun verleenden bij de organisatie van het voorbije 
Nationaal Kongres te Roeselare. 

I~ Paar weken geleden mochten we van het Roeselaarse stadsbe
stuur het goede nieuws vernemen dat we een lokaal ter onzer beschik
king zullen hebben in het Noordhof. We zullen er ons dokumentatie
materiaal kunnen plaatsen : bidprentjes, rouwbrieven, kiezerslijsten, 
boeken e.d. We danken dan ook het stadsbestuur voor dit initiatief. 
De ruimte is op het ogenblik van aanmaak van ons mededelingenblad nog 
niet vrij, zodat voorlopig de aktiviteiten verder door gaan in de 
V.M.S. in de Arme Klarenstraat. Langs deze weg doen we dan ook een 
oproep aan onze leden om ons (zoveel mogelijk gratis) aan tafels en 
stoelen, boekenrekken/kasten te helpen. U kan hiervoor kontakt nemen 
met de voorzitster of met ondergetekende. 

U ziet het: 1990 wordt beslist een interessant jaar in de ver
dere uitbouw van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. We wijzen 
U 'dan ook nu reeds op het jUbileum-nationaal kongres op 5 en 6 mei 
a.s. te AntwerEen. 

W. Devoldere 

ROE S E LAR E 

KALENDER 

Op maandag 15 januari 1990 komen we samen om 19 u 30 in de A. Roden
bachbibliotheek in de Arme Klarenstraat. We zullen er rondgeleid 
worden en in het bijzonder aandacht schenken wat de bibliotheek kan 
bieden aan de genealoog. Na de rondleiding is er mogelijkheid om 
zich te verdiepen in de werken die voor onze hobby van belang zijn. 
(bvb. Volkstellingen) 

Op dinsdag 19 februari 1990 om 19 u 30 in ons lokaal (V.M.S.) : voor
dracht en demonstratie over "genealogie en computer" door ons lid, de 
heer André Billiet. In het bijzonder zal hij het softwarepakket 
ROOTSII belichten (voor MS/DOS-computers). ook "computeranalfabeten" 
zijn zeker welkom op deze avond : men kan altijd iets bijleren. Deze 
avond heeft geen enkele commerciële tint en is louter informatief. 

We vermelden hier ook reeds onze aktiviteit voor de maand maart: de 
sekretaris-generaal van de V.V.F. en redaktiesekretaris van Vlaamse 
Stam - de heer Eddie Van Haverbeke zal een voordracht houden "INITIA
TIE IN DE FAMILIEKUNDE". Een avond dus om vrienden en kennissen die 
geïnteresseerd zijn "om er ook mee te beginnen" mee te brengen. 
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KOR TRI J K 

KAL END E R 

De vergaderingen hebben plaats in ons gewoon lokaal: INTERCOM, Rij 

seIsestraat 57, 8500 KORTRIJK iedere vierde dinsdag van de maand. 


Dinsdag 23 januari 1990. 

Laatste les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. opfrissen van de 

vorige lessen aan de hand van enkele lokale voorbeelden. 

Er is zoals altijd gelegenheid tot vraagstelling. Ook voor begin

ners. Er zal ook gesproken worden over de wenselijkheid om te starten 

met een groep "Genealogie en Computer". Wie bereid is hieraan te 

werken kan zijn naam opgeven aan de secretaris. 


Dinsdag 27 februari 1990. 

Voordracht door lic. hist. Paul THURMAN over "Een stad tussen droom 

en werkelijkheid". Dit naar aanleiding van het verschijnen van het 

boek "KORT-RIJK". P. Thurman is één van de auteurs van het boek en 

zal ons onderhouden over enkele facetten van de geschiedenis van 

Kortrijk. 


Dinsdag 27 maart 1990. 

Voordracht door Dr. Hist. Rik OPSOMMER over "Feodale bronnen". De 

voordrachtgever heeft zich gedurende de laatste jaren ontpopt tot een 

van onze beste kenners van de feodaliteit. Wie ver wil geraken met 

zijn genealogische opzoekingen zal zeker een goede kennis moeten 

hebben van de verschillende feodale bronnen. We kunnen ons geen 

betere gids wensen als Dr.Opsommer. Zoals steeds is iedereen harte

lijk welkom. 


NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF KORTRIJK 


Het Rijksarchief is dank zij een nieuwe regeling opnieuw open op za

terdag. Dit van 8 u 30 tot 12 u en van 13 u tot 16.u. Er kan echter 

geen archief aangevraagd worden op de zaterdag zelf. Dit dient 

vooraf te gebeuren, uiterlijk op donderdag. Wel kunnen de belang

rijkste genealogische bronnen (BS en PR) die hetzij op microfilm, 

hetzij in fotocopie voor handen zijn altijd geraadpleegd worden. 

Hier geldt immers een systeem van zelfbediening. 


VERZAMELING 90 WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN. 


We ontvingen nog enkele aanvullingen 


* van de heer Roger Lievens, Grote Markt 32 bus 5, 8610 Wevelgem 
ontvingen we volgende aanvullingen op KW-staat nr. 2 (Ameye .Dirk C.) 

6. Callewaert Andre 	Georges. + Kortemark, 01-03-1986 

24. 	Callewaert Ivo. + Ardooie, 10-07-1905 
x Ardooie, 01-05-1851, met 

25. Perneel Amelia. 	 (Weduwe Joannes Wybo) 
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o Ardooie, 11-11-1826 

48. Callewaert Joannes Baptiste. Beveren-R, 17960 

x Koolskamp, 19-01-1821 (blz. 2) met 
49. Hoste Anna Theresia. Koolskamp, 17950 

+ Koolskamp, 09-06-1868 

50. Perneel Martin. 

51. Sock Theresia. 

96. Callewaert Jacobus Antonius + Beveren-R, 09-08-1810 

97. Devos Monica. 

98. Hoste Pieter. 

99. Lust Isabella. 

* van de heer Lievens ontvingen we een tweede aanvulling i.v.m. KW
staat nr 75 (Vandenberghe Georges) 

34. Callewaert Petrus Roeselare, rond 17330 

+ Ardooie, 09-10-1808 
xx Ardooie, 02-05-1787 met 

35. Crombez Catherine. rond 17630 

+ Ardooie, 14-02-1821 

68. Callewaert Bernard. 

69. Vandewaetere Petronella. 

(we ontvingen nog enkele details over kinderen e.d. die hier niet 
worden opgenomen) 

* van de heer André Hauspie, Markiezaatstraat, Beselare ontvingen we 
volgende aanvullingen (en verbeteringen) : 

-KW-staat nr 6 : nr. 40. Debleu Michel 
x Langemark, 06-07-1734, met 

nr. 41. Samyn Maria Catharina 
o Langemark, 01-11-1701 
+ Langemark, 30-11-1759 

-KW-staat nr. 16 nr. 22. Vermeulen Petrus Frans. 
o Beselare, 01-10-1868 
x Beselare, 04-10-1820 (kerkelijk) 

nr. 23. Vanderbeke Catharina Rosa. 
nr. 46. Vanderbeke Maria Anna Theresia 

(0 Moorslede / won. Roeselare 1820) 
nr. 44. Vermeulen Pieter Joseph. 

o Geluveld, 16-01-1748 
+ Beselare, 20-08-1819 
x ca. 1780 

nr. 45. Ferret Catharina Rosa. 
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o Zandvoorde, ca. 1752 
+ Beselare, 08-04-1837 

KW-staat nr. 21 nr. 62. Vandevelde Jacobus. 
o Beselare, 18-11-1813 niet gevonden te 
Beselare. 

KW-staat nr. 27 nr. 16. Degroote Benedictus. 
x Beselare, 13-06-1810 (kerkelijk) 

nr. 17. Talpe Coleta Francisca. 
o Beselare, 11-10-1787 

nr. 34. Talpe Guillielmus Albertus. 
o Beselare, 1749 
+ Beselare, 18-01-1832 
x ca. 1780 

nr. 35. Baelde Maria Theresia. 
o Westrozebeke, ca. 1756 
+ Beselare, 13-11-1828 

GEDAAGDEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN 1581 (vervolg) 

In Lendele 

dhoirs Claeys de Jaghere 

In Aelbeke 

de we ende kinderen Vincent Calewaert 
Pitèr delanoy 
de we ende kinderen Frooten de Clercq
Roughaer de Volder 
de wed. ende hoirs Jan Oenraet 

Joos Vanden Berghe als Bailliu ende ontfangher van Joncvr. Cathelyne 

Van Waest van haer heerschip van Waleghem in Hulste, heescher contra 

de naervolghende persoonen 
gronden, verweerders. 

ghestinth. ten beschudde van huerl. 

Thospittael van Onser Vr. van Overleye in Curtr. 
Gillis de Brune 
dhoirs Bernaert Vanden Bulcke 
dhoirs van Jan Nolf 

Joos Vanden Berghe als bailliu van Joncheer Franchois Dammen van zyn 
heerschip van Diestvelt in Hulste hr contra de we en hoirs van Willem 
van Rumbeke. 

den zelven als bailliu ende ontfangere van myn heere 
Eerst onder theerscip te Zweveghem ter Kercke. 
Roelandt vander Mersch 
de kinderen van Woulter Wilge 
Jan de Lodder 
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Joos AIneye 
Joos Kindt 
dhoirs Roughaer van Curtrycke 
Michiel de Huevele 
Joos Holvoet 
Margriete Vande Burye fa Joos ende de kinderen van Pieter de Jaghere 
Willem Grendele ende de we Joos de Buus 
dhoirs van Mr Joos van Calloen 
de 
de 

we 
we 

ende hoirs Meeuwels Vander Haghe
ende hoirs van Jan Huusen 

dhoirs Antheunis Bytebier 
Jan Van Eechoute 
Willem Van den Berghe 
dhoirs Bouduwyn Van Cattebeke 
Jossyne Vanden bogaerde fa Jans 
de we ende kinderen Jan Vanden Bogaerde 
Arendt de Rycke 
Passchier Vanden Bogaerde fs Jans 
dhoirs Symoen Roose 
de we ende hoirs Jan Holvoet 
Onder Cransbergh
de We van Lauwers Tutin 
de we Joos Holvoet 
dhoirs van Joos de Mesmaker 
Joos Holvoet 
Joos Van Tieghem
dhoirs Jan Vande Burye 

Onder Cossaterye 
de we en hoirs Ol(ivier) 
Arendt de Rycke 

de Heyghere 

De zelve als bailliu ende ontfanghere van 
naervolghende heerlicheden, hr 
Eerst onder Medele 

Joncheer Jan de Lu van zyn 

Joos Propheet 
Niclaeys Aelbrecht 
AInpleunis 
Joncvr. Lowyse Roose 
Onder Waelcourt 

ter cause van joncvr. Anna 

we van Adri(iaen) Colpaert 

Vanden Berghe fa 

dhoirs Rough. Van curtrycke 
Symoen Deleyne 
W(ille) Vander haghe 
Oste Eghels 
dhoirs van we Hughe Vande Casteele 
Joos Kindt 
de we Jan Vanden Bogaerde 
dhoirs van Roughaer Doom 
dhoirs van Roughaer de Crane 
Joos Van Huussen 
de kinderen van Woulter Wilge 
Jan Van Eechoute 
Willem Van den Berghe 

(wordt vervolgd) 
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Het vervolg van het interessante artikel over FAMILIEGESCHIEDENIS van 
de hand van Johan Roelstraete zal opgenomen worden in het maart-num
mer van 't Stamboompje. 

HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op rekening 
414-1171221-79 van V.V.F. - Antwerpen Merksem. 
leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift .. VLAAMSE STAM ". De leden kunnen ook uitgaven en forrwlieren aan goedkopere 
tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, he

raldisch kollege: 
CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst : •••.••••••••••••••••••••.••••• 

Van Heybeeckstraat 3 - 2060 Antwerpen-Merksem 

tel. 03/ 646 99 88 


HOE ONTVANG IK ti , T STAMBOOMPJE 11 ? 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis. Ze moeten wel hun adres opgeven. 
Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderingen NIET bijwonen, kunnen ons tijdschriftje bekomen door 
storting van 150 fr. op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare te 8800 Roeselare • 
•••• _> Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aanvaarden! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 Roeselare 

tel. 051 / 22 14 73 


KORTRIJK 


Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3, 8752 Bavikhove 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41, 8710 Heule (tel. 056/35 07 11) 

De maandelijkse vergadering (april, juli, augustus uitgezonderd) vindt (meestal) plaats in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 

57, 8500 Kortrijk (in principe) iedere vierde dinSdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitster: Lieve Vercruysse-DENYS, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare (tel. 051/ 20 35 06) 

Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare (tel. 051/22 14 73) 

Het lokaal is gevestigd in de V.M.S., Arme Klarenstraat te 8800 Roeselare. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 19 u 30. 

Indien het een vrije werkvergadering betreft, start de avond om 20 u 15. 




TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR-TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 
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ROE S E LAR E 

KALENDER 

Maart 1990. - INITIATIE TOT DE FAMILIEKUNDE 

Deze voordracht gaat door op maandag 19 maart 1990 in de vrije Mid
delbare school, Arme Klarenstraat te Roeselare. We laten Eddie Van 
Haverbeke aan het woord. Spreker is sekretaris-generaal van de 
V.V.F. en redaktiesekretaris van Vlaamse Stam. Hij zal op een bevat
telijke manier voor nieuwelingen en niet-ingewijden of beginners een 
uiteenzetting brengen" hoe men er moet aan beginnen". Zelfs leden 
die er al een tijdje mee bezig zijn, kunnen misschien nog iets op
steken. Het wordt een avond om vrienden en kennissen die geïnteres
seerd zijn, mee te brengen. 

In april is er geen aktiviteit voorzien. Hopelijk kunnen we dan ver
huizen naar ons nieuw lokaal in 't Noordhof. Vergeet ook 5 en 6 mei 
niet te noteren: het 25ste Nationaal Kongres gaat dit jaar door te 
Antwerpen. Meer hierover in ft Stamboompje van mei. 

KOR TRI J K 

KAL END E R 

De vergaderingen hebben plaats in ons gewoon lokaal: INTERCOM, Rij 
seIsestraat 57, 8500 KORTRIJK iedere vierde dinsdag van de maand. 

Dinsdag 27 maart 1990. 
Voordracht door Dr. Hist. Rik OPSOMMER over "Feodale bronnen".- De 
voordrachtgever heeft zich gedurende de laatste jaren ontpopt tot één 
van onze beste kenners van de feodaliteit. Wie ver wil geraken met 
zijn genealogische opzoekingen zal zeker een goede kennis moeten 
hebben van de verschillende feodale bronnen. We kunnen ons geen 
betere gids wensen als Dr.Opsommer. Zoals steeds is iedereen harte
lijk welkom. 

Er is geen voordracht voorzien op de vierde dinsdag van april. 

VERZAMELING 90 WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN. 

We ontvingen nog een aanvulling van het Roeselaarse bestuurslid, de 
heer André Cobbe (Cichoreistraat 25 - 8800 Roeselare) : 

Kwartierstaat nr 15 : ~l?{ 
- nr. 19 - Tanghe Cecilia. 0 Gits, 06-11-~ i.p.v. 22-09-1791. 
- nr. 36 - Debeuckelaere Petrus. x Gits, 07-09-1779 i.p.v. 1799. 
- nr. 37 - Verheust Anna Catharina. 0 Gits, 06-10-1745 ipv 1746. 

Kwartierstaat nr 84 
- nr 47 OVYN i.p.v. DUYN. 
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" Kwartierstaat nr 84 : 
- nr 42 Demeester Joannes Rogerius. 

is wel x 21.07.1779 (contraxerunt matrimonium) en niet 
01.07.1779 (contraxerunt sponsalia) zoals vermeld in 't Stam
boompje nr 5 - nov. 1989). 

GEDAAGDEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN 1581 (vervolg) 

de we ende kinderen van Jan Holvoet 
dhoirs van Jan Vande Casteele 
de we ende kinderen van Maertin Vande Zande 
de kinderen van Pieter de Clercq 
Onder Lerse 
Jan Noppe 
Jan Callin 
Joos Doom 
dhoirs Oste Craye 
Jan de Mesmaker ofte Willem Vander Muelene 
dhoirs van Lauwers de Cueninck 

Idem als bailliu ende ontfanghere van Joncheer Jacop de Lu van zyn 
heerl. van Eemsrode 
in Zweveghem 
Jan Callin 
Jan Davidt 
de we en hoirs Olivier Rohaert 
Meeuwels Rigool 
Joos de Poortere 
Maercx Vander Cruce 
Olivier Bulteel 
de we van Olivier Vande Gheenste 
dhoirs Jacop Van Tieghem 
de kinderen van Bouduwyn Froduere 
Joos Vanden Berghe fs Jans 

(wordt vervolgd) 

VOOR U GENOTEERD ••• 

- De jaarlijkse Westvlaamse ontmoetingsdag kan dit jaar niet doorgaan 
op de zondag na 11 november. Noteer alvast de datum : ZONDAG 16 DE
CEMBER 1990 IN HET PARK RODENBACH TE ROESELARE. Tevens verwijzen we 
hier naar het verslag van het referaat van Prof. Romain Van Eenoo 
over "Bronnen voor stamboomonderzoek in de 19de en 20ste eeuw" door 
J. Luyssaert uit Nevele. Het verslag van dit referaat op de 16de 
V.V.F.-ontmoetingsdag te Roeselare van november r89 vindt U in WH
Info, 5e jg., nr 4, januari 1990. 

- Er werd een nieuw V.V.F.-bestuur afdeling WESTHOEK gevormd. Voor
zitter werd de heer Daniël Merlevede uit Ieper (Brugseweg 32, tel. 
057/20 23 53)." Vicevoorzitter en sekretaris is de heer Jaak De
caestecker uit Dikkebus (Rozelaarsstraat 6, tel. 057/44 56 53). De 
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heer Paul Dereckx is eveneens vicevoorzitter, de heer Noël Bousse
maere werd penningmeester. Zijn verder opgenomen als bestuursleden : 
mevrouw Annick Vandenbilcke en de heren Wilfried Beele, Jef cailliau, 
Hugo De Dullen, Marc Mahieu, Joeri Stekelorum en Claude Tytdtgat. 
V.V.F. Kortrijk en Roeselare wensen hen een aktieve en vruchtbare 
werking toe. 

- op donderdag 1 februari werden enkele (bestuurs)leden van V.V.F. 
Roeselare ontvangen op het Kasteel van het Instituut Dominiek savio. 
Voor wie het nog niet moest weten : dit is een centrum voor motorisch 
en neuro-motorisch gestoorde kinderen, jeugdigen en volwassenen. We 
werden er ontvangen door directeur P. Breyne. Onze voorzitster had 
op vraag van een der gehandicapten enkele namen voorgesteld voor een 
projekt te Rumbeke. In "De Molenreke" (want zo werd het nieuwe pro
jekt genoemd) te Rumbeke zullen enkele gehandicapten zelfstandig wo
nen. We verwijzen naar De Weekbode van 9 februari 11. (nvdr : in dit 
artikel werden heemkunde en familiekunde wel even door elkaar ge
haald) . 

- 25 jaar Vlaamse stam : repertorium 1965-1990 : U noteerde toch deze 
uitgave? (Zie Vlaamse stam, nr 1, 1990, blz. *18). Het wordt beslist 
een interessant naslagwerk ~oor ieder familiekundig vorser. 

- KLAPPERS PAROCHIEREGISTERS OOSTNIEUWKERKE : in de loop van de maand 
april verschijnen de klappers op de oudste Oostnieuwkerkse parochie
registers. Konkreet wil dit zeggen: doopsels 1729-1759, huwelijken 
en overlijdens 1752-1759. U kan voorintekenen door overschrijving van 
250 fr. (+50 fr. verzendingskosten, + 100 fr. buitenland) op rekening 
712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare met vermelding PR ONK. Deze 
klappers zijn het werk van wijlen de oostnieuwkerkse heem- en fami
liekundige Albert Denturck. Het is de bedoeling dat onze afdeling 
ook de resterende jaren klappert. 

- Op 10 februari 11. waren we met enkele mensen van V.V.F. Kortrijk 
en Roeselare aanwezig op de herdenkingsplechtigheid ter nagedachtenis 
aan wijlen Michiel Mispelon, die nu reeds tien jaar geleden overleed 
te Handzame. Het is de bedoeling om deze plechtigheid voortaan elk 
jaar te laten doorgaan. 

- Wie nog meubelen (boekenkasten of -rekken, stoelen, e.d.) ter be
schikking heeft voor het nieuwe lokaal van V.V.F.-Roeselare, kan 
kontakt nemen met de voorzitster. 

- We vermelden hier graag dat in de schoot van V.V.F. Kortrijk een 
werkgroep Genealogie en Computer werd opgericht. Meer inlichtingen 
hierover in het volgend nummer van mei. 

GENEALOGISCHE GEGEVENS TIELT (A. ROBERT TANGHE) 

- Tielt 1579-1587. Een eerste gedeelte genealogische gegevens over 
deze periode van de hand van ons lid de heer A.Robert Tanghe uit 
Tielt, verscheen in ft Stamboompje, nr 1-1989. U vindt hierna een 
vervolg van dit artikel (2 bladzijden) 
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7° ïdnder PI eh Rolandus· fs Jan. - Schepen van 157Q tot 1581. - gevlucht in \579 en teruggekolllen einde 1584 of begin 1585. 
Poorter ontfaQghen Ci 1558 -et Naentgien Scu~iers zyne huusvre, tijdens zyn hu~elijk. 
+ Tielt na 1502 ca 1505 

ger.• ca 1558 liet Souh;ers Adrlana + tijdens de vlucht ca 1583. 


Krs : Joannes çeh. ca \585 met Vande Keere Anna fa lucas 
Rolandus geh. ca 1590 liet Snau~aert livina • SChepen vi 1596/1598 
Petrus geh. ca 1594 met Keirinck PetronelIa, regelmatig Schepen van 1599 

tot 1635 en Burgemeester van 1624/26 
herhUlid einde 1584 begin 1585, naam vande echtgenote onbekend - - Zie SIR. fO 18 Vo 
hl ervaren ~erseld, In ui tgaven van presentatl eilynen. 

SIR 1599/1602 fOB VO. untfaen van Roelant Vilnder Piete fs Jan over den 10e penn. 
;äïiëiën-ëöop-vandënfï~se by hem ghecocht jeghens Adri aen Van Dycke sta ende inde 
Ste Janstrate pI app. 12 Pip. 

8Q 
• 	 Van Val encyne Jan - Schepen van 1565/1566 & 1577/78 


Burgeseester in 1580 In de plaatse van Karcx Starme overleden en zelf ook kort nadien 

overleden vande peste. 

çehuwd let Haems Maria + Tlelt In 1579 vld peste 
P~orter ontfançhen voor 1558 P/B. 1614 fO 4 Vó N° 60. 

Krs : Anton! us 
Cornella - eerst gehu~d met Quintin Dessereins 

nlldi en ca 1581 met Colli n Joannes. 
Catharina - geh. met Vanda Walle Jan fs Arnoldus. 

SIR. 1579/1580 fO 7- Ontfaen vande hoirs vande huusvraulle Jan Van Valenchyne de lIetene 
------.--..----- Quyntin Chereins ende Jan Vande Walle, elc ~n huwel Ick hebbende 

eene dochter 660 Ponden parlsis. 

go HOSTE/OSTE Steven fs Eustaes - Schepen in 1580 In de plaatse van Lauwers De Clercq gevlucht en kort nadien 
zelf ook overl eden van de peste. 

SIR. 1558/60 fO 14 VO - Steven Oste fs Eustaes es poorter gheworden .its conditlen 
ëiär-hy-bËtäïèn-sär-twee ponden grooten ter doot van Jan Vanden Wyckhuuse/ vier ponden 
grooten tot profyte vander Stede I ende dander twee ponden grooten ter doot van 
zyne moeder ( schoonmoeder) hUiJsvrauwe vande zelven Jan ( Vande Wyckhuuse) 
SIR 1554/1566 fO 17 VO &18 Steven Oste betaelt hier over de doot var. Jan Van -
Wyckh;~se-24-plP:-r--fïfër~ren vastgesteld} 
S~ 1576/1678 fe 10 • Ontfaen van Steven Oste 24 PIp. by hem belooft int anvJerden 
;än-dë-Pöö;fê;ï;-van Thielt nu roetten overlyden van zynder moeder (schoomoeder). 

Krs : 	Stephanus geh. te Brugge ~et lemalre Joanna lIone~de te BruQge 
Joannes geh. en wonende te Thi el t zyn vrouwen Krs zyn onbekend. 
Guilli elmus (geh. oet Vandenbussche Mélrlna fa Georglus + ca 1583 

herh. e~ vertrokken na3r Brugge 
Jacobus geh. en wonende te Kortrijk en er overleden ca 1617. 
Eustatlus geh. ca 1588 met Dhaene Petronelle fa Boudewyn wonende te Tielt 

Burgemeester van 1610 tot 1613 &van 1616 tot 1618 
Schepen van 1624/1625. 

Egldius geh. _et Háelemeersch Joanna dicta Nobels + Tlelt 15.6.1634 
vertrokken naar Bru9ge n<. het overl i jden van zi jn vrouw 
en zelf aldaar over1eden ca 1637. zoals het blijkt uit de SiR • 

• (*) geh te Tielt met Van Wyckhuuse "edarda fa Joannes. 
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lei: -i'~',~( I ,SSEYE J:m 

12e V~~DE KEERE, Oliverius 

- S~he;,sn V.ln 1559,'1552 - v/ 1559/1570 - v/ 1576/1590 en v/1581i158L 
OntvJr.~er VJn 1553 tot 1558 
Burge~eester van 1575/1576 en v~n 1S85 tot 1585 en is overleden c~ 15B8 

Gehuwd net Vdnder Plete Catnarlna 

Poorter ge~crden vbbr 1556 met Iyn hu~svrQUW en 5 kinders 

JuJocus, 

JOJnnes - geh. ca 1567 

Petrus-geh. ca 1572 lJet Vdn Val enceyne Anna tij Si mon 

Coroelius 

Ann~, geh. c~ 1573 mat L~uwereyns Van ~este + In 1579 


herh. ca 1562 ~et Jcsrar Vanae Waetere, eerst Ontv~nger en nddien Greffier v/ TIelt. 

- fs 3t~phJnus en vi Van Valencrnc A~nes f~ Petrus 
Qtcorer, Cd 1532 en over1 eden tf: Ti t; i t ca 1609 
Greffjer van Tiel t vi ca 1560 tot 31.10.'5~7 

gehuo'd ca 1555 Qet I sabell a ••••.•.....• en omtrent ddt jd2r pOJrter gewerden, P.8. 1514 ~o 7 

Hl j schreef ei~enhandl~ de in 1558 vernieuwoe poortersboek. met bi jschrijvin~ van al de 

nie~we aankomende poorters tot in 1587. 


SiR. 1585/1586 fO 22 VO - Betae1t Pieter Pantin, gretfier deser Steje voor zyn pensioen 

~rdï~;ïrê-r-Jáärïflkse vergoeding) 100 Pip. tsjaers, ccmpt over 2 j~eren 200 Pip. 


S/R.1535/88 fO 17 - Betaelt PI eter Pantin als v09rgaend~ Grefffer,over tl/ee maanden ptnsften 
;ërsêtiËiiêrÏ-dë-ïäëts te october 1587 mi ds zyn afseheeJen vande zeI ve greffi e 16 Pip. 

Van hem zyn volgens de Poortersbcek 5 kinders bekend : 

PEtrus, çehuwd, echtge~Dte o~Dek€nd, Schepen v/ 15e9/95 - 1599/1502 en 1610/1512. 

Cornel i us, 

kgnes, ~eh. te Kortrijk op 30.7.1583 met Vander Bru99he Petrus, weduwnaar van De Gryse ~'aria 


SiR. 1585/1585 fO 29 - Sdor.derdaeghe den 12e decembrl s 1586 ghebesou9i ert met rlre 
J~ii-vërmändëïë-ëiidë-r,re Pieter Vander Speete ter causen dat Moyses Hora onse 1ettre 
V2n state niet en wilde obedieren ( in acht nemen - er naar luisteren) nernaer naer 
tdoen vanghen Vdn Pieter Ver~ru9ghe 9hetraut hebbende de dochtre van Pieter Pantin, 
die mede borçhe wds-~vër-dë-Stëdë-ván-ïynë-;:ë~fë~-n;mäër-by-tië;-vö;r-;yiiêïhêë;:ên--
vanden rade ander request overçhel eyt I ende wiert gheadviseert dat men by notaris 
ende ghetu9he jeghens hem protesteeren zoude van paclentie thebbene ghe1yc andere, 
h~n9hende de tyt van onse reductie, met noch ander besolnge an Marcus Snouc, procureur, 
o~ voortganc van Tproces vande transveyst ende andere, comt voor eenen dach, 3 Pip. 

Petrone11 a, 

Elisabeth, - een van deze Is getrouwt 9€weest met een Gurdebeke, wonende te Kortri jk. 


- fs Gui1ie1mus. overleden In 1584. 
Scheper. van 1574/1576 
Burge~eester v/ 1576/1578 
Ontvanger van v/ 1578 iot by rljn overlijden in 1584 
SiR. 1579/1580 - Betael t den ontfanghere vande Stede voor zyn pensioen. van 2 jaeren 
ëo;'pf-ji-plp:-( jaarlijkse vergoeden van 36 Pip. ) 

Poorter gel/orden vbOr 1558 - P.8. 1514 fO 6 N° 84. 

geh. ca 1552 met Flerens Catharina 

Krs : Anna, geh. ca 1590 met Mre $;lomon liarcx, geneesheer 


Egidius, geh. ca 1587 met Bicau Judoca f~ Alexander 

Maria, geh. ca 15B5 met De V1amlnek Petrus 


herh. ca 1595 met De Gr~ve Petrus 

Zacharius, geh; en wonende op Tielt-buiten 

Petrus,geh; ca 1600 met De Meu1enaere Elisabeth 


S/R. 1554/65 fO 12 VO & 13- Ontfaen van 011 vi er Vande Keare over de coop vanden huus~ 


ghë;~ë;pf-tp;~kë-9F,ec~ëhCJegher.s J"cob 'liill ems compt 108 Pip. 

SiR. 15e1/84 fO 16- Sy laste ghezonden \11111 ei:\ Van Doorne ( Kessdgi er) r.:et bri efven naer 

Ghêndf-ä~-rynhëër-den Hoochba1ju d~er by te kennen ghevenae, dat men midts de doot van 

011 vier Vande Keere ontfanghere, de rekenyn9~e vander Stede niet zoc haast ghemaken en coste 

o)~e voor Co~~issarissen aldaer te p~sseren, etc •• clt 8 P.16 Sch. par. 




F A MIL lEG E S C H lED E NIS 

door Johan ROELSTRAETE 

(vervolg van 't stamboompje, nr 5, november 1989, p. 47 - 50) 

aartsbisdom of bisdom woonde hij? Zijn de bronnen van deze centrale 
instellingen soms belangrijk? Denken we b.v. aan de processen door 
onze voorouders gevoerd tot voor het parlement van Mechelen, de raad 
van Vlaanderen (RA Gent). Denk aan het opstellen van tellingen met 
het oog op het innen van belastingen. De xxe-penningkohieren van het 
einde van de l6de eeuw zijn in dit opzicht sprekend (SA Gent). Wie 
een leen - hoe klein ook - bezat, vindt in het archief van de Wet
achtige Kamer van Vlaanderen (ARA Brussel) zeker sporen terug. Het 
verlenen van dispensaties b.v. voor verwantschap, kan soms in het 
bisschoppelijk archief worden teruggevonden en is dus een eerste
rangsbron voor de genealoog. Verkleinen we het woongebied dan komen 
we voor het graafschap Vlaanderen in de kasseIrij terecht (Brugse 
Vrije, Kortrijk, Oudenaarde, ... ) Hier zullen we heel belangrijke 
bronnen ontmoeten, vooral wanneer het archief van de poorterij en de 
weeskamer bewaard is. Kortrijk en Oudenaarde zijn hier werkelijk be
voorrecht! We vinden er poorterslijsten, buitenpoorterslijsten, re
gisters van weesakten, losse staten van goed (boedelbeschrijvingen of 
inventarissen van sterfhuizen), wettelijke passeringen (akten en con
tracten) voor de schepenen van de stad die ook optraden voor de 
buitenpoorters, kasseIrijrekeningen. Op kerkelijk gebied is er de 
dekenij. De dekenale verslagen bevatten vele gegevens over het 
plaatselijk kerkelijk leven. Uiteindelijk komen we bij de kleinste 
woongebieden met haar plaatselijke instellingen. Onze voorouder 
woonde in een parochie (een kerkelijke, maar ook een burgerlijke om
sChrijving). We vinden de naam van onze voorouders wellicht terug in 
de disrekeningen, de parochierekeningen, in documenten m.b.t. het in
nen van tienden... Onze voorouder woonde meestal op het grondgebied 
van een heerlijkheid of dit nu leen of vrij eigen was. Dit terug te 
vinden is heel belangrijk, omdat hiermee de sleutel tot heel veel ar
chiefmateriaal wordt gevonden, dat soms heel ver teruggaat: rente
boeken en cijnsboeken, terriers, rekeningen, leenboeken, denombre
menten (charters met z~gels 1), de wettelijke passeringen van de 
plaatselijke schepenbanken, de vierschaarrollen, enz •.. 
De bronnen voor het Ancien Regime zijn dus quasi ontuitputtelijk. 
Dit alles leren kennen en interpreteren is een werk van jaren. 

5. Zoek hulp. 

De genealogische verenigingen, in het bijzonder de V.V.F., zlJn 
al jaren bezig om hun leden hierbij behulpzaam te zijn door het geven 
van voordrachten, lessen oud schrift, werkvergaderingen, bijeenkom
sten op regionaal en nationaal vlak, tentoonstellingen, uitgave van 
boeken en tijdschriften. De solitaire zoeker die hiervan geen ge
.bruik weet te maken (of wil maken) verliest dan ook soms jaren tijd 
om een probleem op te lossen dat binnen het kader van de vereniging 
tot een vlugge oplossing had kunnen leiden. 
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6. Hulpwetenschappen. 

Behalve de kennis van de bronnen en wat hiermee gepaard gaat, 
zal de familievorser ook een aantal wetenschappen of hulpwetenschap
pen moeten bestuderen of er een beroep op doen. Eerst en vooral is 
er de geschiedenis zelf. Een familiegeschiedenis schrijven zonder 
weet te hebben van de algemene geschiedenis is natuurlijk nonsens. 
of het nu gaat om politieke, territoriale, sociale, economische of 
culturele geschiedenis zal voor de geïnteresseerde zoeker bijkomstig 
zlJn. Alle geschiedenis is belangrijk en krijgt voor de zoeker plots 
ook belang. De familiekundige moet niet gemotiveerd worden ! 
Speciale aandacht vragen we voor de z.g. mentaliteitsgeschiedenis, 
die vooral in Frankrijk tussen 1970 en 1980 een grote bloei kende. 
Er zijn boeken gepubliceerd over de geschiedenis van het kind, de 
dood, de waanzin, de criminaliteit. Ook bij ons begint dit soort 
geschiedenis school te maken (o.m. Chris Vandenbroeke). De familie
vorser zal hier veel kunnen leren en achtergrondinformatie opdoen. 
Meer nog dan de algemene geschiedenis zal de kennis van het regionale 
verleden zorgen voor het kader waarin de familiegeschiedenis dient 
geplaatst. Eigenlijk is de grens tussen het werk van een regionaal 
geschiedschrijver en een familievorser niet altijd zo goed te trek
ken. Een ernstige dorpsmonografie kan aan de familiekunde niet voor
bij. Recente dorpsgeschiedenissen illustreren dit heel duidelijk 
(o.m. de Geschiedenis van Egem). 
De demografie en de genealogie maken gebruik van dezelfde bronnen, 
maar met een verschillend doel. Toch kunnen ze veel aan elkaar heb
ben. Denken we alleen maar aan die studies die de families van een 
heel dorp bestuderen. Gesneden brood voor de genealogen. 
De volkskunde is een zelfstandige wetenschap. Het historisch aspect 
van het volksgoed kan zeker materiaal aanbrengen voor een familiege
schiedenis en de familiekundige doet er goed aan bepaalde gebruiken 
van nu in de familie vast te leggen voor de toekomst. Bepaalde 
gebruiken rond vrijen en trouwen, geboorte en overlijden, dwingen de 
volkskundige en de familiekundige gewoon tot samenwerking. 
Ook een recente richting in de oudheidkunde, m.n. de industriële 
archeologie kan belangrijk zijn voor de 19de-eeuwse familiegeschiede
nis. Velen onder ons hebben immers voorouders die tot de arbeidende 
klasse behoorden en een kennis van 't milieu waarin deze mensen 
arbeidden, zal zeker bijdragen tot een betere kennis van diezelfde 
voorouders. Het beschermen van ons industriëel patrimonium zal er 
zeker toe bijdragen dat ook in de toekomst kan beseft worden in welke 
omstandigheden onze voorouders moesten werken. Het archief van de 
industrieën dat bewaard bleef, kan wellicht heel belangrijke gegevens 
bevatten. 
Een elementaire kennis van de cartografie is nodig om de vraag "Waar 
en hoe leefden ons voorouders ?" te helpen oplossen. 
De heraldiek is een zelfstandige wetenschap, maar ook een belang
rijke hulpwetenschap voor de historicus en de genealoog. Kennis van 
de heraldiek is nOdig voor het beschrijven van een oud familiewapen, 
maar ook wie zelf een nieuw familiewapen wil ontwerpen, moet met de 
regels van de heraldiek rekening houden. Verschillende verenigingen 
(o.m. het heraldisch college van de V.V.F.) houden zich bezig met het 
registreren van verantwoorde familiewapens (oud en nieuw). 
Nauw aansluitend bij de heraldiek is de zeqelkunde (sigillografie of 
sfragistiek) . Bij het zoeken naar een familiewapen botst men onver
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mijdelijk op zegels. Waartoe dienden ze? Hoe moeten ze beschreven 
worden? Dit zijn vragen waarop deze hulpwetenschap een antwoord kan 
verstrekken. 
Heel belangrijk is ook de iconografie. Ze houdt zich bezig met het 
klasseren van figuratieve bronnen en de i
de iconografie belangrijk 'kan zijn voor 

nterpretatie daarvan. 
de familiegeschiedenis 

Dat 
(en 

omgekeerd) spreekt vanzelf. Denk maar aan de portretten op gravures 
en schilderijen. Zijn er methodes om personen op foto's te identifi
ceren? Ook beelden van gebouwen (woningen van voorouders), stadsge
zichten en kaarten kunnen als illustratiemateriaal aangewend worden. 
En de illustratie van een familiegeschiedenis is een 'must'. 
De bibliografie. Weten wat een bibliografie is, is onder twee 
oogmerken onmisbaar. Er zal dienen gezocht te worden naar gegevens 
in bestaande bibliografieën en men zal dus moeten weten waar die te 
vinden. Voorts zal wie een familiegeschiedenis wil schrijven zelf 
ernstig werk moeten maken aan 't leren opstellen van een bibliogra
fie, een voetnotenapparaat. 
Kennis van de dialectologie kan vooral nuttig zijn bij de ont
cijfering van plaatsgebonden teksten. Een oude tekst voorgelezen in 
het plaatselijk dialect lijkt plots beter te begrijpen. Ook bij het 
registreren van mondelinge overlevering zal kennis van het plaatse
lijk dialect soms nodig zijn. 
De naamkunde (onomastiek) doet op de familiekundige een beroep en 
omgekeerd. Eerst en vooral is er de persoonsnamenkunde (antropony
mie) . Wie een familienaam wil verklaren moet de oudste vorm van de 
naam kennen. Om te komen van de huidige naam tot de oudste vormen 
moet de genealogie opgesteld. Anderzijds kan een naamstudie ook de 
genealoog veel dienst bewijzen, niet alleen voor de verklaring van de 
oudste vormen, maar ook voor de verspreiding van een familienaam, 
voor het verklaren van voornamen en het gebruik ervan binnen bepaalde 
families. Familienamen (bij ons ontstaan tussen 1250 en 1300) werden 
afgeleid van doopnamen (patroniemen en matroniemen) , duiden op een 
verwantschap, zijn afgeleid van plaatsnamen, van beroepsnamen of het 
zijn bijnamen. 
Indien het om herkomstnamen gaat zal soms ook op de plaatsnaamkunde 
(toponymie) een beroep dienen gedaan. Dit kan soms de bakermat van 
een familie helpen opsporen. Verschillende letterkundige genres 
kunnen de genealoog interesseren. Biografieën en autobiografieën, 
zelfs familiegeschiedenissen van groot letterkundig gehalte (denk 
b.v. aan werken van streuvels, Demedts, Yourcenar, e.a.). Omgekeerd 
zal ook de criticus die het oeuvre van een auteur ontleedt, in het 
bestuderen van de familiegeschiedenis van de- auteur verklaringen 
terugvinden en ook de familierelatie tussen letterkundigen onderling 
kan het bestuderen waard zijn (b.v. Gezelle - streuvels). 
Dat de genealogie ook voor de biologie (genetica) belangrijk 
bouwmateriaal aanbrengt, ligt voor de hand. De geneeskunde zal in 
sommige gevallen ziekten en de erfelijkheid ervan binnen een bepaalde 
familie moeten onderzoeken om tot een goede behandeling te komen. 
DE sociologie en de genealogie zijn ook geen vreemden voor elkaar. 
Beiden bestuderen, maar onder een ander oogpunt, gezin, familie, 
clan. . 
Hiermee zlJn zeker nog niet alle wetenschappen opgesomd waarop de 
genealoog een beroep moet doen. We mogen echter wel besluiten dat 
een goed familiekundige iemand is, die van alle markten thuis is. Ze 
zijn dan ook de trouwste archiefbezoekers en heel dikwijls ook de 
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beste kenners van het archief. En zelfs al blijft de amateur-genea
loog zich beperken tot het raadplegen van de burgerlijke stand en de 
parochieregisters, het feit dat iemand zijn vrije tijd op dergelijke 
nuttige wijze wil doorbrengen zou respect moeten afdwingen. Maar ook 
hier wordt de democratisering niet altijd met een welwillend oog be
keken. Als echter het archief de openbare instelling is die ze voor
houdt te zijn, dan moet de overheid ervoor zorgen dat ook de gewone 
man zijn hobby kan beoefenen. Elitevorming is ook hier uit den boze. 

---==0==--
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zijn kasseIrij (15de-18de eeuw), Oudenaarde, 1987. 

(onder redactie van) PH. ARIES en G. DUBY, Geschiedenis van het per

soonlijk leven. Amsterdam, Agon, 1987, 1988, 1989, 1990. 

(Vijf delen : 1. Van het Romeinse rijk tot het jaar duizend ; 

2. Van het feodale Europa tot de Renaissance; 
3. Van de Renaissance tot de Verlichting; 
4. Van de Franse Revolutie tot de Eerste Wereldoorlog) ; 
5. Van de Eerste Wereldoorlog tot onze tijd). 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELESANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR-TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Sel meteen naar het nr. 051/23 5211 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN N.v. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE m 
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ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT..IE 

18e jaargang, nr. 3 - mei 1990 

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

Verschijnt niet in juli en augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr. Lieve Vercruysse-Denys 
Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 

Redaktie: 
Johan Roelstraete 

Kransvijver 41 8710 Kortrijk-Heule (V.V.F. Kortrijk) 
Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 . 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 
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8800 ROESELARE 1 



MEIMAAND = V.V.F. - M A A N D 


De meimaand wordt een interessante maand voor de leden, zowel van de 

afdeling Kortrijk als van de afdeling Roeselare. Voor een keer geven 
we de kalender van de beide afdelingen samen en dit in chronolo
gische volgorde. Vergeet ook het Nationaal Kongres niet ! 

V.V.F. - Nationaal: 
5 en 6 mei 1990 : 25ste Nationaal Kongres met als thema 

25 JAAR FAMILIEKUNDE IN VLAANDEREN 
: 

Dit kongres heeft plaats in het R.U.C.A., Groenenborgerlaan te 
Antwerpen-Wilrijk. Op zaterdag 5 mei is er een feestzitting. Op het 
programma o.a. (om 14 u 45) Historiek van de V.V.F. door Eddie Van 
Haverbeke, Feestrede door Pau1 Rock, Feestgroeten zusterverenigingen 
en huldiging aan V.V.F.-stichters, V.V.F.-beheerders met 25 jaar 
dienst en de leden met 25 jaar trouw lidmaatschap. 
Op zondag 6 mei zijn Dr. De Brabandere en Prof. Dr. Top de sprekers 
in de voormiddag, 's namiddags zijn Prof. Dr. Van Uytven en Dr. War
lop aan het woord. Meer details vindt U in Vlaamse Stam. 

V.V.F. KORTRIJK: dinsdag 8 mei 1990. EERSTE WERKVERGADERING voor de 
pas opgerichte groep GENEALOGIE EN COMPUTER. 
Deze avond gaat door in de zaal Intercom, Rijselsestraat 57 te 8500 
Kortrijk. Het wordt een eerste vergadering waar de mogelijkheden 
voor de toekomst zullen onderzocht worden. Ook de Roeselaarse 
V.V.F.-1eden zijn welkom. Bij voldoende belangstelling van beide 
kanten kan er misschien nauw samengewerkt worden. We starten om 20 u. 

V.V.F. ROESELARE: vrijdag 11 mei 1990. OPENING VAN ONS NIEUW LOKAAL. 
Het is zover. Enkele bestuursleden zijn tijdens de maand april 

druk in de weer geweest om alle materiaal dat opgeborgen zat in de 
V.M.S., bij onze voorzitster, sekretaris en andere bestuurslui, te 
verhuizen naar onze nieuwe behuizing in 't Noordhof. Onthoudt het 
adres: 't Noordhof, Noordstraat 107 te 8800 Roeselare. Op vrijdag 
11 mei is het dan zo ver : ons lokaal wordt officieel geopend door de 
heer schepen Gustaaf Planckaert. Onze erevoorzitter, Dr. Lieven Spy
ckerelle, zal de inleiding brengen namens onze afdeling. Nadien is 
er een drankje voorzien. Om praktische redenen vragen we de voor
zitster een seintje te geven, indien U wenst aanwezig te zijn op deze 
opening. Vanaf september zullen de openingsuren definitief vast staan 
: U zult die dan ook vinden in het septembernummer van 't 
Stamboompje. Noteer nog even de datum: vrijdag 11 mei om 20 uur. 

V.V.F. ROESELARE: KNOBBELS ONTWARREN: een gespreksavond op maandag 
21 mei. Waar: in't Noordhof natuurlijk. Aanvangsuur : 19 u 30. 

Het wordt een interessante avond : een panel bestaande uit Guido 
Aerbeydt, Johan Roe1straete, Edgard Seynaeve en Wi1fried Devo1dere, 
zullen om te starten elk een "knobbe1" of probleem naar voor brengen, 
met het antwoord op de vraag "hoe zij het opgelost hebben". Nadien 
moet het gesprek met de zaal op gang komen. Leden die vooraf een 
vraag willen stellen over een probleem, kunnen dit eventueel vóoraf 
doen bij de voorzitster, mevrouw Lieve Denys, ten laatste tegen ·11 
mei. We hebben allen wel al eens te doen gehad met een schijnbaar 
onoplosbaar prolit-.eem. Deze moeilijkheid is ondertussen opgelost of 
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wacht nog altijd op een antwoord. Het is de bedoeling dat deze avond 
voor alle aanwezigen interessant en nuttig mag zijn. Kom gerust eens 
af naar de vergaderzaal in 't Noordhof. 

o ja! Nog dit: ons lokaal op de eerste verdieping is open 
vanaf 18 u 30. 

V.V.F. - KORTRIJK : DINSDAG 22 MEI 1990 om 20 uur in de zaal 
INTERCOM, Rijselstraat 57: voordracht door Dr. Hist. Rik OPSOMMER 
over "Feodale bronnen". In maart was de spreker jammer genoeg ziek, 
zodat deze voordracht niet kon doorgaan. Wie de spreker kent, weet 
dat hij zich gedurende de laatste jaren ontpopt heeft tot een van 
onze.beste kenners van de feodaliteit. Wie ver wil geraken met z~Jn 
genealogische opzoekingen zal zeker een goede kennis moeten hebben 
van de verschillende feodale bronnen. We kunnen ons geen betere gids 
wensen als Dr.Opsommer. Zoals steeds is iedereen hartelijk welkom. 

Zoals U ziet: keuze genoeg om bij de V.V.F. aan Uw trekken te komen 
in de meimaand. 

We sluiten het seizoen af in juni met : 

ROESELARE 

maandag 11 juni: vr~Je werkvergadering in ons lokaal, 't Nqordhof, 
Noordstraat 107, 8800 Roeselare. We openen reeds om 18 u 30 en slui
ten om 22 uur. 

maandag 18 juni: we verzamelen om 19 qur op de Grote Markt van Roe
selare. Wie wil kan rechtstreeks reizen. We trekken namelijk naar 
het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame (Krone
voordestraat 2A) waar mevrouw Denise Cool ons zal rondleiden. Aanvang 
van het bezoek aldaar : om 19 u 30. 

KORTRIJK 

dinsdag 26 juni: in de zaal Intercom, Rijselsestraat57 te 8500 
Kortrijk : vrije werkvergadering en les Oud Schrift door Johan Roel
straete. 

PAROCHIEREGISTERS OOSTNIEUWKERKE 

De uitgave van V.V.F. Roeselare "Oostnieuwkerkse parochieregisters 
tot 1759" is nog te krijgen voor de prijs van 250 fr. (+ 50 fr. ver
zendingskosten, buitenland 100 fr.) tot 11 mei. Na deze datum komt 
de prijs op 300 fr. (+ verzendingskosten) Onze bestuursleden zijn 
reeds bezig met ook de resterende jaren te klapperen. 

WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN 

We verwachten nog steeds kwartierstaten van 
voldoende binnen zijn gaan we opnieuw aan 
Westvlaams Kwartierstatenboek uit te geven. 

onze leden. 
de slag om 

Wanneer er 
een tweede 

GENEALOGISCHE GEGEVENS TIELT 1579-1587 (A.R. 
Hierna vindt U een vervolg van vorig nummer. 

Tanghe) 
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Lo;,ll> rd o11jd d t r,t't .oc·~;,,,,rl:..t \Ier: CE ~tr~ ~~r,,,f bBC: td E.c. no; slecnh blstuuré dO:.r twee SCl1e;:erer.; 
Jan 5~sseJt e~ l~l~recrt 8a~gaer~, fel ~t ~rtffier Pifter Pdntin, oe Ont~Gr;!r Olivler Vandt Keere. en JaS~ir 
l'ë.nCt "'"ttert, SCh"orolO(l1'\ Vdr. J,r BasH)'t, welkt dillnst oeee ;:Is Ider~, en die na het (/vlrlijden Ytm Olhler Vandr 
~eert 111 155", aan~e$teld .. He als onhançer en Ir. 158; benoe.~ were tot Greffier In ytrvaA9in~ van Gull. Van Haelel!er~c~, 
Ji t tle~tuL:r wtrkh ont!r roet bi jzo1cer t~.ezicht en •• eJl!loerkinç var. d~n HOQ9ball ju van oe Steoe er, oe Roeee Vé:1'l Thlel t 
trantr,(,!y~ J Ovtrlo;;·e, bij;estadl'l ccor tijn Ste;enouoE'r of onóerbatljio , Gulllf: VJn Haelell'eersch voamoe.d.óie alsuan 

' 
t!~;~st l/tr~ aet Ot S1e:::ewac r,t. VDiçen~ Oe Stèosrekeninçe'l best"n: ~e sbdel/acht in norll\~1e ti jcen slechts ui t t'en p;.~r 


;er"or~r ~iE nur .~;::n:.o&1 n:::i.l~en o~ Ot: "é:lh~tort:n. Franchcys rllJver;oo.< en Gu111e Van Haele:lleerscri verbleven te u;lnL 


[tiKElE I~LIChTl~uE~ UIT ~it SH,:Si-;i..KI)d',: \,~!, i5'E l 158G - n;::: AANVlILlI~: 
~------- -- -~. -------------- -------- ----_ ... _.... _------- ... ----- ------ -- --------

S".eostei Îir,; Vii C, t:e: ~t;;::sbestul,;r in ~e~,ü~.~,e" 1~it. 


i :=.!~7~~1?~:_i~_! ~er:er,yr.;r,f en~e beolYs 01lvier Vanef Ke"re "is NdJnçr,.::r~, v"n:)E ~H:;~ v;,r. Tnie,,; Int Scnepenc~;
e 

~,:~; : "':~r:l Storlilf ( 5~r,er..) Lavo·ers De Cl~,.cc;. Jdr Fal'ltin, Llivit r ~,e ~00~r,t, uuiliHt :I,;Y:lbe. ldl.uecr,t 8"~;'Gert. 


enoe Roe1an~t V"nJC ~I tte ( ~~noer Pitte) Vi~ ils dleE t)' ontf~e~ enCf u~t;~t9~ever nefft I~ oiDocre en~c proffyct! 

Ctr silver Stede sydert eer laetster rekenyng~~ tie gheCiSf1 w~S den ~~e cich van ~5~teQ~er '57~. 


( Zi elleer hl erover Bh. 17 bi s hi ern<..) 


f~ 11 - (er$~ or. tfiJ er, van P"essct',i er Uuten!1ourke oi e In pacr.te ghe:'lorr,cn hEefi Jer Ste:e r.uel enf: toebenooren~e eer Ste:r 
-;;C~evr. V"r,JH, hcspi bl e voor een termyn van zes jaeren Ollne oe so;nme Viin 19 panGen grooten tsjaers ende oy piicnter 
loet oer SteOt quiten van 12 Poncen grooten prlnclpaels DEtte croyse an Pieter Var. Ravesteyn die Pieter Van Rdvésttyn 
i;lod n~,c~e ter c..:u:;er. ViJnne Roslt:Jelene der SteGE ende revr. vanGen hospItal € nu toebehoort:nce. loet aic hy pachter Cl:' 

vo~rnoiije ~ue1 en onoerhouaen volghendf:' den prys oiloof zynen cOiiipt,hi er over tcontlngent viJnde Stede val'l tl/'! jaeren 
tJadsh ven.chenen Sent Jans!",esse ( 1t Juli) 1579 midts dl, sode. 171 Pondt:m parlsis 
l :~:!e ook geschreven ~~~~~: a jenkelijk grooie .dr~te of hïtt~ die oe peste tot gevolg r.2d in 1579 ) 

- Onthen var. Jacques De I'ouck ende: Maryn Stor;lle di e tsa['en In pachte houaen der Stede 81 eekeri e voor ,Ie SOl:olte van 

10 P. gr. tsjaen tI:: be"eten In tl/ee payt;~enten in ale jaer. dus hl er var Sent Jansr,esse 1579 endt vo"ds Ilidts oe 

!~:.1..; onçr1ebruyckt - tompt n P.par. 


fO 12.- Itet noch es ~~r SteDe belanct an Vincent De Wulf, voo~dende ontfanghere over sclot van zyn rekenynghe ce 

s~;;ë vGn leS ponden çroden vl éllIIscner munten tsjaers oe pennynck '6ne. liet belofte var. hem Vincent te quytene van 

çhel y~Ke so:n~~ <in Oe heeren van 01 sene tOillj:t hi el' over tcapl ta el 1.152 Por,oen par. 


- On1hen by den zel ver. ontfang~ere ( VI ncent De Wulf} vandt: p"ro~hi anen van Thi elt bu"hn boven tgone oyeer, 2el ven 

ontfilngE>hre ghedebourseeri inoe zelve rekenynghe ende alhier In hsh niet gr.ebroeht. nopende oOl'ltosten v"nde 

Fransoysen Veln Ar\)ent lIeu ende andere up tgone ende in r.linéerYi'\9he d.d die van buuten teil èlchtren zyn oe vo(\rsey:le stedi:, 

cotpt d~ som". van 2.612 P. par. 


- I tea: lien briëht hl er noch In baete den .:fsl acht by hoochpoynters ende vry~chepenen v"nce C"ssel rl e Vélll Cortrycke • 

9neéden ten proffycte vande voornomde Stede van Thlelt up de teercosten van: 

Capiteyn ColuDiby - 165 P. par. 

De Heere van Carpers - 161 P. p. 

Caplteyn Srtnàers • 70 Pip. 

Gapl tE'yn 8e~rnaert - 369 P. 4 Sch. par. 

Ûe heere var. Assche - 432 Pip. 

C~plteyn Cotton - 278 P.!J Sch. par. 

oe voetknechten '(2nden zelven CoHon - 182 Pip. 

de ghewlll Y9he V<ln Gendt - 35 P. !:l Sch. par. 

Cap; teyn 6racke - 72 P. 8 Sen. p. 

Iroe leverynghe van ~I!I011itle te Curtrycke ende Hart'lbeke ~ 216 P. 2 Sch. 8 Defliers p;,r. 

b~l oopende tSámen zoot breeoer blyckt by den extraiet int langhe ghestelt van weghe Joost guydens ontfanghere der 

zelver Casselrle In d"te de 2e decellIbre 1580 ter somme van 2041 P. 5 Sch. E Deniers r,~risis. 


- fO 12 yo - Betaalt Vincent De Wulf als laetsten ontfanghere der Stede van zulcx 21s de Stede tan achter IIOS blyckende 
by-s"iotë-;;;der lc.etste rekenynghe bedraghende de sOlllme van 2.66S P. 14 Sch.8 Def!. par. 

- fO 13 VO - Betaelt den Ontfanghere van West Yl~enoren van zeker erfve ole 9heappllcqueert es letter Stoet compt van 

t.ëë-jä;r;-hr ontlastynghe vdnde kercke Vén Thielt cie hier eedyt tzelve ghegfteven heeft: 16 P.par. 


- fO 14 - Betae1t van tvernyewén van twee octroyen v;:.nje wyn er.de L: ~r ;,ssl se voor den termyn van neghen jaeren , 

b~g~ironenoE end~ Inn~~dfodc 24e Dugst 1577 de welcke octroyen çhecost he~ben v~ghende bilget aacordeert b, Coperm~r 


soliciteur in dese z;:,e~e ,,1 ts.:Jmen ter so~:ne van 176 P. lG Sen. par. 

a I tE~, betaeit cer" voorr.Ollloe Co;;erillan voer Z'In sclicitute Viln dt' voorseyoe twee octroyen de somme van 40 P. p~r. 



fC 1~. - Betae', t vr:' tH.~nye~lo'er v~n twe~ oc1roy!":o V;H\G~ wyner. enàe Li ere~, "ss: se v~cr eer, terClyn Viln ne9he~ j:,erer 
ve9Un~ e~,:f e';:( lN1I?;aer-ca 14e C'iJg~,7 1S77 e~ welc ... ~ octroyen 9~leco~t t,et,~e:, v~~Qh!'nc", ZfKer bt1get orue?rt 
t,} ~c,erv,ar HH:;tte.;r il'i ~es~ z;,ekc, al tsaa,en ter sc.. !;)!? val" i76 r, 1:. ~cr, ref. 

I Ü~" ::'!:td~l t C"'E' v('amor.Je Coperll'ar voor zyr sol icl tude vand~ voorSe)lde twes octroyen :~ som~!:; van 42 Pi~. 

fttaElt i~ h3rcer V~n Jees 8~ydens ontf2ngner~ v~nj! Cass~rie van Curtrycke ter C2~~en van eenen bllgette 

~:.;t;"e5Qr,c'~r: ~) roocr.;)Oir.terE enj" vryse~~pt:ner. Ir. o,,te VdO 2Ï' n(lv~rr,tris 157[; inhoudeno~ ZE tr<:nS;:-ljrter, 

cD:~1 ever a~ $tece ~crtie Iiets vermanen enGS aCQuyct 13~ P. B Sch. p&r. 


it,~ C~; ;e re) 1572 ir.hwCcn::::, 8 trdnsp:r"ter 40~. E Scr. pCir. 

i te~ oer l' 1I1~)'e i579 • 440 transiJorten COlI!pt over eer Shce contlnghent 22GG p. é Srh, p2r. 

ite~ den 1te o~tojre 1579,18::: trdnsporten compt 9CD r. t Sdi. 

i te~ 1ge nCV5ltore 1579, ,e. trans;>orten compt 1CO P. e Scr.. ~d. 


i te.. oen 10e sporele I hbrUèlri 1580, 16 trilnsporten compt BC P. 8 seh. par. 

i telt 1ge Septe:tbre 1580. 1,0 tran~roden con,pt 600 P. 8 Sch. 

-tsamen 4058 PenJen par. 


fe i5 - Uut;~ever van pensioenEn ( va~tQestelc jaarloon) 

6etaeH Pietar F"ntln als secretaris der Stad~ van ThieJt VOGr zyn pensioen 2GD Pip. 


8etael1 Clivler Vande Keere, ontfançhere voor zyn pensi oen van twef jderen 7~ P/p. 


8etaeH Jan De l'iucl en~ere lIIes!>Ggi er voor zyn pensi oen van tl/ee jaeren 12 P!~. 

BetàE:1 t 	 Jan Van Oost ter c,nsen van zyn pensi oen van tonderhouoen van cr orloge co:;:-t v"r. twee jaeren 42 P/;. 
den z(:1 ven Véln héllfvB ~Iuere enOe \luarti er huers te houden sl"ene coc'rd 21. p!~. 

Betael t P"sschi er tUtHlan warandeur van zwyner. voor zyn pensi oen 12 PI;.. 

Bet6elt Ja" V~n ~nelerneersch, penionnarls, ten pensioene vande Stede 4 PIp. 

Betaal t Gillis Pipheroen p porier deser stede voor zy~ pensioen cl 8 PIp. 


LI€ Schouteet deser ~ted~ voor zyn pensi cen 6 pip. 


De brooweghers vande Stece voor huerlieder. pensioen cl 4 PIp. 


fO 16 - Uutgheven van Voyaçen. 


Ghereyst by Cl ivier Vanèe Keere Ootfanghere de 26e Ougst 1580 tot Curtrycke an Johan Piert Ontfanghere van 

\/e~t-Vlaen()ren oml!:e lichten vande octroye die onder hem Wdren tompt von twee d.,~ner. 5 pip. 


I te~ çhereyst by den zel ven lIIet OH vi er De Hooghe den 26 Septembre 1578 tot Curtrycke tot bescryvlnghe v30de 
Casselrye nopende de cue~ynçhe ende andere affayren der Stede an~aende com~t 5 PIp. 

Ghereyst tly aen ze Iven ontfançhere ( 011 vi er Vande Keere) tot Cortrycke omme te s;lreken lI1et myn heer Ryho"E: 
nopende de contributie van Meenen Clet (Jacobus) Wyckhuus ende Vincent (De \lulf) comi"t van elck 2 ddghen 12 PIp. 

Ghereyst 	by den zelven ontfanghere .et Ol1vier Dhooghe an Pieter Van Ghent Caplta1n. 5 Pip. 

3hereyst met de zeI ven ontfançhere, de Burgmre ( Karcx Storme) ende bailllu, volghende de bescryvynghe vanoe 
heeren van Ghendt an ~yn Heere PoUelberçhe nopende de forti flcati e vande Stede compt tsamRn 18 pip. 

Ghereyst ~et de zeI ven ontfanyhere ende metten 82illiu tot Ghendt omme te spreken Pauwels Hudelaire Olre 
tlichten vande penninck voor de Stede co~pt 18 Pip. 

fO 15 VO- Ghereyst met den zel ven onHanghere , l!Iet Jdcques lIyckhuus. Jan PantIn, del/el ke voort rey~den naer 
Ant~erpen co~pt 16 PIp. 

Ghereyst 	b>' Jan PantIn, v?n Ghendt n2er CurtrFke volghende beschryven vande Hoochpoyniers elt 9 Pip. 

Ghereyst by Olivier Dhooghe, Jacques \/yckhuus ende lauwers De Clerc~ tot Wackene omme te spreken met 'yn 
heer .•.•.......••. nopende de mcnstrerynçhe e/t 6 Pip. . 
Noch gherayst de 15 decemher 1578 tot Vyfve o~~e te ontlast te zyne vande contriouti e 6 Pip. 


Den zelve~ Olivier Dhoogte ghereyst tot Cortrycke volghende tbeseryven van tcoronel Ryhove e/t. 3 Pip. 


Noch den zeI ven ghereyst lI\et den ontfanghere an lIIyn heer Viin Ryhove nopende de çayge v .. nden Captain ende 
syn soldaeten tOlilpt van elck twee daghen 12 Pip. 
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~tg~!!!~!~~_~~t!~!~_:~!~l~ . 

!~_~~O _Den zelven ( Ol ivler De hooghe) ghereyst tot Oudenaerde omMe penninck te zouckene voor oe Steae v~n drye 


daghen c/t 9 Pip. 


Den zel VB" Ol.'hreyst ut den ontfanijhere Dille de pennlnck te lichten 3 dagheb stalllen 16 Ph. 

Der. zelven ghereyst eet oe lessagier tot harelbeke 0II1e te betaelene de costen van Capitain Hofstat c/t 6 Ph. 
Der zelven ( 011 vi er De Hooghe, schepen ) Véln dat hy zes daghen ghevangBn was vande zelven Hofstat cl t 12 Pip • . 

fO 17 - Betaelt lauwers De Clerck, schepooe vander Stede van Thielt ,an dat hy nyagierde naer Ant.erpen alle hercrYCJnen 

vaMe octroyen c/t. 24 Ph. 


Betaelt 	Jên De Hooghe van dit hy tot drye stonden by laste vande Wet ~hereyst heeft Inde affdyrer. ,ander Steae 9.P/p. 

Gnereyst 	by Jan Päntin '3e Octobr€ 1578 tot Cortrycke bescreven zynde van Iyn heer Van Ryhove c/t var. 6 daghen 18 Pip. 

Den zelven ( Jan Pantin schepen) let Roelandt Vander Plete, ( schepen) tot Cortrycke te peerde c/t 6 Pip. 

Den zelven liet lallbrecht Baogaert ( schepene ) tot Ghendt nopendE: de cantri butie van Roussel aere elck 4 daghen 
compt 24 Pip. 

Den zelven ( Jan Pantin ) liet Guille Cuibbe elc t.ee daghen te peerde tot Ghendt t=r causen vande Frönschoyssen 
COllipt 12 pIp. 

Den zeI ven Pantin ghereyst tot Ghendt inde affayre vander Stede compt 9 Pip ende ander waers tot Ghendt let 
zeker requeste c/t 9 Pip. 

fO 17 yo - Den zelven Pantin letten Batlllu tot Antwerpen volghenGe de bescryvynghe vande staten clt elc van 19 d"ghen 

114 Pip. 

Den zelven Pantl n tot ghendt omrre te eOilluni querene letten COlilllssari s Bundel beke 


Bebelt Jonckheer Fransehois Doverloop (Hoochballliu ) ter causen van diversche voyagen by heli ghedaen, boven 
de 3 P. 6 Sch. 3 gr. by heil ghelfebourseert inde zelve volCJhende dappostyle jeghen hem van Stede ende prachte welJhe 
Ijhellaect, compt over de coh vander Stede 48 Pip. lakende tsamen .ette voomomde 3 P. 8 Scr.. 3 or/'"' 88 P.19 Sch. pilr. 

Ghereyst by Jacques WyLKuuS tot Ghendt ghescreven zynde vande voornOllde van Ghendt Olllllle te trecken naer Waestene 
mette Burchleetere compt e1e van drye daghen tsamen lB Pip. ( Waasten = I/ameton ) 

Ghereyst by Jacques Wyckhuus tot Cortryck ter bescryvynghe van .yn heer Ryhove cl 6 Pip. 

en noch by J. Wyckhuus olme te trecken naer Waesten. c/t 18 Pip. 


fO 18 	 Ghereyst by den zelven tot vyfve ande Luytenant 810ndel nopende de eontri butte clt 2 Pip. 
Idel tot Codryck nopende de Contrlbutte van Harelbeke c/t 3 Pip_ 
li,1 tot Ghendt OIIle te llchtynghe vande co.pangn!e van Cosllns De Pisscarine ende daer ghevaclert 8 dag hen • 24 Pip. 
Idel tot Ghendt om.e te vercryghen llchtynghe vande Franchoyssen compt van 8 daghen 24 Pip. 
Idel noch tot Ghendt Olllllle up te brlnghen dlnco.pste vande kercke c/t 9 pip. 

Ghereyst by la.brecht Baggaert tot Brugghe als hy de havere cochte compt van 2 dag hen 6 Pip. 

Idelll by lambrecht Ba9gaert aet Roelandt Yande Pitte ( Plete) tot Deynse olllllle te sprekene met Schepenen c/t. 4 Pip. 


Ghereyst 	by Jan PanUn ende Gul11e Culbbe tot Ghendt de 1ge ougst 1578 ter causen vande gheestel ycke goede, 18 PIp. 

fO 18 yO-Ghereyst by Jan Pant'n ten twee tnstaeynen ter causen vande pasteur ebde notable COlpt van 4 daghen 12 pIp. 

Ghereyst by Jan Panttn ende Jacques Wyckhuus de '8e dece.bre '579 tot Antwerpen OIIle te ,ercryghen sauvgaerde 
COlLpt van elc 8 daghen tsallen 48 Pip. (Is waarschynli jk in '5'fä CJeweest) 

Ghereyst by Gu,lli Vande Pltte(Plete) schoudt tot Curtrycke volghende de beschryvyn~he elt van 2 daghen 6 Pip. 
8y den zelven den 'Se octobre 1578 COlpt zeker cOllllllunlcaes let .yn heer Ryhove c/t van 1 dach 3 Pip. 
Den zelven noch 2 daghen te Curtryck 6 PIp. en tot Ghendt .ette Hoochbailliu cl 3 Pip. 

Ghereyst by Roelandt Yande Piete tot Curtrycke by laste vande Hoochpoynters 2 daghen ij Pip. 

Idel tot Deynse Ollllle te verstaene wat ordene he.lleden belast was nopende de cuerlynghe I dach 

• tot Brugghe 2 daghen • noch Tot Rousselaere en noch tot Curtrycke als Ollvier Hooghe ghevanghen was vande 

capl ta'n Hofstat , c/t tsallen 24 PIp. 

fo'9 	 Al zo b~ ordonnantl e van Schepenen vande cuere dat .yn heeren vande Wet vergadert souden oue te laecken een staet 
vander Stede van Jhielt, ut Olivier Vande Keere ontfanghere der selver stede. zo syn by een ghecoalen binnen der 
Stadt van Brug~he • lauwers De Clercq residerende tot Andwerpen, Jan Pantin uut Zeelant. ende 01ivier De Hoo~he 
van Ghendt, die Int voyagleren ende befourgleren. ghefourgiert hebben elc 12 daghen compt tsaaen 54 Pip •. 
( dit waarschijnlijk op einde van 1579 ) 
Noch ghereyst by den ontfanghere ende laabrecht Baggaert tot Ghendt bescreven zynde vande Schepenen vander ceure 
oale de afrekenynghe vande 5e penninck Coapt van elc 15 daghen tsaDen 45 PIp. 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAKILIEKUNDE ? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. lIinimulll bescherlllend lid) op 
rekening 414-1171221-79 van V.V.F. - Antwerpen Merkse.. 

leder lid ontvangt lABandelijks het tijdschrift VLAAKSE STAK De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan11 11 

goedkopere tarieven krijgen (zie omslag VlaalllSe St8lll). Alle briefwisseling i.v.lIl. lidlllaatschap, bemiddeling, 
familieverenigingen, heraldisch kollege: 

CENTRUM VOOR FAKILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst : ..•....••.....••......•.....•. 

Van Heybeeckstraat 3 - 2060 Antwerpen-Merksem 

tel. 03/ 646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAKBOOI1PJE 11 ?11 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis. Ze lIIOeten wel hun adres 

opgeven. 

Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderingen NIET bijwonen, kunnen ons tijdschriftje bekomen 

door storting van 150 fr. op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare te 8800 Roeselare. 

-----) Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk liet dank aanvaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 


Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 Roeselare 

tel. 051 / 22 14 73 


KORTRIJK 


Voorzitter: Dr. Gabriel VUYLSTEKE, Wandellngstraat 3, 8752 Bavikhove 

sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41, 8710 Heule (tel. 056/35 07 11) 

De I1188ndelijkse vergadering (april, juli, augustus uitgezonderd) vindt (meestal) plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk (in principe) iedere vierde dinsdag van de I1188nd om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitster : Lieve Vercruysse-DENYS, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare (tel. 051/ 20 35 06) 

Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare (tel. 051/22 14 73) 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 Roeselare. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde I1188ndag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 

19 u 30. 




TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen, Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBAN K. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

uBR -TELEBA~IK BANK VAN ROESELARE 



't ~tamboompj 


ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.·KRANT JE 

188 jaargang, nr. 4 . september 1990 

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

Verschijnt niet in juli en augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 
Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 

Redaktie: 
Johan Roelstraete 

Kransvijver 41 - 8710 Kortrijk-Heule (V.V.F. Kortrijk) 
Wilfried Devoldere 

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

AFGIFTEKANTOOR 
8800 ROESELARE 1 



KOR TRI J K 


KAL END E R 

Dinsdag, 18 september 1990 om 20 u. te Roeselare Genealogie 
en Computer - Zie kalender Roeselare. 

Dinsdag, 25 september 1990 om 20 u. 
in het gewone lokaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 
KORTRIJK 
V90rdracht door E.H. Roger WITDOUCK over "Het dagelijks leven ,or 't platteland in de Middeleeuwen". Het wordt zeker eEon 
'le~rrijke avond en een boeiende kennismaking met de auteur van 
verschillende werken over onze streek (Gullegem op het einde 
van de Middeleeuwen (1989), Bijdragen tot de geschiedenis van 
het dekanaat Avelgem (1990), ... ). Zoals altijd is iedereen van 
harte welkom en we hopen dan ook op een talrijke opkomst. 

Dinsdag, 23 oktober 1990 om 20 u. 
in de STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK, Leiestraat 6, 8500 
KORTRIJK 
Voordracht door stadsbibliothecaris Paul VANCOLEN "De Pers in 
Kortrijk". Niet alleen is het onderwerp uitermate belangrijk 
voor de genealoog, maar we kunnen ter plaatse kennis maken met 
de aanwezige collecties. Een must voor iedere zoeker. De stand 
van zaken i.v.m. de onderhandelingen betreffende het klasseren 
van de bidprentjescollectie komt zeker ook ter sprake. 

Dinsdag, 20 november 1990 om 20 u. (lokaal INTERCOM) Genea
logie en computer : meer in het volgende Stamboompje. 

Dinsdag, 27 november 1990 om 20 u. 
in het gewone lokaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 
KORTRIJK 
Initiatievoordracht "Wat verstaan we onder familiegeschiedenis 
?" door onze secretaris, de heer Johan ROELSTRAETE. 
Een avond die in de eerste plaats bedoeld is voor de vele 
nieuwelingen die met kennis van zaken onze genealogische 
rangen willen vervangen. Al te veel zoekers komen nog naar het 
archief zonder enige voorkennis. Toch wordt deze in vele 
gevallen eigenlijk van de zoeker verwacht. Het is niet aan de 
archivar is om uitte leggen wat een kwartierstaat, een stam
reeks, enz... eigenlijk is. Hier krijg je de gelegenheid om 
niet meer totaal onvoorbereid archiefwaarts te trekken. Iede
reen is van harte welkom. 

Tijdens de maand december is er geeft ve~gadering daar de 
jaarlijkse gouwdag dit jaar op 16 december wordt geor
ganiseerd. 

Noteer alvast de data voor de volgende maanden 

22 januari 1991 

26 februari 1991 

26 maart 1991 

28 mei 1991 

25 juni 1991 
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Een andere belangrijke datum is 

Zondag 16 september 1990 43e Frans-Vlaamse Kultuurdag in 
Waregem 
Kultureel Centrum IIDe Schakel", Schakelweg 8 
Sektie Familiekunde (Groene zaal) om 14 u. 
o.m. Bespreking van publicaties en familiekundige ontwikkelin
gen in de Franse en Vlaamse Westhoek. 

GEDAAGDEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN 1581 (vervolg) 

Idem als bailliu ende ontfanghere van Willem Grendele van zyn 
heerscip te Zoets ligghende in Zweveghem. 
Willem Grendele ende de We Joos de Buus 
de we ende hoirs Jan Vromont 
de we ende hoirs Joos Holvoet 
dhoirs van Joos de Mesmaeker 

Idem als bailliu ende ontfangher vanden heere Van Houtte van 
zyn heerscip van Venissien 
Eerst in Haerlebeke 
Andries Vanden Berghe 
dhoirs Willem de Brabandere 
Pieter de Cos tere 
Jan ende Johanne Mersschaert 
Vincent Van Tieghem 
Jacop de Vroe ende Michiel Van Huussen 
In Zweveghem 
De we ende kinderen Pieter Vanden Berghe 
de we ende kinderen van Joos Myle 
Rougaer Van Tieghem 
dhoirs Oste Craye 
dhoirs Adr(iaen) Rigool 
Lauwers de Brabandere 
Pieter Fary(n ?) ende Jan de Treusand 
de we ende kinderen van Jacques Symoen 
Mathys Pladys 
Domyn de Wulf 
Gillis Van Robaeys ende de kinderen Meeuwels de Wulf 
Willem Noppe 
dhoirs Jan Ollemaert 
Michiel Van Lerberghe 
dhoirs Joos Vander Cruuce 
dhoirs van Joos Van Tieghem 
Jan Callin 
de we ende kinderen Oste de Craene 
dhoirs van Lauwers Callin 

dezelve Joos Vanden berghe als bailliu ende ontfanghere van 
mynheere van Erpe van zyn heerscip .van Mosscherambacht. 
In Zweveghem 
Dhoirs van Gillis Nolf 
Amandt Vande Putte 
dhoirs Ol{ivier) Ooghe 
Claeys Vander Haghe 

J.R. (wordt vervolgd) 
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KOOPLIEDEN IN KORTRIJK IN 1578. 

Volgende namenlijst werd aangetroffen in het RAK, OSAK, 4433. 
Het betreft een "Quohier van de coopmanscap vanden jaere 
1578". 
Ze lijkt ons belangrijk genoeg om ze te 'publiceren omdat ze 
ons een idee geeft van de families die in de tweede helft van 
de zestiende eeuw tot de kooplieden behoorden. Ze worden er 
belast op een jaar "wasdom" ten advenante van 6 %. We geven 
het bedrag van de "coopscat" aan. 7 lb 4 s kwam overeen met 50 
lb gr" 14 lb 8 smet 100 lb gr. 
De lijst is ingedeeld volgens wijk. 
Wijck van Pamele. 
Gillis Coelembier 7 lb 4 s. 
Jan Eelbo 14 lb 8 s 
Adriaen Andries 7 lb 4 s 
Jacop Pollet 7 lb 4 s 
We en kren Heindrick Braeye 7 lb 4 s 
Willem Fremault 7 lb 4 s 
Adriaen van Overschelde 14 lb 8 s 
Pieter de Vriendt 14 lb 8 s 
Joos Grendele fs Rougaers 7 lb 4 s 
Matheeus Wouters 8 lb 12 s 4 s 
Roegaer Grendele 18 lb 4 s 
Philips van Troys 8 lb 12 s 8 d 
Joos Roose 7 lb 4 s 
Bouduyn de Smet 7 lb 4 s 
Jan Vanden Kerchove 7 lb 4 s 
Michiel Vanden Steene 7 lb 4 s 
Pieter Wullins 7 lb 4 s 
Fransois Salome 7 lb 4 s 
Marctgrave. 
Jan Cauwelier '7 lb 4 s 
Jacques Wouters 7 lb 4 s 
We van Claeys Moerman 7 lb 4 s 
Michiel Van Beelcampt 7 lb 4 s 
Lege Gheesten. 
Anths Andries 7 lb 4 s 
Joos Carre la lb 1 s 4 d 
De Mooren. 
Anthoine Desplancques 14 lb 8 s 
Raphael Van Tombe 7 lb 4 s 
Simoen Del mer 7 lb 4 s 
Joos Vanden bussche 14 lb 8 s 
dict Baelberghe 
Sint Jooris. 
Louys Simoen 7 lb 4 s 
We Malin Van Daele 7 lb 4 s 
Jan Van Roussellis 7 lb 4 s 
dict Mahieu 
Joos Braeye 8 lb 12 s 8 d 
Jacop Van Daele fs Jans 7 lb 4 s 
Jooris Maelfaict 7 lb 4 s 
Os te Eghels de Jonghe 7 lb 4 s 
De Croone. 
Joos Coudijsere 7 lb 4 s 

32 




Sinte Martens. 
Denijs Colpaert 12 lb 8 s 
Robeert Riet 7 lb 4 s 
Nicasis Van Daele 8 lb 12 s 8 d 
Jan Braeye 7 lb 4 s 
Cornelis Van Rossellis dict Mahieu 
Abesonyeri. 
Jacques de Crytsche 7 lb 4 s 
Mathys Drubbele 7 lb 4 s 
Overbeke. 
Willem Savarys 11 lb la s 4 d 
Jan Crommelinck 21 lb 12 s 
Gillis Tutin 7 lb 4 s 
Joos Gheijlinck 14 lb 8 s 
Michiel Vander Kindert 7 lb 4 s 
Rufelaert Vander Kindert 7 lb 4 s 
Olivier Savarys 7 lb 4 s 
Jan Gheylinck 7 lb 4 s 
Overleye. 
Pieter Kesteloot 7 lb 4 s 
Anths Marrin 14 lb 8 s 
Joos Marrin 14 lb 8 s 
Jan Braeye 14 lb 8 s 
Wouter Blondeel 7 lb 4 s 
Willem Braeye 7 lb 4 s 
Jan Vanden Casteele 7 lb 4 s 
Jacop Seynhave 7 lb 4 s 
Pieter Noose 7 lb 4 s 
Jan en Michiel Marrin 7 lb 4 s 
Buyten de Doornycpoorte. 
Jan Beert 11 lb 10 s 4 d 
Pieter Vander Straete 7 lb 4 s 
Jan Coucke 7 lb 8 s 
Simoen Van Reulx 14 lb 8 s 
Joos Varvinct 10 lb 16 s 
Pieter Vander Kindert 14 lb 8 s 
Joos Vander Kindert 14 lb 8 s 
We Pieter Van Daele 7 lb 4 s 
Jan de Labaeye 14 lb 8 s 
Matheeux Clerbault 7 lb 4 s 
Augustijn Seynhave 7 lb 4 s 
Somma van desen quohier vander coopscat bedraeght 690 lb 8 s 8 
d Par. Hieraf gheddeduceert den 50e penning over den sallaris 
vande collecteurs ofte ontfanghere den zelven 50en pen. be
draeghende tot 13 lb 16 s 2 d. 

Veel van deze namen kunnen teruggevonden worden in andere 
bronnen als weesakten, staten van goed, akten en contracten 
(schepenakten ), XXe-penningkohieren, enz... Deze lij st geeft 
alleen een idee van een deel van de Kortrijkse middenstand in 
die tijd. 

J.R. 
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CR 0 E 5 E LAR E IJ 

KAL END E R 

Eerst en vooral willen we er onze leden aan herinneren dat 
alle vergaderingen doorgaan in 't Noordhof, Noordstraat 107 te 
Roeselare. 

Bij wijze van proef en dit tot en met december zal ons doku
mentatielokaal geopend zijn op de eerste zondagvoormiddag van 
de máand. U vindt de data in de kalender hieronder. 

zondag 2 september van 09 u 30 tot 12 u 30 ons lokaal is 
open. Kontaktpersoon van V.V.F. Roeselare op die dag is André 
Cobbe. 

maandag 17 september om 20 u voordracht door mevrouw paula 
de Lelys - DAEMS uit Brussel over • VONDELINGEN' Het wordt 
een boeiende voordracht. De meeste van onze leden kennen 
beter haar man, Eugène de Lelys, die reeds tweemaal in onze 
afdeling kwam spreken (Napoleonisten en voorouders in de 
Oostenrijkse legers). We verwachten een talrijke opkomst 
Het lokaal is open vanaf 18 u 30. 

dinsdag 18 september om 20 u GENEALOGIE EN COMPUTER. In 
samenwerking met V.V.F. Kortrijk wordt om de twee maanden een 
avond georganiseerd op de 3de dinsdag van de maand. Data zijn 
dus : 18-09, 20-11, 15-01 enz. De vergaderingen gaan afwisse
lend te Kortrijk en Roeselare door. 
Op deze eerste avond van 18 september die doorgaat te Roesela
re in het lokaal ('t Noordhof, Noordstraat 107) zullen we het 
hebben over MS 005. Velen onder ons werken reeds enkele tijd 
met de PC maar voelen een gebrek aan kennis van de DOS-taal en 
wat er allemaal achter schuil gaat. Onder leiding van André 
Billiet en Wilfried Devoldere van V. V. F. Roeselare zal deze 
avond hieraan gewijd worden. Waarschijnlijk zal de avond van 
20 november te Kortrijk ook nog hierover handelen. Nadien 
wordt dan verder ingegaan op de programmas voor genealogen. 
We denken met deze avonden over DOS aan een behoefte te vol
doen bij een deel van onze familiekundigen-computerfanaten. 
Mogen we echter wel vragen om vooraf Uw aanwezigheid te mel
den, daar er ook een kleine syllabus zal gemaakt worden. 
(tel. 051/22 14 73 na 19 u - W. Devoldere) De deelnemers 
betalen enkel de onkosten van de fotocopies. Graag zouden we 
deze avond echter voorbehouden voor leden van V. V. F. en van 
'Genealogie en Computer'. 

zondag 7 oktober van 09 u 30 tot 12 u 30 : ons lokaal is open. 
Kontaktpersoon van V.V.F. Roeselare op die dag is Jaklien Wat
teeuw. 
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maandag 15 oktober om 20 u : voordracht door de heer Willy De
tailleur over ' DE OUDE KAARTEN VAN HET NATIONAAL GEOGRAFISCH 
INSTITUUT TE BRUSSEL' Een avond over een onderwerp dat heel 
interessant kan zijn voor ons, genealogen. De heer Detailleur 
is oud-Roeselaarnaar en Eerstaanwezend Geograaf bij het N.G.I. 
Dienst Kaartenverkoop te Brussel. Het lokaal is open vanaf 18 
u 30. 

zondag 4 november van 09 u 30 tot 12 u 30 ons lokaal is 
open. Kontaktpersoon van V.V.F. Roeselare is op die dag André 
Billiet. 

In een notedop geven we hier de kalender voor de rest van het 
werkjaar 1990-1991. Meer details vindt U telkens in 't Stam
boompje. 

- 10 november viering 10 jaar V.V.F. Roeselare - 25 jaar 
V.V.F. Details in 't Stamboompje van november. 

- 19 november : voordracht door de heer Valère Arickx, natio

naal voorzitter, over 'HET BELANG VAN EEN GOEDE VORMING VOOR 

ONZE FAMILIEKUNDIGEN'. 

- 20 november: genealogie en computer (te Kortrijk). 

- 2 december: zondagvoormiddag : het lokaal is open. 

- 16 december : Westvlaamse ontmoetingsdag in 't Park Roden
bach. 

- 17 december: vrije werkvergadering van 18 u 30 tot 22 u. 

- 15 januari : genealogie en computer 
- 21 januari '91 : causerie door E.H. Favorel over 16DE EEUWSE 
BRONNEN OP HET ROESELAARSE STADSARCHIEF MET EEN BABBEL OVER 
HET BELANG ERVAN VOOR DE GENEALOOG. 
- 18 februari : werkvergadering 
- 18 maart voordracht door de heer Johan Roelstraete over 
HERALDIEK. 
- 15 april : werkvergadering 
- 21 en 22 april : deelname aan het Nationaal Kongres dat dit 

jaar door gaat te Sint-Truiden. 

- 13 mei (2de maandag I!!) : voordracht door ons bestuurslid, 

Cdt. Seynaeve over GENEALOGISCHE BRONNEN IN MILITAIRE AR

CHIEVEN. 

- juni: waarschijnlijk een bezoek i.s.m. V.V.F. Kortrijk. 


En verder ... 

delen ook we graag volgende data mee : 

- zondag 16 september : Waregem : 43e Frans-Vlaamse kultuurdag 
met o.a. Sektie Familiekunde (zie kalender Kortrijk) 

- V.V.F. : Computer en Genealogie: 2e Nationale Genealogische 
Computerdag. Lokalen van de Faculteit Wetenschappen van de 
Gentse Rijksuniversiteit, Krijgslaan 281 te Gent (gebouw S9). 
Deze dag gaat door op zaterdag 22 september 1990. 
Programma 
10 u 00 : ontvangst. 
10 u 15 : opening en welkomstwoord 
10 u 30 voorstelling van het programma BronnenbewerkingI 
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parochleregisters' door A. MEIRTE en L. GREGOIRE. 

11 u 00 voorstelling 'Genealogische Databank Werkgroep 

Genealogie en Computer' door voorz. P. DONCHE. 

11 u 30 : voorstelling 'GEDCOM' met praktisch voorbeeld, door 

R. JANSEN en H. GOEGEBEUR. . 
12 u 00 gelegenheid tot middageten in nabijgelegen restau
rants. 
14 u 00 voorstelling project 'Totaalindex klappers parochie
registers' door B. WALCKIERS en J. DE DONDER. 
14 u 30 voorstelling 'Gens-Data-klapper' door W.SCHOLL van 
de computerdienst van de Nederlandse Genealogische vereniging. 
15 u 00 : voorstelling programma 'Bewerking Burgerlijke Stand' 
door G. VROLIX. 
16 u 00 : 'Bronnenbewerking in de Genealogische Dienst van de 
Kerk van Jezus Christus der Heiligen van de Laatste Dagen' 
(Mormonen) door dhr. BROUWERS. 
Inschrijving 150 BEF, dokumentatiemap en koffie inbegrepen 
bij R. BRYSSINCK, 2018 Antwerpen. Enkel de betaling op rek. 
406-3089401-24 t.n.v. Genealogie en Computer 2060 Merksem, 
geldt als bewijs van inschrijving. 

- zaterdag 6 oktober Ruil en Boekenbeurs te Knesselare. Het 
is een organisatie van V.V.F. Meetjesland. Info: 050/713646. 

- zondag 7 oktober 1990 : V.V.F. Gouw OOST-VLAANDEREN. 
Zesde Oostvlaamse Genealogische Ontmoetingsdag ten stad

huize van Oudenaarde. 
Programma - in de lakenhalle van het Stadhuis om 10 uur 
opening van de tentoonstelling en boekenstands van geschied
kundige, heemkundige en genealogische verenigingen. Computer 
en Genealogie. (doorlopend tot 17 u) 
- in de volks zaal van het stadhuis : 

11 u 00 openingswoord door de heer René VAN ASSCHE, 
voorzitter van V.V.F. Oost-Vlaanderen; 

- 11 u 15 : referaat over 'Poorterij en Staten van Goed' door 
de heer Paul VAN BUTSELE, sekr. Geschied- en Oudheidkundige 
kring van Ronse ; 

- 14 u 30 : referaat over 'Tellingen van de kasselrij Oude
naarde als genealogische bron' door Dr. hist. Herman VAN 
ISTERDAEL, eerstaanwezend assistent van het RA te Ronse i 

15 u 15 referaat over 'De kennis van de middeleeuwse 
feodale structuren als noodzakelijk hulpmiddel bij diep-gaande 
genealogische opzoekingen' door de heer Rik CASTELAIN, leraar, 
archivaris van ht O.C.M.W., ondervoorz. Geschied- en Oudheid
kundige kring van Oudenaarde. 
Info : 055/49 85 Ol 

Medegedeeld ... 

Ons medelid, mevrouw Jaklien Viaene-Watteeuw uit Roeselare, 
liet ons weten dat wie gemakkelijk de weg wil vinden naar Les 
Archives oépartementales te Rijsel volgende aanWl)Zlngen 
volgt : men neemt de autosnelweg richting Dunkercque-Bethune. 
Men slaat af aan Feaubourg de Bethune, waar men de tweede 
straat rechts neemt en vervolgens de eerste straat links. 
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90 WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN - aanvullingen en verbeteringen 

Van ons medelid, de heer Frans SAMYN (Noordstraat 30, Staden
Oostnieuwkerke) ontvingen we volgende aanvullingen 
Kwartierstaat nr. 47 : 

nr. 20 Ludovicus Denys. + Ledegem, 4-3-1889. 
nr. 28 Joannes Franc. Thoma. + Zonnebeke, 23-2-1896. 
nr. 32 Fredericus Joye. x Roeselare, 04-09-1799 
nr. 33 Eugenie Demeester. 0 Oostnieuwkerke, 10-01-1775. 
nr. 34 Pieter Car. Marescau. 0 Moorslede, 29-09-1778 

x Moorslede, 29-09-1807 
nr. 35 Theresia Lietaert. 0 Rumbeke, 14-07-1789 
nr. 37 Eugenia Gryspeerdt (ook Van Grysperre) 

+ Staden, 07-11-1864 
nr. 38 Jan Baptiste Stragier. + Staden, 09-09-1865. 
nr. 40 Joseph Denys. 0 Ledegem, 17-03-1776 

+ Ledegem, 28-10-1852 
x Gullegem, 03-05-1802 

nr. 41 Marie Agnes Vandamme. 0 Gullegem, 28-10-1778 
+ Ledegem, 05-12-1838 

nr. 42 Fetrus Pynoo. 0 Rol1egem-Kapel1e, 05-02-1776 
+ Izegem, 30-09-1848 (PINOIX) 
x Hooglede, 20-01-1800 

nr. 43 (Marie-)Francisca Depoortere. 0 Oekene, 08-03-1770 
nr. 44 Jozef Decuypere (of Pierre Jozef) 

o Moorslede, 01-11-1769 
x Moorslede, 21-05-1793 

nr. 45 Eugenie Francisca Taillieu. 0 Moorslede, 01-01-1769 
nr. 46 Joannes Franc. Verhelle. 0 Rumbeke, 09-09-1776 

x Moorslede, 27-11-1810 
nr. 47 Helena Amelie Beernaert. 0 Moorslede, 18-09-1788 

+ Moorslede, 30-08-1877 
nr. 56 Seraphinus Thoma. 0 Langemark, 17-05-1769 

x Langemark, 13-12-1796 
nr. 57 Marie Therese Declercq. 0 Moorslede, 08-10-1770 
nr. 58 Philipus Jacobus Decadt. 0 Passendale, 08-06-1766 

x Langemark, 18-01-1801 
nr. 59 Rosa Catharina Verburgh. 0 Langemark, 15-03-1775 

+ Langemark, 01-03-1847 
nr. 60 Quirinus CappelIe. 0 Oostnieuwkerke, 16-04-1755 

+ Passendale, 02-08-1835 
nr. 61 Regina Soenen. 0 Oostnieuwkerke, 24-09-1770 
nr. 62 Pieter Ambr. Dierinck. 0 Langemark, 19-12-1780 

x Langemark, 01-02-1809 
nr. 63 Colombia Doroth. Duthieuw. 0 Langemark, 16-07-1787 

Ons lid, de heer André Hauspie uit Beselare bezorgde ons 

Kwartierstaat nr. 16 

nr. 22 Pieter Francois Vermeulen. + Beselare, 01-10-1868 
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Kwartierstaat nr. 38 

nr. 14 Charles Louis Pinket. + Passendale, 17-09-1880. 
nr. 56 Pieter Jan Pinket. Westrozebeke -1734-.0 

+ Langemark, 03-03-1801 
x Langemark, 26-05-1789 

nr p 57 Isabe11a Theresia Vandenbussche. 
o Langemark, 26-08-1766 
+ Langemark, 31-03-1833 

(was xx met P1anckee1 Franc. Jac.) 
nr. 58 Joannes Franciscus Degryse. + Langemark, 12-04-1811 

BOEKENNIEUWS : 

Bij Westhoek-Jaarboek verschijnt op 1 oktober 1990 (beperkte 
oplage !) : H.V. RONSE-DE CRAENE 'DE VOLKSTELLING 1698 IN DE 
KASSELRIJ IEPER'. Technische gegevens : ca. 150 p., 21 x 29 
cm, wit houtvrij papier 110 gr. - voorintekenen tot 1 sep
tember '90 door betaling van 460 fr. + 50 fr. verzendingskos
ten op 464-8254601-51 van Westhoek-Jaarboek, 8904 Dikkebus, 
o. y. v. Telling. Meer over deze uitgave kunt in lezen in WH
Info, 6e jg., 2, juli 1990. (of. info op tel. 057/445653) 

Ons lid P. DEVOS uit Meulebeke kreeg zijn voorouders gepre
senteerd op een schoteltje ... 

In mei 11. hield V.V.F. Roeselare een gespreksavond over 
'Knobbels ontwarren'. Ook mochten onze leden vragen indienen. 
Slechts één persoon, de heer Devos uit Meu1ebeke, gaf gevolg 
aan deze oproep. Zij n vraag luidde Hubertus DEVOS, fs. 
Petrus en Maria Anna Demyttenaere, gedoopt te Bissegem, 27 
september 1744. Petrus, fs. Petrus en Joanna Vandorpe, is 
gehuwd te Bissegem op 11-11-1733 met Marie Anna Demyttenaere 
(0 Bissegem, 17-05-1715 fa. Michae1 en Margaretha Bufse). 
Waar is Petrus geboren ? Waar moet ik zoeken om verder te 
geraken ? 

Toen de panelleider , de heer J. Roe1straete, deze vraag las, 
antwoordde hij flegmatiek : te Waregem. In de kwartierstaat 
van zijn echtgenote vinden we immers onder het nr 466 en het 
nr 467 : 

0Petrus Devos Waregem, 04-08-1664 + Waregem, 06-08-1698, 

x Waregem, 06-08-1698 met 

Joanna Vandorpe Waregem, 11-04-1669 + Waregem, 30-04-1706.
0 

Waarmee eens te meer het bewijs geleverd is dat velen naar 
dezelfde personen op zoek zlJn uitwisseling en kdntakt 
tijdens V.V.F.-avonden is dus zeker niet uit den boze!!! 
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NIEUW LOKAAL VOOR V.V.F. ROESELARE 


Op vrijdag 11 mei werd het nieuwe V.V.F. lokaal plechtig 
geopend door de heer G. Planckaert, schepen te Roeselare. 
Wegens plaatsgebrek kunnen we hier geen volledig relaas weer
geven. Om dezelfde reden is het ook niet mogelijk onze verdere 
plannen neer te schrijven. We wilden U echter een foto van de 
Roeselaarse bestuursploeg bij de opening niet onthouden. 

AKILAPKIN 
PILSENER 

HET BIER :'NTSPANT 3 
BROUWERIJ LOUWAEGE 

Markt 14-B 811 0 Kortemark-Tel. 051 /5660 67 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkóer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR -TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELA.RE rn 


http:ROESELA.RE


't ~tamboompjt 
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V.V.F.·KRANT JE 
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~ ROE S E LAR E ij 

KAL END E R 


We willen er onze leden nogmaals aan herinneren dat alle 

vergaderingen doorgaan in It Noordhof, Noordstraat 107 te 

Roeselare. De voordrachten gaan door op het gelijkvloers 

(grote zaal) tenzij anders vermeld. (bvb. de computeravonden) 


zondag 4 november van 09 u 30 tot 12 u 30 ons lokaal is 

open. Kontaktpersoon van V.V.F. Roeselare is op die dag André 

Billiet. 


zaterdag 10 november om 20 u viering 10 jaar V.V.F. 

Roeselare - 25 jaar V.V.F. 

Deze viering gaat door in 't Strohof, Kruisboommolenstraat I, 

te Roeselare (Beveren). 

Programma : Aperitief aangeboden door de afdeling. 


Feestmaal : 

- Uitgebreid buffet 


Kalkoenborst in pepersaus 
- Gebak 
- Mokka 
- Aangepaste w~Jnen inbegrepen 

Tussen de gangen : 
- overzicht van 25 en 10 jaar V.V.F. werking te 

Roeselare door Wilfried Devoldere, sekretaris 
- een ludiek intermezzo door Dr. Lieven 

Spyckerelle, erevoorzitter 
- Antoon Vercruysse, echtgenoot van onze voor

zitster Lieve Denys, tapt moppen uit een vat je 
"op zijn Peegies". 

Deelname : 1000 fr. door overschrijving op reke
ning 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare en dit 
voor 3 november '90. 

- maandag 19 november om 20 u in ons lokaal ('t Noordhof) 
in het kader van 10-jaar V.V.F. Roeselare: 
voordracht door de heer Valère Arickx, nationaal voorzitter, 
over IHET BELANG VAN EEN GOEDE VORMING VOOR ONZE FAMILIE
KUNDIGEN'. Niemand zal het belang ontkennen van een dege
lijke kennis vooraleer een archief binnen te trekken. De 
kursussen van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde zijn 
in die zin a.h.w. ideale startblokken. 

- dinsdag 20 november om 20 u : genealogie en computer. We 
vervolgen (enkel met de beginnelingen a.u.b.) met onze 
inleidende avonden over MS/DOS. Bedoeling is van in den be
ginne zoveel mogelijk geïnteresseerden te betrekken. 
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- 2 december : zondagvoormiddag : het lokaal is open van 9 u 
30 tot 12 u 30. Kontaktpersoon van V.V.F. Roeselare is Ar
lette Vermeulen. 

- 16 december : Westvlaamse ontmoetingsdag in 't Park Roden
bach. Zie afzonderlijk programma. 

- maandag 17 december : vrije werkvergadering van 18 u 30 tot 
22 u. 

WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG - ROESELARE 16 DECEMBER 1990 


De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde - gouw West-Vlaanderen - gaat dit jaar door op 
zondag 16 december 1990 in het Rodenbachpark, Langebrugstraat, 
5 te Roeselare. (Tel. 051/20 52 52) 

Oriëntatiepunt : "de kop" van de vaart te Roeselare. 

Agenda : 	 10 uur : BOEKENBEURS. 
Ruime keuze bij de talrijke standen met genealogische 
werken en formulieren. 
Er is eveneens gelegenheid tot kontaktname met andere 
vorsers. De aanwezigen kunnen gegevens uitwisselen. 

12 u 30 : MIDDAGMAAL. 

De prijs is vastgesteld op 475 fr. alles inbegrepen. 

Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan bij de gouw

sekretaris (Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5 te 

8800 Roeselare - tel. 051/22 14 73). De dag zelf kan 

men nog inschrijven tot 11 uur. 

Het menu ziet er uit als volgt : - Witloofroomsoep 
- Wildragout - kroketten - - Gebak - - Mokka 
{Eén drank inbegrepen} 


14 u 30 : Onder het motto V.V.F. 25 JAAR starten we 

de namiddag. Thema is HET REDIGEREN VAN EEN FAMILIE

GESCHIEDENIS. De heer Johan Roelstraete uit Heule 

zal ons een inleiding brengen over het onderwerp van 

deze namiddag. Nadien volgt een panelgesprek met 

naast de inleider als leden van het panel de heren : 

Valère Arickx, paul Huys en Eddie Van Haverbeke. 

Een must voor al wie bezig is met zijn resultaten te 

boek te stellen of hieraan denkt in de toekomst I!! 


16 u 30 : EINDE ... 


TIELT. Enkele trouwe V. V • F. •ers zouden te Tielt graag een 
KERN oprichten. Daarom zijn alle geïnteresseerden uitgeno
digd op een eerste kontaktvergadering die doorgaat op dinsdag 
27 november a.s. om 20 u in de DESSEYNZAAL in C.C. "t Gildhof, 
Sint-Michielsstraat te Tielt. De nationale voorzitter, de 
heer Valère Arickx zal er een korte voorstelling geven over 
wat"is de Vlaamse Vereniging v. Familiekunde en zijn werking." 
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HULP DER KRANKEN EN ZWANGERE VROUWEN is het nieuwste boek van 
de hand van ons lid, de heer Geert HOORNAERT uit Roeselare. In 
di t boek kunnen we kennismaken met de gezondheidswerkers van 
onze voorouders. Zowel de universitair geschoolde geneesheren 
als de kwakzalvers, drogisten, barbiers apothekers, .vroedI 

vrouwen en chirurgijnen worden hier uitvoerig belicht over de 
periode 1600-1814. Meer specifiek wordt een beeld opgehangen 
van de gezondheidswerkers uit de Roeselaarse regio. Het is 
een werk dat zeker zijn nut heeft voor oris, genealogen. Een 
uitgebreide en gedocumenteerde naamlijst vervolledigt dit 
werk. . 
Technische gegevens 16 x 24 cm, soepele kaft, 216 blz., 
papier maco 115 gr., geïllustreerd, uitgegeven bij Hochepied 
te Izegem. Prij s· : 650 fr. Bestellen door overschrijving op 
465-0200423-53 van Drukk.-Uitgeverij Hochepied te 8870 Izegem. 

KOR TRI J K 

KAL END E R 

Dinsdag, 20 november 1990 om 20 u. "Genealogie en Computer". 
Deze vergadering gaat door in de zaal INTERCOM, Rijselse
straat 57, 8500 KORTRIJK. We handelen deze avond over het 
pakket ROOTS. De "beginnelingen" gaan verder met MSDOS te 
Roeselare. 

Dinsdag, 27 november 1990 om 20 u. 
in het gewone lokaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 
KORTRIJK 
Initiatievoordracht "Wat verstaan we onder familiegeschiedenis 
?" door onze secretaris, de heer Johan ROELSTRAETE. 
Een avond die in de eerste plaats bedoeld is voor de vele 
nieuwelingen die met kennis van zaken onze genealogische 
rangen willen vervangen. Al te veel zoekers komen nog naar het 
archief zonder enige voorkennis. Toch wordt deze in vele 
gevallen e~genlijk van de zoeker verwacht. Het is niet aan de 
archivaris om uit te leggen wat een kwartierstaat, een stam
reeks, enz... eigenlijk is. Hier krijg je de gelegenheid om 
niet meer totaal onvoorbereid archiefwaarts te trekken. Iede
reen is van harte welkom. 

Tijdens de maand december is er geen vergadering daar de 
jaarlijkse gouwdag dit jaar op 16 december wordt geor
ganiseerd. 
Data voor de volgende maanden : 
22 januari 1991 
26 februari 1991 
26 maart 1991 
28 mei 1991 
25 juni 1991 
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GEDAAGDEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN 1581 (vervolg) 

fO 9 Den zelven Joos vanden Berghe als bailliu ontfanghere van 
myn heere van Mortaingne van zyn heerscip van Halle. 
Eerst in Haerlebeke. 
Joncvr(auwe) Ysabeele van Ymsroode 
De we ende hoirs Rough(aer) de Burchgrave 
P(iete)r de Costere 
Dhoirs van myn heere van Busbeke 
In Zweveghem 
Dhoirs Joos van der Cruuce 
P(iete)r Quaethannins 
Adriaen ende Maryn Nys 
P(iete)r Hanssins 
Dhoirs van Joos Hellebrouck 
Dhoirs van Thomaes van Lerberghe 
Mathys Pladys 
Inde prochie van Curtrycke 
P(iete)r Vander Haghe 
Dhoirs Carel Van Neste 
Guille Van der Haghe 
Idem als bailliu ende ontfanghere van myn heere van Assche. 
In Zweveghem 
Oste de Wale 
Idem als balliu ende ontfanghere van Mr Jan Wilgiers van zyn 
heerscip. 
In Zweveghem 
Dhoirs van Mechelyne Vromondt We van Gillis de Reyghere 
Jan de Costere 
Dhoirs van Jan Terryn fs Daneels 
Thomaes Vander Haghe 
Joos Vanden Berghe a~s bailliu ende ontfanghere van Joncheer 
Franchoys Van Ymbyse ter causen Joncvr (auwe) Florentyne de 
Tollenaere over zyne huusvr{auwe) vande heer I (ychede) van 
cleen Scopeghem. 
In Zweveghem 
De we ende kinderen Olivier Rohaert 
Oste Eghels 
IJen dach te wette 
Idem als bailliu ende ontfanghere van myn heere vande Walle 
van zyn heerscip te Walle ten Lerberghboom inde prochie van 
Curtrycke de gronden van erfven vande zelve heerl (ijchede) 
ghehouden staende op den len dach te wette. 
Idem inde voorseide qulyteyt vande douagier vander Gracht van 
haer heerscip te Vollander in Maercke h{eesche)r up de gronden 
vande voors (eide) heerI (ichede) ghehouden staende up den len 
dach te Wette 
den zelven Joos Vanden Berghe als baill(iu) ende ontf(anghere) 
van Daneel Crommelinck ende W(ille)m Oulters van huerl(ieder) 
leene ende heerscip Kelders in Maercke h(eesche)r up de gron
den vande zelve leene ghehouden staende up den eersten dach te 
wette. 
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Idem als bailliu ende ontfanghere van Joncheer Jasp(ar) vander 
Heyde van zyn heerscip van Leerberghe in Maercke h(eesche)r op 
de gronden vande zelve heerscip ghehouden staende op den len 
dach te wette. 

Joos Vanden Berghe als bailliu ende ontfanghere van Myn heere 
vande Vyle van zyn heerscip van Preestberghe in Aelbeke h(ee
sche)r contra de naervolghende personen staende op den eersten 
dach te wette naer de handsakinghe. 

Eerst 
De we Joos Herman 
Pieter de Febure 
Jacop Van Dale gheseyt Halewyn 
Bernaert de Revaeulx 
de we van Claeys Dieriek 
Triestram Dale 
P(iete)r Gheysin 
W(ille)m Van Rameijs als pachter van Loy ende W(ille)m Vanden 
Berghe 
W(ille)m Van Rameys 
Magdaleene Doornaert fa Jans 
Op den len dach naer de handsakinghe. 
Idem als bailliu ende ontfanghere van myn heere Van Mortaingne 
van zyn heerscip van Walle 
In Mossceroen 
contra de naervolghende persoenen v(erweerde)r 
P(iete)r Casteleyn 
P(iete)r dela Carniere 
Roughaer Vanden Bulcke 
Joos de Ketelaere 
Staende op den len dach te wette naer de handtsakinghe 
Idem onder Tombrouck 
Eerst in Luinge 
Jacques Bekaert 
P(iete)r Bekaert fs P(iete)rs 
Jan Van Halewyn fs P(iete)rs 
p(iete)r Bekaert 
Nicolaeys dela Failge 
Jacop de Pape fs Jacops 
Jacop de Pape fs Jans (Joos ?) 
Antheunis Vanden Bussche fs P(iete)rs 
Dhoirs van Nanne Vanden Bussche we van Jan de Pape 
Joos Vander Poorte 
In Rolleghem 

.Jan Vander Poorte fs Jans 
Zegher Vander Poorte fs Jans 
de we Maertin Terryn 
Jacop de Cruwenaere 

( wordt vervolgd) J.R. 
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VRAAG (EN ANTWOORD ?) 

De heer Guy Vande Putte, Elisabethlaan 42 uit BERCHEM 
(tel. 03/239 68 35) heeft voorouders te Izegem (familienaam 
VANDEPUTTE). Wie heeft reeds Vandeputte's uit Izegem in zijn 
kwartierstaat ? (bvb Franciscus, 0 Izegem, 10-7-1769, gehuwd 
met Maria Johanna Vermeulen) Alle inlichtingen zijn welkom. 

'TSTAMBOOMPJE" 

kost vanaf volgend jaar 175 fr. i.p.v. 150 fr. Na vele jaren 
zonder prijswijziging zien we ons genoodzaakt een kleine ver
hoging toe te passen. Een kleine tip voor wie nog geen lid is 
van V.V.F. : wie uit het Roeselaarse of het Kortrijkse nu 175 
frank betaald kan voor 950 frank lid worden van V.V.F. Hij of 
Z~J ontvangt daarvoor Vlaamse stam. Wat meer is : als V.V.F.
lid ontvangt U automatisch 't Stamboompje gratis I!! 

HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend 

lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren 

aan goedkopere tarieven kri jgen (zie OIISlag Vlaaase Sta .. >' Alle briefwissel ing i.v.... lidmaatschap, 

bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR FMAILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst : ••••.••.••....•••••..•...•••.. 
Van Heybeekcstraat 3 
2170 ANTWERPEN-MERKSEM 
tel. 03/646 99 88 

HOE ONTVANG IK 'TSTAMBOOMPJE '1 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis. Ze MOeten wel 
hun adres opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons ti jdschriftje bekomen door 
storting van 175 fr. op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN 
ONZE EIGEN LEDEN ZULLEN WE NATUURLIJK HET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigin
gen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wilfried DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat 5 
8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73) 

KORTRIJK 


Voorzitter; Dr. Gabriêl VUYlSTEKE, Wandelingstraat 3, 8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41, 8501 HEULE (tel. 056/35 07 11) 

De lIëIandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal 

INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de lIëIand 011 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitster: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 (6) 


Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 1473). 

Het lokaa l is gevestigd in I t Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet novellIber, april, juli, 

augustus) 011 20 u. 


GENEALOGISCHE GEGEVENS TIELT 1579-1587 (A. Robert TANGHE) 

Hierna vindt U een vervolg van het nummer 3, mei 1990. 
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fO 

fO 

fO 

fG 

fG 

fG 

fO 

~~~~~:~:~_!~~_~~:~~~~_~t~ . 
h "IC; - \'~.~.i57E, - ~~,(;:!'"~~::::;let:n myr: neert, b~ss"ert Vd. Jer.::;yse, Jon::llneer Cnar1es Uutennove h. .iclau:. fROt; 

~r:eer lucç~ ~eyvoEt. tOl~iss~rîssen çr.ec~,c~tteort tot auditie vanoe Kellenynçhe ende vernieuwen vanae let. 
micts~çoers Jar Win;er ~ennet. ele vier c~nnen ~ynE ten ~ F. BScr.. par. oe canne, compt tsa.en 3E P. 6 Scr..p. 

Gnepresenteen lIinea, 9raey in zyn tee"t6 van zynen Dru10ft, 
oe~zone van Sander Bibau, 
ae zone van Pi eter Gil oolt, - el c twee eannen wyns, compt tSillen 10 P. 16 Sch. par. 

~nepresenteErt ce watergrave , 2 cannen 

aie van haltere enOe Knesse1aere, 4 cannen 

ce coopluyoen van tynwaeoe van Gnenot int vernieuwynçne vands lIart ~ cannen 

cE'heer van HeulebekE, 3 cannen 

ce~ neere van Sweveseele junior 3 cannen 

~re 5i 11 i s Vanoer BeKe commence in aftai ren vancer Steef 3 cannen 

lire lii 11 elf I'loenens Ij cannen 

ce zone van Jan Chenaels in syn bruloft t cannen 

de zone Willem De Dorpere ende Pi eter [ie Neckere elc 2 cannen 


te 2 P. 8 Sch. par. eleke canne, eompt tsamen 81 f. 12 Sen. par. 

~~s te~_:nc:e teryny~. 

20. 	 - Achtervolghenoe C:oraonnanti e vanoe eoni ssari ssen di e Schepenen van DUoe tyde gheorrionneert hebben o.ae up oe 

ordinaire dingheoaQnen te vergaoeren, 100 P. par. {slaers. ~o.pt .ier Via twee jaeren 200 Ponden par. 


- Ende 9neaee~t de çroote dierste vande wynen ende andere leeftocht zo esser boven dordinayre verteert de soemr: 
van 8~ Pip. 

- Verteert by ayn heeren cQmlti ssari ssen ende andere notabl e aet myn neeren vande Wet cOllll!lende ter audi ti e VCinoe 
Rekenyn;he Viinoer Steae van lnielt upde l1e Ougst 1578 int vernyeuwen yande Wet oe somma van 254 P. 5 Sc~. par. 

- Noch verteert by lIyne voornomde heeren de eo;missarissen eommende ter auditie vande Rekenynçht oer Steoe ce 
22 Sepet.bre \576 oe somme van 128 P. 10 Sch. par. 

_~ut[heven van reparatien , yergo:~inge~~lverse~~utghe~. 

21 - Betaelt Vincent Hellebuuc van dat hy ghevoert heeft 145 voeren zavele omme te cauehldene inde bnuchstrate te 

4 seh. elc voer caapt 28 Pip. 


Betaelt Gheeraert De Hulstere van dat hy gheeauehyt heeft inde bruchstrate, Yperstrate 36 daghen totte 27 septemoe 

1579 ten 36 Seh. par. sdaechs c/t i~ P. 16 Sch. par. 

Betaelt den zeI ven van dat hy ghevrocht heett up de aarct Inde Curtryckstrate 40 daghen ten pryse alsvooren c/t 

72 Pip. 

Betaelt Jan feysins vande c8uchidere te dienen vande voornoade 40 daghen ten 12 Sch. p. sdaechs clt 24 Pip. 


21 VG • Betaelt lieven Braem, aetsere van dat hy andt pordesche vands Halle t1 oot enee scangen effende ende de 

ghelasen vefnsters besette .idts ghevrocht ande vanghenesse hamen 6 P. 7 Seh. par. 


Betaelt Pieter Van der Beke van dat hy gheaaeckt heeft de brugge thenden den Crom.ewael ende verleyt de planeken 

int straetken gaende naer de beke, cmpt 6 P. 8 Seh. par. 

Betaelt 01iyler Vande Keere van haute verofrboort aa.e te .aken de bnug9he thenden den CrOimewael, e/t 12 Pip. 


22 - Betael t den zel ven over ti everen van 252 voeten planeken ghe1 eyt inde CrOllaewael inde straetken gaende na er 

Puthe. te 4 Ach. par. den voet bedraghende tsaaen de saace van 50 P. a Seh. par. 


Betaelt Pleter Beernaert van drye duudt steen veroirboort ande vang hen esse ende de fonteyne u~Qe larct ten 
zes ponden parissis ele duust eOllpt 18 Pip. 

~,V'- &etaelt de .essaglir Jan De Kuelenaere, van dat hy snaehs de waecke houdt ende alle huere het tro~pet es 

stekende eompt van twee ja eren 72 Pip. . . 
wa-DI/IS

23 - Den zel yan betael t voor zyne keerl e , Pip. voor zyn{ woonbays van het houot up te draeghen ende de gooten tE 

Nyl,en ende oe keerssen te ontsteken tsamen 10 P. 16 $ch. par. 


Den morier voer zyn sceen van twee jaeren by ghifte eompt .. 4 Pip. - Gillis Pipheroan volçh. zl appostilte 3 P.l 

Gheçheyen di versene persoonen 'n noode In ghelde ende coorene bedraghende vflgnende een bi1get de soame van 
71 P. 3 Sch. pi!r. 

Betaelt cen ConyncK ende Dekene yan a)'n heeren van Ste Jood s all e Sondaeçhen int somer saeysoen al s zy gnescnoten 

heboen 16 Scr.• par. comt van twee jaeren naer costume - 44 P. 16 Sch. par. 

Idell! der. Conynck ende gilde broeders van Ste Sehastiaen alle Sondaeghen 12 Seh. p. im~ çhelyeke saeysoen naer 
costume eor;pt 33 P. 12 Sch. par. 



''',' Lt. 
1 



f~ 23 - VI;; - lJe;~t>e~1E,,~~ 3é :,,'Vc çiiGi::roeJer;. ( Vd~ StE ~er:.dstiiier. en ~1e Joris ) Ll~ Of; ;"e)'::,,::.r., llie} OilU eno!: 


~"C;-~te~t~ c,,:r, t;,"r.e~ ..~ t'Jr,cr. 


- iatê:s!~ ~or,"ti:!> YänOt ~" .. en !:n~t comelis ue I(eepen v"r: od mer. hec;lieoen ter. a~r.ter WilS ViJnOl rolle vanc~ 
aen:en 3: F. 1", S:r.• f,"" 

P~SH - Lnoe ai ze tlEt 9r.e~eenH çrootel i ex he last es <;jheweest -etter slllette vanti~ peste zo hebben lIyr. neeren VanJer wet 
Dy aovyse van:le nctao1 e omm6 oaer inne h voors i ene ontoooen eene çoenaelllpt Jacob Dejans enoe zynoer tluusvro"we 
net1 i eo er, QIIelifi eren raet enoe remedi e daer toe te wetene enoe heQ1i eaen belooft .E Ponden grooten di e te 
betael ene 0, terzynen, oanof oetael t zyn Oe twee payezenten tO!llpt 288 PIpar. 

hocn oetaelt oiverscns ruwers lIeoesynen anOe aerzen om:r.t: haerlieoen aliea:.entatie volgnenae zeker coyer 
DeorigtlenOe 467 P/ç. 

i te~ oeldel t cen o()~en çr,enomOt: J .. co::, Dejien!> int an nemen er.oe Ollme sUDstanti e te coopenf bo\'~r. Of voorç;aenoe 
bëlofte liC F.pi:r. 

fO ~. vt • 	Verteert Dy ~yn nE~ren VinDer ~Et endE anoert: notaDIen van binnen enoe Yin huuten Do•• enoe ter j~ermiert 


Oder costu~e ~è Fi~. 


er,oe gneconci aereert oe ai ers te vanae wyn enee anJer I eeftooçhe esser oovenoi er, verteert Of: SOIU~ v"r. 5~ Fi;;,. 


fO 25 - 8etGelt Jan De Muele~aere messaQier van diversche voyagen by he~ ghecaen inde affairen v.nJer Sttde biy~ke~Ge 


p/b!lget elc particulier daer inne staende cito 14, P. 16 sch. par. 


DI VERSE U~TGr.EVEL 

fO 26 VO. Betaelt oe branoheesters by Ilyn heeren çnestelt elt van 2 jaer 2. Pip. 

Betaelt ~evr. vander. Hospitaèl over de paCht end~ trecht yande mate c/t van 2 jaeren 25 Pip. 

~etaelt aen p~c~ter vante groote tol ,idts trecht v~nCe ertghelde c/t 12 P;~. 

Betielt Hre Jan Van Pancere ~rocureur ten pensioene vanoer Steae v~9henae zynen staet clt 7E P. 8 Sch. p. 

Betaelt Hre Jan De Blasere ádvocélet ok zynae ten pensloene VOdjr;enOe z/nen staet clt van 2 jderen 25 P. 10 Set•• 


Verteert Dy ayn neeren yande liet aet ..r,oere noiable sdicendacns inoe Sinexen àclghen naer costr.:/le 3~ P. & Sen. p. 

Byoe zelven Ste Jansmesse ( 1 juli) 1579 verteert de sogme van 28 P. 12 Sch. par. 

Noch by myn heeren Get andere nctable verteert upden vastenavent daeh e/t. 43 PIp. 


fO 27 - Betaelt Sylloen De Groote aertman ter causen van dertgheloe daer de cassis steenen laeghen compt van 2 jaer 6 Pip. 

Betaelt Jan Van Oost vol<;jhenoe dappostille van zyn supplicatie ter causen dat hem verbetert es zynen loon in 

tstellen vanje orlo~he ele jaer 12 pip. compt over twee jaer 24 pIp. 


Betaelt Steven ende Jan Oste van lonten om de soldaeten tsallen 4 P. 9 Sch. par. 

Betaelt Jan buuc p/bllet van leverynghe van riemen ende cruut .ate om de soldaeten c/t. 6 P. 12 Sch. par. 


Betaelt lauwers Vande Keere van 63 pond keerssen tot 7 Sch. par. tpondt veroorboort up de Halle c/t 22 P. 1 schl 

Betaelt Michlel De Roore o~er de leyerynghe van 40 pondt buscruut ende 25 Pandt lonten gheleyert om de stede 
p/acquiet 40 P. 6 Sch. par. 

fO 27 VO. Betaelt "artin Noose van 50 blocken ende de We Frans Verstraete 150 ryshoudt veroorboort up de Halle 17 P. 12 Sip, 

Betaelt Jaspar De Wulf van een lantere om de stede· 30 Seh. par. 

Betaelt all vi er Vande Keere ( Ontfa'n9here) van 600 faeeal houdt an hem zelf 9hel evert up de Hall e tot 10 P. 10 Sc 

el c hendert CO:llpt 63 P .pa r. 

Den zelven van 300 ryshout tot B P. 10 Sen. par thondert clt ,5 P. 10 Sch. pOjr. 


Betaelt de .we Vi lle france v<lnden penn. an haer uutgheno:ten over tcroys van .1 P. grooten tsjaers den pennlnck 1 

COlpt over twee jaeren tlaetste verschenen 1580 • 984 PIpar. 


Betaelt by den ontfanghere over de taere van een compagnie Schotter. ten 13e decembre 1580 ten huuse van Jonatas 

Vandeçavere c/t 49 P/~. ~ Sch. par. (In den Hert) 

Betaelt by den zelven van diversche oncoster, by de Iieutenznten • serganten ende andere officieren bedraQhende 

SC P. 18 sen. par. en over llossen van tiiversche peerden 75 P. 12 Seh. par. 


fO 28 - óeti:el tover dascoopen van een COlllpangni e Schotten ghedaen by den schoutlet ende poi nters dus over teerde oe 

SteJe com~et9rende 29 P. 5 sch. p~r. 


betael t ae W.e Kdrels De Cl er~q over een tonne bi ers metten laste omc-.e di e yan ouuten doen zy de straeten quallen 
upoe1ven 6 P. 16 Scn. par. 



t' 2E - betilelt Stev;r u"tin v"r, twee fhncr.en OGlnJ;: Ol solOé.ter... P 4 ~cr./J... 


öetélE.t iioei"r.:l jn :"or.ere véln twee o.Jssen, tlleE par iL.esscnen liet eer.·n..lfvE: PiCK~ - 2~ F. lt ~cn;J... 


!:E;tdEoit to: cr)t ir,stJ'Iti e Vélno€ pi oni er~ vOlçne:.H~;!oOtl hoocnpointers Ilt,esonoen t"t Ll.lrtryeke cit. 5J f'. 14 S/i
8eta€it ei VE:!"scn!: !:,er"onen vor. tbetrecKen vélnoe schanssen tenoen oe straten COlipt 6 F. 16 sen/po 

5etoelt vanae or.co;ter. Ilneaaen byoe companllnie van Karckant ter C4usen vanoe eerste vier daeghen by faulte aélt 
af procni arlen van lIyn(}nene, Zilevezeeh enoe Heeghu. ni et up en brochten Oe zeven ponoen orooten SOéleclls 
conf"ree oe pztente oaerinne zy belast lIaeren te bebl ene oll:le haerl f eoen zel is coste uae te doene, dan of de 
21 lIaerte '579 zeKer accort Ilhellaect es met de voorn 0.0 I:: prochi en OUS COlpt hi er over. de quote vanOer Ste~e 
9i1 r. 2 scn. pdr. (~élrckant ook (}eschreven lialciilllp.) 

- Eetael t 	var 12 1'0'10 buscruut Ilr.ecocht by Denys Van i(yeKe~ne .. OE 2le Se~telllore 157& tot 20 Sch.p. elc pond =12P/p. 

óetael t van teerco:.ten int Gouaen Moeft tot Ghenct \lha':;éen Oyoen noochoaillill enoe öurQlIleestare als zy ghevanllnen 
lIaeren o~me oe oetalynghe vanae assignatie spreKenoe tel proffycKte van Lapitain Mofstaot in betalyn9ne vanOE 
5e peonyneK ceJraçnenor lette oncosten van Hueier ende Cipier tsa~en 10~ P. 11 Sch/p. 

OEtae it Jan Van ~teenhove stedebooe van Gnendt van aa t hy \jriEzonGen lias tot hêlere ll:ieKe liet ori even vande vi er 
Ieoen ande Capitain Hofstadt ollle te ontslaene net peert véln Roelandt Vander Piete enoe de persoon van Olivier 
Dho09he die zy tot lhielt Ilhehaelt hadoen lette soloaten om betalynghe vande issivnatie her Laoitain 9h~neven 
up den 5e pennynek van lhielt eompt 7 P.,4 Seh. par. 

Bebelt van hercos ter. byden voorn GIlde 01 hier ende peert utte sol daten ohedaen bI yckende pI qui etanti e van 
Joos Muel elan Bailliu van Harelbeke coapt 42 Pip. 

Betaelt van oncosten Ilhesupporteert byder ghemeene Roeae van lhie1t tnt vervolohen Olie ontsleohen te zyne 
vande con tri butte Vë1n tIeenen danof zy ontsleghen lil erden vande veornOlllde contri butl e byde ordonnanti e vande 
voorn. vier leden COllpt hier de quote vander Stede naer transport de SOllme van 3~ P. ~ Schip. 

fO 29- Betaelt van teercosten ljihedaen ten huuse van Joos Van Coi1llen lieert int Leekhoudt byden Hoochbatlliu Dujêlrdein 
conende tot Brullohe int ane~.en van zynder officie c/t 40 P. '2 Seh. pdr. 

Sebelt Jan Panti n van 100 ulocken , Gui.ll aae Vande Pi tie van 21 pi nten lIyns one1evert eenen schalIleIen lIan di e 
duerschoter. was in zyn been vande sauldaten clt 19 P. '3 Sch. p. 

Betaelt :'ntnoons De LOllhe ter causen van eane rente van 12 P. '0 Seh. Ilr. Tsjóers up de pennynek 16e van hem 
uutohenollen' tot proffyde vander Stede van lhielt COlllpt over tcroos van tliee ja eren tlaetste verschenen den 
17e van tlaerte 15BO c/t. 300 Pip. 

Betaelt Joos van Viaene van ghelycke rente over teroas van 50 P. or. prineipaels coapt over tcroos van 2 jaeren 
tlaetste verschenen novellIbre 1580 c/t. 75 PIpar. 

Betaelt VIncent De Wulf ter causen van 6 P.llrooten tsjaers die de Stede hel belooft heeft te quytene an Iyn 
heere van 	 Olsene clt van.twee jaeren tlaetste verschenen noveabre '580 - 124 pip. 

Betaelt Guillale Vande Pitte ter causen van 32 stoopen en half wyns ohehaa1t by Pieter lauwereyns, Luytenant 
van leorne1 Vlendyn oi Venete, Van Marcant 011 zyn dispensatie, boeven de stoop lIyns sdaeehs hel ghepresanteert 
by die van Thlelt bInnen ende buuten e/t. 42 P. 5 SchIp. 

fO 29 VO. 	 Betaelt Pleter ue Vitte voorgaende Schepene van zeker voyage by he~ ghedaen ende Inde voorgaande rekenynohe 
niet oheste1t c/t. 24 P. 8 SchIpar. 

Betaelt Guillame Vande Pitte van teercosten Ilhedaen Int accordeeren vande iaposten jellhens Carel Galle van 

wynen ghesleten ten tyde vande Fransoysen c/t. 25 P. 10 Sch. par. 


Setaelt Gu111. vande Pitte als schoudt van Thie1t vande costen v~nde pioniers die naer Curtryeke ghesonden 

waeren eompt 12 PIpar. 

Betae1t de Vwe "artin De Clerck van coster. ~hecaen van 2 peerde ruuters die thaeren huuse ohesonden waeren by 

.yn heeren vande Wet c/t. 39 P. '9 Seh. par. 


cetaelt Jan Br"eye van tearcosten tsynen huuse çhedaen by sauldaten in :leeember 1576 dat ni et hem anderekent 
wa~ by Schepenen COtpt tsamen je somma van 3e P. 2 Sen. par. 

Betaelt jacob Van 9Qt!mont van teercoshn ~hedaen by capitain Bastiaen de 1.. Foreest, lIIidts 2 soldaten vande 
zelfve compa~Qnh Clijh9/l8.eders 9 peerden vanje co:;pan~nie van Cos;:ins de Piscaryne. boven al tCjone dat er 
\)rJebrocht es tnusscnen binnen en bUlIten COllpt noch ten laste vander Stede de SOllIIe Viin 228 P. 15 Seh. par. 

http:fhncr.en
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fG 30 - Betaelt l'IarUn De Backere ov~r den coop van een bedde ende sarl/e • 2 1 ylakens, jei/hens heli ghecocht 011', te 
senden tot Harelbeke omme de soldaten aldaer gheloglert voll/hende tlast vande Casselrye compt midts 3 Sch/llr. 
over drél8\lhen vémde bedde ende 3e van 10 Sch/l/r. vande costen dl e Olllile de bedde quarun compt halen 24 pIp • 

• Betaalt I/illelll 	Rysselynck vande pennynck an heli uutgheno!ilen over het croos van 80 P. gr. prlnclpaels up den 
pennynek 15e COlipt van 2 jaeren tlaetste verschenen in Sporele ( februari) 1581 c/t. 120 P/~ar. 
Betaelt Int reysen van tllchten vande zelfve pennynek zo van teercosten als verlies van ghelde compt 34 P. 8 SIp. 

- Betaelt omlle tlichten vande pennynek van Anthonis De lo~he voor zeker gratuyteit cidts het voyage ende 
teercosten compt 62 P. 4 Sch. par. 

fG 30 Vo. Betaelt Jonatas Vande Gavere In hulpe zeker teere tsynen huuse ghedaen by den 'sccyvere ende capiteyn Jonckheer 
Caerles Van Keetkercke hebbende eene assignatie vande 5e pennynck ten laste vander Stede van dinaer erewyn 
COllpt 16 P. 12 Sch. par. 

-I tel bebelt over di versche oncosten Inde cl opsl ach mi dts tl 0\1 leren van zeker cOlllpallllnl e, 1everynghe van graene 
te Harelbeke als elders mldtllhaeders de contributie van Keenen ende Rousselaere anderekent met die van buuten 
beloopende over tt.WItfngent vander Stede boven de b",ete COllImende uuter Casselrie Clldts 31 P. 8 Sch. 4 deniers gr. 
die In leenynghe ghegheven waeren Oilime de cOlilpaQgnle van capiteyn Malcamp, blyckende byde zelfve rekenynghe 
vander Stede ende prochle danof zynde ter SOlllle van 3513 P. 1 Sch. par. 

- Betaelt over dlversche oncosten gheschfetduer tvanghen van Roelandt Vander Piete lIidts tontvrellden van zynen 
peerde zo te Brug9he als te Curtrycke gheschiet byden captteyn Hofstadt compt 26 P. 4 Sch. par. 

- Betaelt Roelandt Vande Piete over tverlies van zynen peerde int disseet van I/aestene daer Jan Pantin mede reedt 
amme de betaltnghe te doene van lIaige vande cuerlinghe onder Pleter Van Ghendt campt over de portie vander Stede 
de somCle van 36 PIpar. 

i fO 31 - Betaelt Gul1l.Vande Pitte over !verlies van zyne peerde alsvooren ter SOIlIll8 van 24 PIpar. 

Betaelt van t~aken ende scryven van dese eekenynghe liet 2 cop!en 12 pIp. 
Betaelt van teercosten int collationeren vande voorn. rekenynghe jeghens de voorscreven copJen 12 P.p. 

Betaelt Vi ncent De Wulf ter causen van teercosten by heli verschoten Int appolnt! eren tusschen he. ende Schepenen 
der Stede van Thielt .ande 60 PIp. die de voorn. Vincent toeghe1eyt was voor tderfven vande pennynck die hy by 
slote vande rekenynghe goet hadde ande de Stede. midtsghaders vande wettelycke costen daeroalle byde zelfven 
Vincent ghesupporteert ende beloopt zoot blyckt p/billlet byden zelfven Vincent onderteeckent. clt - 126 P. ij Sch.p 

Bebel t di versche tavemi ers binnen dar stede van Thl el t van teercosten ghedaen by een coapallgnl e voetknechten 
onder eenen capl tei n gheseyt tcomel CObydel van Cortrycke up Thl el t ghecolllllen den 12e _arty 1579 ende vertrocken 
den 14e der selve lIaent compt danof ten laste vander Stede 110 PIp. 

fO 31 V°-Ghepresenteert den 10e van meye 1579 de ghesel1en di e de !lacht hil den vanden brandt al s OH vier De Reepers huus 

afbrande byde lochaertsen IIhebrandt dwelck gheschlede als de Waelen te Rousselaere laeghen. ij pIp. 


Betaelt Passchfer Vande Keere pachter vande Wyn assyse binnen der Stede van Thieltter causen vande vyn gheorbeert 
"by de fransoysen die te Thielt binnen ende bulten laeghen oot jaer 1578 beloopende 24 P. 5 Sch. gr. compt de twee 
deelen voor die van buûten ende alhier het tderde in ponden par. - 97 PIp. 

Betaelt Ni cl ays Phi lf pet procureur bi nnen Brugghe voor zyn advlese ende dienst by he. voor de Stede ghedaen Jeghen~ 
zeker assignatie die Caplteyn Zwevezee1e had de upde voom. Stede 6 P. 12 Sch. par. 

Betaelt van teercosten ghedaen by die van binnen ende van buuten als naer Brugghe ghesonden was o-de havere te 
coopene ter dl spensatie vande ghone dl é laeghen te Harel ebeke 11 Sch. 7 gr. COlpt over de twee deelen voor die 
van buuten ende hier over tderde - 2 P. ij Sch. 4 den. par. 

t' 32 • I teil aho c:apitaln Coll omby volghende de IN.. " van patente ghecollllllen es upde Stede ende prochie van Thielt liet 
zyn compaMgnie voet knechten ten laste ende coste'vande zelve stede ende prochie totten welcken Jan Basseye als 
schepenen gheordonneert was den zel ven cap! tayn te belael ene danot hy ande cap! bi n ten I aste ende Stede ghegheven 
heeft den 12e van leye 1577. 99 PIp. ende den 1ge der zelver lIaent 96 PIp. beloopende tsamen ter SOllllle van 195 PIp 

It811 ghegheven ter hulpt end. secoursa van diversche aerme"huusuercken van binnen der Stede tot betallnghe 
van huerliedere ghetaxseerden 10e pennynck anno 1574 Inde voorgaende rekenynghe niet IIhebrocht ende dit in 
handen van "arcx Storll8, Jan Van Val enchyn ende Steven Oste. coll ecteurs vande zeI ven 10e 'peFlnynck beloopende 
ter SOllllle van 36 Pip. 

Itelll alzo Roelant Oe Dorpere poorter van Thielt endef nwoonder bi nnen" Ghendt ter beÇJheerte ende versoucke 
van Schepenen van Thl elt • ghedf Hgenieert heeft I n a 11 e huerlf eder aftal ren zo vant vercrygh"en vant Quybchel L 
vanpe 5e pènnynck, llossen van diversche ghevanghenen ~Ie van Thlelt naer Ghendt onde Stede lasten ghevanghen 
wa eren , voorts door tvertooghen. doceren ende te kennen gheven van alle de excessive oncosten encie lasten up 
de voorn. Stede ghecollmen enGe qyäH'.k al dat de Stede nest noodt had de te vedooghene over al twelcke Ildts 
oi c van di versche verschooien pennynghen i·n oncosten te synevoorscrevenende ander gnedoocht. lIen de voorseyde 

. Roelent by appointemente toe ghehyt heeft ten laste vande voorn. Stede 16 P/gr. COllpt in ponden par.- ": 192 PIp. 

-:-:-:-:-:-:



TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. SR-TELESANK verzekert Je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en infoïmatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkóer
sen, enz. Met BR-TELESAI\JK kan je nu volwaardig 

BR -TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Sel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELESANK. 

Wi.i pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREII.J NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 



