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BIJ EEN NIEUW WERKJAAR ... 


past het aan alle leden van V.V.F. Roeselare en Kortrijk 
namens de plaatselijke besturen onze beste wensen aan te 
bieden voor het nieuwe jaar 1991. Moge 1991 een vruchtbaar 
werkjaar zijn voor onze vele hard werkende genealogen. Ook 
een speciaal woordje van dank aan de verschillende mensen die 
zich inschreven als nieuw lid van de grote V. V. F. -familie. 
Vanaf januari ontvangen zij ook het tijdschrift tlVlaamse 
StamtI. Dit tijdschrift hoort in feite thuis bij iedere 
familiekundige . 't Stamboompje is slechts een medede
lingenblad. En wat meer is, wie geabonneerd is op Vlaamse 
Stam krijgt 't Stamboompje gratis toegestuurd (indien zij of 
hij in de arrondissementen Kortrijk of Roeselare-Tielt wonen). 

Bij het begin van een nieuw jaar danken we langs deze weg 
ook INTERCOM te Kortrijk voor het ter beschikking stellen van 
een vergaderlokaal. Te Roeselare moeten we het stadsbestuur 
speciaal danken voor het nieuwe lokaal in 't Noordhof. Sedert 
we het lokaal in gebruik namen, groeit de dokumentatie ook 
enorm snel aan. Aarzel niet om ons bidprentjes, rouwbrieven, 
trouwaankondigingen, doopkaartjes, genealogische of heem
kundige boeken en tij dschriften te bezorgen. Alles wordt 
zorgvuldig bewaard en kan door iedereen gekonsulteerd worden. 
We werken dus verder... maar zonder Uw aller medewerking kan 
dat niet !!! 

I1 KOR TRI J K I1 

KAL END E R 

Dinsdag, 22 januari 1991 om 20 u. in het gewone lokaal : 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK 
VOORDRACHT door de heer Filip BENOIT over tlDe voorouders van 
Peter Benoit". Spreker wist de voorouders van Peter Benoit op 
te sporen tot ca. 1365. Dit ging natuurlijk niet met de gewone 
traditionele bronnen. Hoe hij er in slaagde om zo hoog op te 
klimmen wordt het boeiend verhaal van deze avond. Al wie met 
zijn voorouders in de kasseIrij Kortrijk terecht komt zal 
allicht dromen om zoals spreker tot de 14de eeuw op te 
klimmen. Deze avond mag je dan ook niet missen. Iedereen is 
hartelijk welkom. 

Dinsdag, 26 februari 1991 om 20 u. in het gewone lokaal : 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK 
VOORDRACHT door de heer Roger CAUWE over tlDe geschiedenis van 
het bidprentje". Nu we hopen binnenkort te starten met het 
klasseren van de bekende Slosseverzameling in de Kortrijkse 
stadsbibliotheek (een enorme opgave!) is het zeker nuttig om 
ook over het bidprentje zelf en zijn geschiedenis iets meer te 
vernemen. We konden hiervoor niemand beter v.inden dan de heer 
Roger Cauwe, die als auteur en verzamelaar een kenner mag 
genoemd worden. Het wordt opnieuw een boeiende avond. Iedereen 
is hartelijk welkom. 
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GEDAAGDEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK IN 1581 (vervolg) 

Idem als bailliu ende ontfanghere van Mr Franchois van 
Hymbiese heerl. ter cause van Joncvr. Florence de Tollenaere 
ligghende in Lunge (= Luigne) ende Dothenys h(eesche)r ende de 
naervolghende gronden van voors. heerlicheden ghehouden op de 
len dach te wette. 
Joos Stubbe als voocht van de kinderen van Sanders Van 
pevernaige contra Jan Van Cattebeke v(erweerde)r 
staende op den derden dach te wette 
Meeuwels de Vos in Ghueleghem contra Daneel Vander Cruuce vr 
Jan Tytgat als hoirs van Willem Vande Steene contra Jan 
Nuytens ( ... ) 
Joos Vanden Berghe als bailliu ende ontfanghere van Mijn heere 
van Schardau van zyn heerlijkhede van Overacker in Zweveghem 
h (eesche ) r ende de naervolghende persoonen in beschudde van 
huerl{iede)r gronden gheintimeerde (= beklaagden) verweerders 
In Moen 
Joos vanden Berghe fs Jans 
Mr Pieter de Bevere 
dhoirs van Jaspar Gheys 
Gillis Kindt 
In Zweveghem 
Roughaer Van Tieghem 
Adriaen Van Tieghem ende dhoirs van wylent zyn huusvr. 
de kinderen van Gheert Van (den) Berghe 
Adriaen Van Tieghem fs Roughaers 
Gillis.Pladys 
staende up den 2den dach te wette 
Idem als ontfanghere van Joncheer Eraesmus Van Watripont van 
zyn heerschap streckende in de prochie van Lendele ende 
Inghelmunstre ende de naervolghende verweerders 
Joos Bostoen 
Lauwers Vander Mersch 
de we ende kinderen van Pieter Bossuut 
de kindefen van Jan Bossuut 
de we ende kinderen van Joos Bossuut 
idem als bailliu ende ontfanghere van Jan de Crytsche van zyn 
heerschip ten ( ... ) heescher 
in Bevere contra verweerders 
Mr Antheunis Roose 
Hubrecht Roose ( ... ) 
Jacop de Muelenaere als bailliu ende ontfanghere van (het) 
herschip ten houte h{eesche)r .contra de naervolghende 
persoonen ghedaechden by kerckghebode verweerders 
Joos Vander Haghe 
Lauwers Van Lerberghe 
Onder Gavere 
Jan de Costere 
Domijn Callin 
Gillis de Reyghere 
Olivier Van Haesbrouck 
Jan Hughe 
Oste Bakelant 
Pierkin ende Kestynken Callis fij Pieters 
Franchoys Volcaert 
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Marie Causement we van Jan Vande Putte 
Zegher de Boosere 
Joos de Hulst 
Dhoirs Jan Tanghe 
Dhoirs Arendt van Overbeke 
Onder tenuelle 
Pieter Callin Calewaert 
dhoirs Willem Comyn 
dhoirs Blasin Nuyten 
Pierken ende Christynken Callin fij Prs 

Idem inde vooseide quali teyt onder theerschip ten Houte in 
BelIeghem h(eesche)r ende de naervolghende personen 
ghedaeghden vrs 
Drieseken Vande Putte ende dhoirs Joos Van Mortaingne 
Joos Van Overschelde 
Adriaen Vander Haghe 
Jossyne Vander beke (?) we van Collaert Tanghe 
Zegher Callin 
Amandt Pycavet 
Jan du Triest 
Lauwers Ameye 
Gillyne Van Oultryve we van Joos Vande Casteele 
Roughaer Vander Gote 
Adriaen Roose 
Joos Vanden Broucke 
Jan Nys 
Willem Van Neste man van Jane sPoorters 
Rough(aer) Callin 
Willem Herman 
Joos Busschaert 
Antheunis de Wale 
steven vande Putte 
Daneel Herman 
Joos Callin fs Jans 
Adriaen Van Neste 
Steven Vande Gheenste 
Mayken Van Dale 
Willem de Smet fs Roughaers 
de we Arent Coppin 

(wordt vervolgd) J.R. 

V.V.P. TIBLT van de grond ... 

Op 27 november 1990 kwamen een dertigtal V.V.F.-vrienden samen 
in 't Gildhof te Tielt voor een stichtingsvergadering van dé 
V.V.F. te Tielt. A.R. Tanghe werd verkozen als voorzitter, 
terwijl Lucien Ailliet het sekretariaat op zich nam. De 
nationale voorzitter stelde er de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde voor. V.V.F. Tielt wordt een KERN TIELT, 
afhankelijk en samenwerkend met V. V. F. Roeselare. . Zo zullen 
alle vergaderingen aangekondig,d worden in 't Stamboompje. 

Hier volgen alvast de data voor januari en februari 1991 : 
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* VRIJDAG 18 JANUARI 1991 om 20 uur in C.C. 'tGi1dhof zal de 
voorzitter A.R. Tanghe het hebben over LATIJN - hoofdzakelijk 
- in de parochieregisters. Nadien is er werkvergadering. 
* VRIJDAG 22 FEBRUARI 1991 om 20 uur zijn we te gast in de 
bibliotheek (Lakenmarkt ) waar V. V. F. I er Robert Vanneste ons 
zal tonen wat de Tieltse bibliotheek de genealoog kan bieden. i 

- op vrijdag 15 FEBRUARI gaat er te Beernem in zaal Reigerlo 
(Kerkhofdreef ) om 20 uur een voordracht door " VAN GEUZEN EN 
PAPEN "door Dirk De Reuck. V. V. F. Tielt werkt mee met 
heemkring Bos en Beverveld en V.V.F. Meetjesland. 
Voordrachtgever is lic. geschiedenis en bestuurslid van V.V.F. 
Meetjesland. De voordracht is geïllustreerd met dia' s en 
muzikaal omlijst. Onderwerp is de geschiedenis van de 16e 
eeuw, uitgewerkt met plaatselijke anekdoten aan de hand van de 
schilderijen van Pieter Breughel. 

AANWINSTEN IN HET LOKAAL VAN V.V.F. ROESELARE 
-,

We danken langs deze weg de vele schenkers van bidprentjes, 
rouwbrieven, maar ook van boeken en tijdschriften. 

Zo is onze verZameling Vlaamse stam nu VOLLEDIG. Een boel 
jaargangen van Le Parchemin en ook van L'Intermédiaire zijn in 
ons bezit. 
Vanaf eind januari kan U er ook de parochieregisters van Egem 
in fotokopie raadplegen I!! De Pittemse parochieregisters 
volgen kort nadien in fotokopie... Het wordt dus de moeite 
even een werkvergadering bij te wonen in 't Noordhof. 
Wie destijds de rouwbrieven raadpleegde,' moet dit zeker 
opnieuw doen. Als bewijs enkele cijfers 

Geklasseerde rouwbrieven 

datum aantal jaarlijks in meer 

15.11.1985 7954 7954 

17.11.1986 11746 3792 

04.11.1987 13306 1560 

30.11.1988 17679 4373 

17.10.1989 23001 5322 

16.11.1990 30424 7424 


Ook de bidprentjes groeien in aantal : reeds meer dan 60000. 

We willen ook huwelijksaankondigingen en geboortekaartjes 
sparen. Ook dat kan slechts met Uw medewerking. Omdat de 
huwelijksaankondigingen moeilijk alfabetisch te klasseren 
zijn, zullen die met de computer - die vanaf januari 1990 in 
ons lokaal zal staan - geklasseerd worden. (Dus de aan
kondigingen zelf krijgen een nummer in een map en worden 
alfabetisch bijgehouden op de PC) 

We herinneren er nog even aan dat ons lokaal open is VOOR ELKE 
VOORDRACHT OP DE DERDE MAANDAG VANAP 18 U 30 en ELKE EERSTE 
ZONDAGVOORMIDDAG VAN DE MAAND VAN 9 U 30· TOT 12 U. 30 
uitgenomen in januari, juli en augustus. Vele leden blijken 
dit nog niet te weten. 
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I1 ROESELARE 11 

KAL END E R 

Op maandag 21 januari 1991 is ons lokaal open vanaf 18 u 30. 
Om 20 uur gaat in de grote benedenzaal een CAUSERIE door. We 
luisteren er naar E.H. NOEL FAVOREL die het zal hebben over 
WAT HEEFT HET 16DE EEUWSE ROESELAARSE STADSARCHIEF TE BIEDEN, 
in het bijzonder DE GENEALOOG. Wie E.B. Favorel kent, weet 
dat hij een gemoedelijk verteller is. Een niet te missen 
gezellige leerzame avond in de allicht koude januarimaand ... 

Op zondag 3 FEBRUARI 1991 is ons lokaal geopend van 9 u 30 tot 
12 u 30. U kan er enkele uren rustig aan het werk... Een 
enquete onder de leden (aanwezig op de oktobervoordracht) wees 
uit dat de voorkeur voor zondagmorgen blijft. 

Op maandag 18 FEBRUARI 1991 splitsen we de aktiviteit uit 
- het lokaal is open van 18 u 30 tot 22 uur i 

in de grote benedenzaal gaat een computeravond door. 
Wi1fried Devo1dere zal het hebben over DE COMPUTER ALS NUTTIG 
WERKINSTRUMENT VOOR DE GENEALOGEN. De 'voordracht' is vooral 
op de praktijk gericht : met de computer wordt getoond hoe de 
familiekundige een computer kan gebruiken om efficiënt, 
degelijk en praktisch te werken. Bet zijn immers niet alleen 
de genealogische programmas die ons nuttig kunnen zijn. 

Op zondag 3 MAART 1991 is het lokaal geopend van 9 u 30 tot 
12 u 30. Tegen die datum hebt U misschien een 
boompje ontvangen, maar noteer alvast de datum... 

nieuw Stam

We herinneren er nog aan 
NOORDHOF, Noordstraat 107 

dat alle voordrachten 
te Roeselare. 

doorgaan in fT 

UITGAVEN V.V.F. ROESELARE 

Verzameling Westvlaamse Kwartierstaten Deel I. Nog 
exemplaren. 300 fr. 

Klappers parochieregisters Oostnieuwkerke (A. Denturck). 
(1729-1759) - 300 fr. 
- Klappers op de huwelijken en overlijdens Parochieregisters 
Oostnieuwkerke (A. Cobbe) - 1760-1793. Met klapper op ALLE 
voorkomende familienamen en plaatsnamen !!! - 650 fr. (meer 
dan 250 bladzijden I!!) 
- Pittemse Tellingen - deel 11 (Status Animarum 1786 en Status 
Animarum 1793) (V. Arickx en W. Devoldere) - met alfabetische 
klappers en interessante inleiding(en). - 350 fr. 
- Volgende uitgaven verschijnen in 1991 : 

- Klappers op de geboorten Parochieregisters Oostnieuwkerke 
(J. Watteeuw) - 1760-1793. Met alfabetische klapper van ALLE 
familienamen (familienamen geborene, moeder, peter, meter, 
enz.) en alfabetische klapper op afkomst vaders, moeders en 
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doopgetuigen. - Verschijnt voorjaar 1991. 
- Pittemse Tellingen - Deel I - Status Animarum 1768. (V. 

Arickx en W. Devoldere) - Zeer interessante telling : van alle 
echtparen noteert pastoor De La Haye hun afkomst ... 
Verschijnt eerste helft 1991. 

Verzameling Westvlaamse Kwartierstaten Deel II 
verschijnt in de loop van 1991. 

HOE BESTELLEN? Door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag op 712-0112317-74. Vermeldt steeds duidelijk wat U 
wenst. In principe worden geen uitgaven opgezonden. Het 
tweede deel van Oostnieuwkerke kost bvb. meer dan 100 fr. om 
te versturen... U kan na telefonische afspraak Uw 
exemplaar ophalen (en eventueel kontant betalen) bij de 
voorzitster (Lieve Denys) of de sekretaris (W. Devoldere) die 
elk over een voorraad beschikken. Indien U ver woont, wordt 
een oplossing gezocht. 

WAT IS ER NOG TE KOOP ? 

Tot eind februari z~Jn nog· enkele (allerlaatste) exemplaren 
beschikbaar van het werk van Dr. E. Warlop, nl. THB PLBMISH 
NOBILITY BBPORE 1300 en dit voor de spotprijs van 2000 frank. 
Werkelijk een - laatste- buitenkansje. Zich wenden tot de 
voor.zitster. Wie de originele prij s kent, weet dat hij een 
koopje kan doen. 
Van auteur Dr. J. Verschaeren bieden we "JULlUS WYLSTEKE, 
KLAUWAARD a GEUS" te koop aan voor 1600 fr. Di t werk is 
bekroond met de prijs voor geschiedenis van de provincie Oost
Vlaanderen. Vader Vuylsteke stamde uit een Zwevezeels 
notarisgezin. 
ENKEL VOOR LEDEN : 
worden er ook althans voor de genealoog interessante 
leeslampjes aangeboden via de afdelingen Kortrijk en 
Roeselare. Di t handig instrument kan in uw "tas" opgeborgen 
worden en is zeer interessant bij het bestuderen van oude 
dokumenten. (vergroot en verlicht de tekst terzelfdertijd) 

Teksten voor 't stamboompje zijn' altijd welkom bij Johan 
Roelstraete (V.V.F. Kortrijk) of Wilfried Devoldere (V.V.F. 
Roeselare) . Naast het vervolg van J. Roelstraete over de 
GEDAAGDEN. .. (z ie o. a. dit nummer) en het vervolg van A. R. 
Tanghe over Tielt (zie verder) ontvingen 'we van J. Vander
haeghe een bijdrage over 'DOODHALMEN TE PASSENDALE' en van de 
hand van Cdt. E. Seynaeve hebben we een artikel in petto over 
de DISREKENING VAN DE PROCHIE GITS VAN ST-JANSMESSE 1555 TOT 
ST-JANSMESSE 1556. 

GENEALOGISCHE GBGEVENS TIELT 1579-1587 (A. R. Tanghe) 

Hierna vindt U een vervolg van het nummer 5, november 1990 
(zie blz. 48 en volgende) 
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-	 13 

NOG ENKELE AANVULLENDE INLICHTINGEN UIT DE STEDE REKENIIiG VAll 1565/1581. 


DIE AANSLUITEN MET DE VERDERE VERWOESTI~G EN DE PLUNDERING VAN DE STAD TIELT. 


Van 1518 tot 1585 werd de Stad Tlelt door allerlei ralpen byna totaal vernield en verlaten, eerst door de peste die de 
stad teisterde en dan verwoest. gebrand, geplunderd en uitgebuit door de Malcontenten ( de Walen) en door de oorlog 
waardoor de Stad regehatlg werd bezet door de strijdende legers en onderhevig was aan zware heffingen en opeisingen. 
zoals door de Fransen. Spanjaarden. Enoelsen en Scbotten, Ol dan noo In 1567 verder vernlelq en geplunderd te worden 
van wat er nog overschot door de protestanten ui t Sluis. 

fO 33 - Betaelt te Brugohe Inde Hoorne upde 20e van leye 1585 wezende de dach dat Jan Speec ballju van Thlelt In eede stelde 
als nieuwe Burchieestre, Schepenen ende ontfanghere I te weten: Jan Basseye, Burchmeestre, Vincent De Vulf, 
Lauwers Boddlns, Pleter De Witte, Hendrfc Van Ravesteyn. Jan Cruucke ende Jan Collyn, schepenen ende Jaspar Vande 
Waetere ontfanghere I ter laelteyt let de afgaende Schepenen tsalen met den wyn ter somle van 62 P. 10 Sch. par. 

- Betaelt Inden zeI ven Hoorne up de 7e van Septembre 1585 Intcluz I van teercosten ghedaen wezende den dach vande 
Stede rekenynghe vande Jaren 1579 • 1580 • 1581 • 1582 • 1583 ende 1584 , over den .aelteyt let dan wyn isalen 
39 P. 8 Sch. par. 

- Betaelt Gulljame De Slet weert int Scaec te Thielt voor de tearcosten ohedaen by dlversche companonie soldaten ende 
andere I li tsgaders de teercosten ohedaen by ode- Seuverafn all ryn knechten ende dl tte by afrekenynghe by Schepenen 
.et hem ohedaen ter sOlle van 66 P. 19 Sch. 4 D. -pa-':-:--( Zie ook fO 38 hierna) 

fO 1 - Rekenynghe ende Bewys Ol Jaspar Vande Waetere als Ontfanohere vande Stede van Thlelt Int Schependol van Jan Basseye. 
Vincent De Wulf. Lauwers Boddins in wiens plaetse Ilds zynder aflivigheyt gheordonneert es Joos Van Ha.le. Pleter 
De Witte, Hendrlc Van ~avesteyn,Jan Cruucke ende Jan CollIn - Van aldies hy ontfaen ende u:Jtghegheven heeft sidert de 
laetste rekenyr.ghe die ghedaen was uuter naae van wylent Olivler Vande Keere. voorgaende ontfinghere , up den 
zevensten daeh van Septembre 1585 totten daghe van dese rekenynghe , wezende vande jaren 1585 ende 15B6. 

- Lauwers Boddens fs Karcus i s overleden te Ti elt In Hei 1586 - vol gins Stede rek. 1585/1587 fO 13 VO .1 ~leester 
-Jan-Y-án-ïri;s-bë';he es poorter ontfanghen ut condi ti e dat hy beh1en iaTTerëro-o-Cvä-n-T;;~;;e-rsfoddins ende zyne 
huusvrauwe teleker doot 30 PIp. ende aids Lauwers aflivicheyt de ••• aeye 15B6 als derde schepenf'.van"Thielt 
zali9her ae.orfe - compt de voornomde 30 PIp. • 
Van Lauwers Boddens zyn 6 kf nders bekend vol gans de Poorlersboeken en all en- te;Ti elt oeboren ; waaronder : 

- PetronelIa gehuwd let Kr Jan Van Wfnsberghe, Notaris 
- Ludovicus oehuwd·aet Anna De Piermont te Bru9ge - conseilIer et receveur gé9éral des aldes en Flandre. 
- Petrus • wonende te Brugge 
- ludovicus en Petrus-Boddens werden beiden tot den adel verheven let toekennfn9 van een wapenschild, door Philips I I 

Koning van Spanje in date van 30 april 1598. 

: 	Schepen van 1586/1588 + ca 1614 
geh ••et "ari a •••••••••••• . 
SIR. 1552/1554 fO 10 VO - Joos Van Ha••e es poorter ontfanghen met zynder huusvrauwe ende 
Joöskën-ïynen-Ïööe~ëndë betaelt voort recht ( 20 Sch. p.) ende hem verobllgleren toverhanden 
de voomomde 20 Sch. par I poorterle ghedaen In hoymaent ( Juli) 1563. 
SIR. 1568110 fO 7 - Joos. Van Haa.e heeft aet schepenen gheco.poseert ter causen vande coop 
;an-êënën-h~~~hedaen jeghens Jannekln Brlel.ans ende betaelt de so••e van 112 PIp. 

ZI jn zoon Joos h gehuwd en was schoolmeester te Brugge en bleef _ bulten poorter van TI elt 
S/R.1526/1628 tG 19 - Ontfaen van Kre Joos Van Ha••e Schoolmeester In Brugohe over zyn 
äfïïttendë-pöö;iërfë van 2 jaren 24 SchIp. 

DE WI HE. Petrus - Schepen vI 1571/1514 - 1577/1518 - 1585 I 1594 • 
geh. aet Joanna Beert, geen kinders bekend. 
sIR. 1585/1586 - fO 11 & 11 VO - Ontfaen van PI eter De Vi He over de 10e penn. vande coop 
;an-êën-;ër$sëhëfkën-~de-Strofstrate let de seuerkfn tsalen by hel ghecocht jegehns de 
gheaeena credltuers eOlende uut ten sterfhuuse van Jan Yan Renterghel ter date van Balesse 
1586 ( October) COlt 8 P. 6 Seh. par. . 
Ontfaen van PI eter De WItte over trecht vld 10e penn. over de coop vande behuusde hofstede 
lette toebehoorten ghenaempt den Ynihele staende ende lloohende ande oostzyde vande Brughstrate 
by hel ghecocht jegehns Jan Dierckens die de zelve eerst ghecocht heeft uut de becoalerde 
sterfhuuse van Jan Yan Renterghel, coat 24 PIp. 
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ïMt Rt.ViSTLYW, Henorltk 

CRUYCKE Jan fs lucas 

• h 	 ..)iln • Schepen van 1585 tot 1581 Ir. Viin 15B9 tot '59~ 
ç!t'iJllè ae1 JuC:oca Për.tin 
r.endric~ Yan Ravesteyn f~ Jans e~ poorter ontfanghen ( vbbr 1558) aet Josyne Pantin~ zyne 
huuvrau.e aet ver.eldin~ viln 5 kinders - P.S. 1614 .r 52 
Krs : Joannes • Catt.arina - Jaspar - Petrvs , laurentius 
ifTeen var. Petrus is er no~ iets tervç te vinden In de P.S. van 1632 ~o 54 : Pieter Van 
Havesteyn fs hendlck I dhoirs heboen de stede ghedlent inde rekenynghe van Petrus BeK' (1614) 
SIR. 1S14!1ili fel 13 • Ontfaen ,aD dhol rs Pi eter Yan Ra ,asteyn ter eaus en dat zy1l eden 
ghedeeff-hebben ten sterfhuy~e vande voorno.de Pieter I 21s non poortersl par appointeaent 
ter so.ae van 120 PIp. 
SIR. 1562/1564 fO 9 - Ontfaer. var. Handrlc Van Róvesteyn ter cauun vande coaposltle by hel 
ghë;-';-ove;::ïiáY-,.;er. Zjn Zl,;5tere ah aidh n"ert huwelycke ontvrelt yande poorhrle van 
Tnlelt coapt ,. PIp. 
SIR. 1568/1570 fO 7 - ~eindrick Yan Ravesteyn heeft aet SChepenen yhecoaposeert ter causen 
;ä;-;;;ë;;ti~~Sïbyh" ghecocht jegr,ens Jaspar Par.tin coapt 49 Ph. 

: 	Schepen vi i585i1591 • & van 1494 tot 1595 - + ca 1614 

OntvanQer van 1592 tot 1594 

gehuwd ca 1563 .et "aria Van Schil Jeb!ke fa Cdrolus en ca 1595 - 3 kinaers
T 

P.B. 1614 ti 2 yo ~o 32 - ( Poorter ontvangen) Jan Cruyckt ende p.~!y~en Van Schyllebekt 
Z1ne huus~rauwl. ' 


P.~:_l~!~l!!_!~!_!~_~~~~~ - idea, aet randmeldin~ - lucas Cruycke fs Jans. 


SIR. 1566/1570. fO B - Odfaer. var: Jan Cruuckt ter causen vande coop van eenen huu$l daer 
hy-;~~;nrrgr,eëochi-Jegllens zyn schoon.eeder I co.pt 58 Pip. 

Krs 1/lucas genul/ê ca 1588 aet Pieters Judoca. waarvar. 7 kinders 
--- siä:-ïS85/15S& fO 22- Betaelt lucas Cruy:ke in zyn brulof ~oor 2yn present 1I1n Yan 

ïy~-ç~~rtêry;-Tg;:;ëtrauwt r.ebbende e.ene poortesse vo1ghe!'loe de presentéltl e van 
Sttie:;en E PIp. 

2!~orne1ia • geh. ca 159f aet tgidius De 5rllnae - lIa,rvan 6 kinders 
S}R:-g§sn596 fO 8 VO - Onthen yan Cornell .. de dochter Yllr- Jan Cruycke! onhreat 
;;;-t,;re-pêörtërïë-7-äls ghetraullt hebbende GIllis De Grande, fourair., ,~t danof 16 P/~. 

31 	Anna ,(geh. ca 1566 aet Dllniel Vande We~he (+ ca 1612 7 ) 
--- r,erhul/a ca 1613 ut Petrus Soens ( ZOé,]S zou bH Jken ui t de Stede rek. ) 
SIR. 1~85!1586 fO 32 - Ghepresenteert de do:hter yan Jan Cruucke .et Danlel Vande 
Wëghë-fr.-h~~ëifëk-çö;ënde drie stede canner. wyns thélere feeste ende daeryooren ande 
'voornoade Jan Cruucke betaelt 6 PIp. 
SIR. 1595/1596 ti 8 yl•.Tisnneken de dochter yan Jan Cr.uucke ontvreat van hare 
p~ortë;iê~f;r-t;-;o;r;n ~et den huwelyck van Danfel Vdnde .egheharen can·1 he.ft 
gr.e::leeJ t tiicet Yélll lIIaeyken hare toeûer I over hé:re QUote / wesende Jan Cruucke huus
vrilu.e tOlt o;,nof de yssuwe 16 Pip. 
SIR. 1ë14/1ê16 fO 13 Y' - Onthen yan Gillis De Grande oyer D.. niel Vande Weghe de 
--	 -----------7--------s.olllille var, tG PI p. ende dat ter Célu:;en var:de goederer. by hu ghedeeIt ten shrfhu,se 
var. Ja" Cruy~k.e zyn lIyfs vadere/.dus hhr 20 Pip. 
SIR. 1512/1514 ti 11 Y' - Ontfaen ~an Pieter Soenenster eausen ViiI'! zyne huusvrauve 
o;ër-dörlt;r~;dfnghë-;;r. haere poorterle van dat zy haer heeft begheven In huwellck 
let dl! voorseyde Soer.ens coÎlt30 Pip. 
SIR. 1514/1616 fO 1'· PJeter "Soens heeft Yenlackt aet schepenen ter eausen wan tgoet 
hëi-;ê~stö;.;e~" yätÏ-ïyn lIy15 Yéldëi=ë Jan Cruycke cupt hier par appol nte.ent 20 PIp. 

2B 	 yo - Den 10. aprIl 1587 ghereyst ( Jaspar Vande Waetere, ontfangher) by laste wan Schepenen.SIR. 1585/1586 ti 2B , 
---------------;äëj:-vüÎ,:në-anden ontvdngt,ere (yanden) hoye o.ae afrekenynghe ut hea te doene wande croozen dh zy•• 

Rt ten achter vaS OI.e daeraede de VGornOide ontfanghere te betalen. de yerachterthede want recognolssanc. 
vande vynen, bieren ende andere lasten I die de stede zyn. Rt tacher vas I .nde .... pennyngh. ofte 
vruchtbare asslgnat'e te lichten I oaae daeraede te 8ruggh. te lichten. Piet.r D. WItte ende Jan Cruuck. 
(schepenen) als wethouders vande Stede lasten gheyanghen zynde / ghnachhrt-i daghëncoapt 24Pl'Pár:- 
( "t =Majesteit ). 	 -------------.- 
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-	 1) 

DE WULF Vincent 	 fa Vincent en van Joanna De Vascapell e • geb. ca 1530 en + ca 1612 
gehuwd ca 1557 .et KarQareta Dubol' • van hun zyn 5 kinders bekend. 

Schepen van 1565/1566 - 1569/1570 • 15B5 115BB - 1593 11598 
Ontvanger van 1575/1578. - Bulten poorter van Brugge op 19.11.1558 - Brugge 1/193 

S/R... \560t62.f014 .', lh- - . "ncent De Vulf fs Vincent es poorter ontfanghen .et KarQrlete zyne 
hu~s;räuwe • Sentgin ( Vincent) ende Jasparkin zyne kinderen den 21 october 1561 .etten condltien 
dat hy Vincent betalen zal ter vercoopynghe van zyne stede Inde Curtryckstrate de so..e van twee ponden 
thlen schellinghen groote I dus hier naar ordinaire - 20 Sch. par. 

SIR. 1570/72 fO12 - Vincent De Wulf eS poorter ontfanghen aet zyne huusvrauwe ende kinders aids te 
beiäïëné-rör-vërc-oopynghe van zynen huuse Inde Curtryckstrate - nu vercocht - coat 30 Pip. 

P.B. 1614 ft 10 V' N' 191 - Vincent De Vulf ( Is poorter ontvangen) aet Margareta zyne huysvrauwe ende 
Jasperkén-zynë-ïèn;--r-vrntent Is hier niet aeer veraeld ) 
P.B!.l~!~_!~~_N° _!94..: Ida- - randaelding : ( Janneken De Wulf fa Vincent 

( Cathelyne De Vulf fa Vincent 

SIR. 1579/80 fO B - Ontfaen van Vincent De Vulf ter causen van zynder dochter van dat zou aetten 
huwëfiëk-öntvre.pt heeft vande po~rterle van Thlelt co.pt 264 PIp. 

Krs: 	 Vincent 
Jaspar 
........ ; 
Joanna 

Cathelyne 

-	 waarschijnlijk vroeg overleden 
• zonder verdere Inlichtingen 

- dochter naaa onbekend gehuwd ca 1579,C naa!, van de echtgenoot ook onbekend. ) 

• 	png. wonende te Kortrijk en alda&r denkell}k ook overleden 

SIR. 1626 128 fO13 yo - Onthen van Janneken ende Cathelyne De Vulf In Cortrycke 
öYër-h;n-äïïfttende poorterle - co.t 2.P 8 Sch. par. (Joanna wordt niet aeer 
veraeld na. 1628. ) 

-	 ong. SIR vi 1632 tot 1652. - Betaelt Cathelyne De Vulf. jonge dochter in Korlr{jk 
oa de-2-jàreÄ ~~Sch:-par: als afz'ttend~ poorteresse van Thlelt. 
SIR. 1652/1654 fO14 - Ontfaen van Jonkvrauw Cathelyne De Vulf poorteresse deser 
stedë~-m; resldérende tot Ghendt. over haer afzlttende poorterye vande jaeren 
1652 ende 1653 - 24 Sch. par. {Leefde nog ln 1660 en_aoet zeer oud geworden z'n 

SIR. 1560/1562 -tO 7 VO - Ontfaan van Vincent De Vulf ter causen dat hy ghecocht heeft jegehns dholrs 
JosynêïPänifn-een-huus staende thenden der Yperstrate ende betaelt by appolntement van Schepenen 
de soaae van 132 PIp. 
S/R.1562/1564 fO 5 YO - Ontfaen van Vincent De Wulf ter eaus!n dat hy vertocht hadde an Jacques PanUn 
zy~-hu;s-ë;dë erfvë-Inde Yperstrate I dan of zylleder uyt ter handt ele andere quyte scholden I maer 
betaelt voort recht vande stede by co.positle 96 PIp. 

SIR. 1519/1580 fO 29 - Betaalt YIncent De Wulf ( voorQaande ontvanger) ter causen van 6 Ponden grooten 
sj~ërs-dïë-dë-Sted~he. belooft heeft te quyteren an ayne Heeren van Olsene coat van 2 jaren tlaetste 
verschenen noveaber 1580 - 121t PIp. 
S/R.1579/1580 fO 31. Betaelt Vincent De Vulf ter causen vande teercosten by heli verschoten Int 
appointfërëö-i;sséhen he~ ende Schepenen der Stede van Thlelt van 60 PIp. die de voornomde YIncent 
toegheleyt was woor tderfven vande pennynghen die hy by slote 1 lIitsgaders vande wettelycke costen 
daeromllle I byden zeI ven Vincent ghesupporteert· ende beloopt loot blyckt par beljet byden zeI ven 
Vincent onderteekent 126 P. 6 Sch. par. 
S/R.15S1/1584 - ft 25 &yo. Itell aen stelt hier In uutçheven teroos van eene losrenh van 3 P. 17 Sch. 
s-gröötë;-sjáerS-dfë-Vföëent De Wulf jaerllcx heeft sprekende ten laste vande Stede van Thlelt, 
dwelc pleecht te bedraghen 6 P. gr. sjaers. nellaer daer es afghetrocken 26 P. gr. van tcapltael, 
beloopende 32 Sch. 6 gr. sjaers dat Vincent bewezen heeft an Jan Van Yalencyne ter ontlastynghe vande 
voornoade Stede. dus blyft noch 3 P. 17 Sch. 6 gr. sjaers I dit van ghelycke vier jaren tlaetste 
ghevallen nove.bre 1584 beloopende 15 P. 10 Sch. gr. coat In ponden parlsls 186 PIp. 
SIR. 1585/1586 fO 24 VO - Betaelt Vincent De Vulf, de welcke by ordonnantie vandér Wet. up 19 Juni 1585 

ghereyst-,sïïi;r-SruuSSël.oa.e te vervolghen ende te lichten de lettren van alteralnatl •• die eerst te 
Doornlcke ende te Douay vervolcht vaSt by laste van Schepenen ende ghevaghiert 16 daghen ten 3 PIp. 
sdaechs cOllltll8 PIp. {Er was hea eerst It Pip per dag toegekent , • hy houdt hea vernought I { liet 3 P. 
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Restaurant - Feestzalen - Traiteursdiepst 

'T S T R 0 HOF, Kruisboommolenstraat 1 

8800 ROE S E LAR E (Beveren) 

Telefoon 051/22 58 50 

Restaurant gesloten op zondagavond en maandag 

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 Merkse.. 

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

aan goedkopere tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse StalI>. Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, 

bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege:


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

HOE ONTVANG IK 'TSTAMBOOMPJE ? 

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 tijdschriftje 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 MET DANK AANVAARDEN llll! 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 maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal 

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


ROESELARE 


Voorzitster: Lieve 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 (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, apri L, juli, 

augustus) om 20 u. 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


,,),;ÛiJlijjjfjifiiiiïli//J/J!i#!#!i!!i(! 

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: óverschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkóer
sen, enz. Met BR-TELEBAI~K 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 ROESELARE m 




't ~tamboompjt 


.~ ....... 

ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

19- jaargang, nr. 2 . maart 1991 

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) 
Wllfrled Devoldere 

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

AFGIFTEKANTOOR 

8800 ROESELARE 1 




~ KOR TRI J K ~ 
KAL END E R 

Dinsdag, 26 maart 1991 om 20 u. in het gewone lokaal : 

INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 

Voordracht door de heer Valeer ARICKX over zijn "Belevenissen 

bij het opzoeken van de familiegeschiedenis". 

Onze nationale voorzitter is al een tijdje bezig met het 
grondig opsporen van alle familieleden. Zijn opzoekingen 
brachten hem niet alleen het hele land door, ook in Frankrijk 
waren takken gevestigd. Het opsporen van vooral de nog levende 
familieleden en de verhalen die ze hierbij opdisten is een 
story op zichzelf. Het wordt zeker een boeiende avond, zowel 
voor de beginnende als voor de al ervaren zoeker 

Dinsdag, 28 mei 1991 om 20 u. -in het lokale lokaal : 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 
Voordracht door de heer Johan ROBLSTBAB'l'B over ti Op zoek naar 
de oudste generaties van de familie Van Steenkiste lt. Opnieuw 
een voorbeeld hoe het in het Kortrijkse mogelijk is om met de 
genealogie zeer hoog op te klimmen. Toch gaat het niet om een 
graatgenealogie. Alle mogelijke bronnen werden gebruikt om tot 
een resultaat te komen. 

Dindsdag, 25 juni 1991 om 20 u. in het gewone lokaal 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 
Les "Oud schrift" 
----~p----------------------------------
OPNIEUW EEN LESSENREEKS FAMILIEGESCHIEDENIS. 

Door de V.V.F.-Westhoek wordt een tweejarige cursus ingericht. 

Deze lessenreeks wordt gegeven door de secretaris VVF-Kort

rijk, de heer Johan Roelstraete, educatief medewerker bij het 

rijksarchief te Kortrijk. 

Deze lessen vinden plaats telkens om 20 u. in het Centrum voor 

Pamiliaal en Sociaal Archief, Sint Jansstraat 7, 8900 IBPER. 

Voor 1991 zijn volgende data voorzien : 
Donderdag 28 maart 
Donderdag 25 april 
Donderdag 23 mei 
Donderdag 26 september 
Donderdag 24 oktober 
Donderdag 28 november 
Donderdag 19 december 
Inschrijvingen voor 12 lessen gebeuren door betaling van 1200 
F (= 100 Fr per les, syllabi inbegrepen), bij Daniël MER
LEVEDE, voorzitter V.V.F., Brugseweg 32, IEPER; bij Jaak 
DECAESTECKER, W.H.-Uitgaven, Rozelaarsstraat 6, DIKKEBUSi bij 
Annick VANDENBILCKE in het Centrum voor Familiaal en Sociaal 
ArChief, Sint-Jansstraat 7, IEPER; bij Kristof PAPIN, se
kretaris V.V.F., Beiaardstraat 3, Poperinge of bij Noël BOUS
SEMAERE, penningmeester V.V.F., Bloemendale 6, Boezinge. 
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WAAROM BEN G~BALOGIB PUBLICERBN ? 
Wie onze inleiding hoorde op de gouwdag in Roeselare over "Het 
redigeren van een familiegeschiedenis", weet dat we resoluut 
kiezen voor het publiceren van het resultaat van de opzoekin
gen. In nr. 89 van "Gé-magazine (december 1990) verscheen een 
artikel van Jean Beaubestre "Monographies familiales et publi
cation". Ook hij dringt "voortdurend aan op de noodzaak om te 
publiceren.Hij schuift hiervoor volgende argumenten naar voor: 
1° Archieven worden bewaard, maar gaan ook verloren. Denken we 
maar aan het Ieperse voorbeeld. We moeten niet hopen dat dit 
nogmaals het geval zal zijn met één van onze archieven, maar 
wat als het wel gebeurt ? De publikatie van onze opzoekingen 
redt in dit geval ook archief. 
2 ° Ook familiegeschiedenis draagt bij tot de kennis van het 
nationaal verleden. De geschiedenis van het land wordt niet 
alleen geschreven door de grote figuren. De kleine bijdrage 
van de gewone man is gewoon onontbeerlijk. Wanneer we over een 
groot aantal familiegeschiedenissen (liefst zo goed mogelijk 
natuurlijk) de beschikking zullen hebben, wordt een nieuwe 
benadering van de samenleving mogelijk. Samenwerking met de 
demografie ligt hier voor de hand. 
3° Uit solidariteit. Door onze gegevens te publiceren helpen 
we onze medezoekers. Zij kunnen eventueel hun kwartieren 
aanvullen, een nieuwe "piste" opent nieuwe perspectieven op 
verdere opzoekingen. Een degelijke familiegeschiedenis kan een 
voorbeeld zijn voor anderen. 
4° Onze opzoekingen blijven bewaard, worden gered van ver
nietiging. Wat gebeurt er indien onze familieleden na ons 
overlijden geen interesse hebben voor onze opzoekingen ? 
Hoeveel resultaat van opzoekingen is op die manier niet voor
goed in de papierslag verdwenen ? 
Al deze redenen kunnen niet alle zoekers overtuigen. In
dividualisme, verlegenheid, het streven naar volledigheid 
houdt velen tegen. Misschien hoort u ook bij degenen die 
denken dat het opzoeken van de voorouders alleen u zelf iets 
aangaat. Of u vindt uzelf onbekwaam. Artikels zoals verschenen 
in Vlaamse stam zullen zeker dit soort zoekers niet stimuleren 
om nog iets te publiceren. Ze hebben volstrekt ongelijk. Men 
schrijft toch niet in de eerste plaats voor "kritische" his
torici. Volledigheid en perfectie is nu eenmaal een utopie. Op 
een bepaald ogenblik moet u durven de stap zetten tot publica
tie. De beste (veiligste) methode om een familiegeschiedenis 
te verspreiden is publiceren bij voorintekening (die u zelf in 
handen moet houden i laat dit niet aan de drukkers over I ze 
kunnen failliet gaan I). Wie over een computer beschikt, heeft 
ook hier de enorme mogelijkheden die een tekstverwerker of een 
geschikt genealogisch programma biedt. Bovendien kunnen de 
opzoekingen uptodate gehouden worden. Ook met fotokopie is bij 
een beperkte oplage, heel wat te bereiken. Wie niet bereid is 
tot een reproductie in vele exemplaren kan ervoor zorgen dat 
zijn tekst in fotocopie bezorgd wordt aan de centra voor 
familiegeschiedenis (Antwerpen, Handzame, Oostende, Roeselare, 
Ieper, ... ) en vergeet in geval van publicatie ook het rijks
archief niet waar u de meeste van uw opzoekingen verrichtte. 
Het "depot" zal u in ieder geval de zekerheid geven dat het 
resultaat van jaren in de toekomst niet verloren gaat. (J.R.) 
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, ~Vandamme 
VD 'Bommerez 

Vel'zekel'ingen Uw ver trouwen 
Staakmolenstraat 49 - 8800 Rumbeke 
Telefoon (051) 22 81 96/'208004 

in goede handen •I 

STOFFEN 

Uw stoffenzaak 

bij uitstek! 
R. VANDAMME • BOMMEREZ 
Noordstraat 58 
8800 ROESELARE 
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I1 ROE S E LAR E I1 

KAL END E R 

Het lokaal is open op zondagvoormiddag (9u30-l3u30) : zondag 3 
maart en zondag 7 april 1991. 

Maandag, 18 maart 1991 om 20 u in tt Noordhof (benedenzaal) : 
Voordracht door de heer Johan ROELSTRAETE uit Heule over 
HERALDIEK. Het is een onderwerp dat tot nog toe nog nooit aan 
bod is gekomen op één van onze avonden. Onze vriend Johan 
wist in de loop der jaren een merkwaardige kennis op te doen 
over dit onderwerp. Het wordt een boeiende en geïllustreerde 
voordracht over een thema waarover velen van ons nog maar 
weinig afweten. a~t lókaal is open vanaf 18 u 30. 

Tijdens de week van 18 maart zal de plaatselijke afdeling 
Roeselare de kwartierstaat van Jean-Pierre Monseré (bekend 
wielrenner-wereldkampioen) - die in maart 1971 overleed, dus 
20 jaar geleden overhandigen aan het Wielermuseum. Deze 
aktiviteit heeft plaats in samenwerking met het stadsbestuur. 
De juiste datum kan U vernemen via de pers. Wie wil aanwezig 
zijn op deze avond, wordt verzocht vooraf de voorzitster (L. 
Denys - 051/20 35 06) te kontakteren (voor 15 maart a.u.b.). 

In april is er traditiegetrouw - de maand van het Nationaal 
Kongres ! - geen vergadering (ook niet in de afdeling Kortrijk 
en de kern Tielt). Het 26ste Nationaal V. V .l!' . -Kongres heeft 
dit jaar plaats op 20 en 21 april 1991 te Sint-Truiden. Bij 
het ter perse gaan van tt Stamboompje was het programma ons 
nog niet bekend, zodat we verwij zen naar Vlaamse stam (het 
februarinummer). 

Vrijdag 22 maart 1991 om 20 uur brengen we een geleid bezoek 
aan de bibliotheek van de Heemkundige Kring 'De Roede van 
Tielt'. De sekretaris van de kring, de heer Philippe De Gryse 
zal er ons rondleiden. Deze heemkring wist een interessante 
bibliotheek op te bouwen over de.streek. De dokumentatie zal 
zeker ook de genealoog - al dan niet beginnende - aanspreken. 
De bibliotheek bevindt zich in de gebouwen van de oude mater
niteit van het Sint-Andriesziekenhuis (Krommewalstraat). 

DE STATEN VAN GOED VAN ROESELARE door Guido Aerbeydt. 

Tot nu toe zijn hiervan 6 delen verschenen. Van het deel V 
konden we nog enkele exemplaren op te kop tikken bij l!'amilia 
et Patria {500 fr.}. De andere delen zijn niet meer verkrijg
baar, doch van de auteur kregen we de toelating om deze te 
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kopiëren voor eventueel gegadigden. Deze delen zullen gekopi
eerd worden naargelang de vraag. Wie gernteresserd is, wordt 
verzocht zijn naam op te geven met de gewenste delen (liefst 
schriftelijk opsturen naar de sekretaris W. Devoldere of 
afgeven op de eerstvolgende vergadering). Uiterste datum van 
inschrijving : 18 maart a.s. Het kopiëerwerk wordt dan afge
maakt tegen einde april. 

HOE SCHRIJF IK DE NIEUWSTE GESCHIEDENIS VAN MIJN GEMEENTE ? 

Het Centrum voor Geschiedenis organiseert in samenwerking met 
het Provinciebestuur West-Vlaanderen een reeks inleidende 
colleges rond bronnen, literatuur en methode in verband met 
plaatselijke geschiedenis (einde 18de - midden 20ste eeuw). 
Plaats: Provo Industriële Hogeschool, Kortrijk. 
Data zaterdagvoormiddag van 9 u 30 tot 12 u 30 op 
26.10.1991, 09.11.1991, 23.11.1991, 07.12.1991, 21.12.1991, 

11.01.1992, 25.01.1992, 08.02.1992, 22.02.1992. 

Onderwerpen archieven, bibliografische instrumenten, soci

aal-ekonomische geschiedenis, politieke geschiedenis, Franse 

en Nederlandse Tijd, sociale bewegingen, culturele en reli 

gieuze geschiedenis, mondelinge geschiedenis, synthese ... 

Inschrijving 2000 fr. - alle inlichtingen Centrum voor 

Geschiedenis, Blandijn 2, 9000 Gent (tel. 091/64 40 03), 

kontaktpersoon is mevrouw VOLCKAERT. 


DOODBALMEN VAN PASSENDALB (heerlijkheid AQUETS) 

Jan Vanderhaeghe 

In Vlaamse Stam, jg. 1976, p. 93 en volgende verscheen 
van de hand van de heer A. Preneel een verzameling doodhalmen 
en Staten van Goed van Passendale (1719-1776). 

In het register Ieper 4, nr. 220 berustend op het Rijks
archief Brugge vindt men een verzameling doodhalmen van Moor
slede (18e eeuw). Achteraan in dat register staan nog 26 
doodhalmen betreffende Passendale (heerlijkheid Aquets) welke 
als aanvulling kunnen beschouwd worden. 

[Gebruikte afkortingen : Dh doodhalm van K: kind(eren) 
VP : voogd paterneel VM : voogd materneel ] 

26.06.1730 Dh Benedictus de Rommelaere + Roeselare, 06.03.1730 
x Magdalena Mortier. 
K : Mary Magdalena 22 j., Isabe11a Clara 17 j., Joseph 14 j., 
Petrus Emanuel 9 j. VP : Jacob Rommelaere VM: Jan Mortier. 

26.11.1736 Dh Nicolais Josse De Lannoo fs. Josse + Passendale 
... 7.1732. x Antonette Ramax fa. Antoon. 
K 	 : uit 1 x bij Antonette Solenbier : 
Nico1aas, Joos, Jaecques, A1exandryne en Marie Josepha alle 

competent. 
uit 2 x met blijvige : 

Charles Philippe 16 j., Cornelis 7 j., Marie Anne Joseph 14 

18 



j., Anne Marie 12 j. VP: VM : Jacques Ramax. 

06.02.1733 Dh Matheus Rosé + Passendale ... 12.1732. 

x Jossine Wallecam. 

Hoirs en erfgenamen: Petrus en Gillis Rosé (broeders +). 


18.11.1735 Dh Petrus De Jaeghere + Passendale ... 7.1735. 

x Marie Therese Jonckheere. 

Hoirs : Geeraert De Leu x Maria Dejaeghere. Anthone Marescau. 


23.03.1735 Dh Gillis Blanckaert + Passendale ... 2.1735 

x Marie De Poortere. 

K Petrus x Theresia Degand i Gillis en Joannes (beiden 

competent) ; Petrus Pattijn x Maria Anna Blanckaert. 


23.03.1736 Dh Anna Cathelyne Wallecam + Passendale ... 2.1736. 

Hoirs : Jan Wallecam (synselfs), Maria Anna, Jossyne Wallecam 

wed. Matthijs Rosez, Joanna Therese Vandenbulcke x Jean Le 

Pouttere. 
Petrus Joannes 11 j ., Maria Joanna 15 j., Aldegonde 13 j., 
Marie Anna 9' j., Agnes Hendericx 5 j. kinderen van Jacobus 
Hendericx en Marie Cathelyne Vandenbulcke. 

27.06.1736 Dh Anna Solemez + Passendale ... 6.1736 
x Carle Deprez. 
K : Petrus Deprez getrauwt i Francoise Deprez getrauwt, Joan
nes (competent), Pieter Ghijsele x Marie Anna Deprez, Jaecques 
Depoortere x Isabelle Deprez, Petrus Mulle fs. Pieter oud 10 
j. achtergelaten bij Pieter Mulle en Marie Jacoba Deprez. 
VP : Joannes Mulle VM: François Deprez. 

22.03.1737 Dh Cathelijne Cruyt fa Petrus + Passendale .. 1.1737 
x Carle Wittebolle fs. Jaecques. 
Hoirs in Ix met Cornelis De Cadt fs. François. 
Cornelis François, Petrus beide competant 
Jacobus De Meerseman x Marie De Cadt 
Jaecquemintje Theresia De Cadt competent 
Marie De Man fa. Caerl en Pieternelle Decadt. 
De 4 wésen van Lieven Van Peteghem en Jacoba Decadt. 

18.10.1737 Dh Jossijne Blancquart wed. Mailliaert Vandenameele 
+ Passendale 11.10.1737. 

K Petrus 34 j., Laureys 30 j., Marie Cateryne x Petrus 

Develtere, Joanna 28 j. 


11.03.1738 Dh Pieter Van Olme fs. (+) Pieter + Passendale, 
10.09.1737 x Marie Therese De Jonckheere. 
K : Annemarie 10 maanden 

VP : Nicolaas François Delehey VM: Marijn De Joncheere. 


(vervolg en slot in het volgende nummer) 

GENEALOGISCHE GEGEVENS TIELT 1579-1587 (A.R. Tanghe) 

Hierna vindt U vervolg en slot van vorig nummer (p. 8,9 en 10) 
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SIR. 1585/1586 • fO 41 Vo - ~en ghelt Vincent De Wulf aen losrente van 4 P. 7 Sch. 6 gr. sjaers den pannynck 16e 
;ëräëhiê;t-;ä;-i-jä;êö-fïaatste gheval1en den 7 Juni 1585 beloopende In ponden parisis 105 Pip. 

SIR. 1610/1612 fO 9· Joos De Smet heeft ghecocht derfve van den Zwarten le.u·,.jeghens Vincent na-Vulf, 11;ghlndl ti 
Thïelt-up de lart~ende noch Itt Schepanen niet gheaccor~eert ( ovë;-dë-;Oëjpenn.) p/ •••orï.:--------- 

SIR. 1612/161~ - fe 10 VO - Ontfaen van Chrlstl.en, Dubols over de coop vanden huuse ende erfve staende Inde Yperstrate 

;yf;öt-Vrn~ant-n;_wu1fiPär appolntelent 84 PIp. 


SIR. 1579/1580 10 12 yo - Betaelt YIncent De Wulf, als laetsten ontfanghere der stede van Thleltl van zulcx als de Stede 
r;ö-aëht;r-;as-blycken by slote van der laetster rekenynghe bedraçhende de sO=le van 2688 P. 14 Sch. 8 Deniers pari sis. 

-:"":-:-:-:-: 

VANQE WAETERE • Jaspar : fs Jacobus 
Ontvanger van 1585 tot 1586 en Graffier van 1589 tot 1614 - + ca 1615. 
gehuwd ca 1582(let Anna Van~e I Basseye fa(Joannes, Burge~eester en 

. We lauwers Yan Neste Vander Plete Catharlna 
SIR. 1579/1580 fO 10 - Jaspar Yande Waetere es poorter ontfan~hen Ildts te betaèlen tracht 
;äöd;-pöörtêrïê-io-Sch. par. 
S/R.1581/84 fO 7 VO - Ontfaen van Jaspar Vdnde Waetere • angaende vanden huwellcke van 
fäööëken Basseye-fa Jans I anveerdende tpoortersclp van Thlelt ende lat een ghecolposeert 
vande yssuwe van zyn wyfs goede Ildts dat haer stondt te suceederende tsalen 108 PIp. 
SIR. 1581/1584 fO 18 Y' - Ghepresenteert Jaspar Vande Waetere als anveerdende tpoorterschlp------------------ \\vande Stede by allanehe van huwellek let Tanneken de Weduwe van lauwers lauwèrs Van Nest. 

drie stede cannen wyns COlt 6 Pip. 

SIR. 1585/15B6 fO 22 va - Betaalt uen ontfanghere ( Jaspar Yande Waetere) voor zyn pension 

-;ändën-öötfänc-;ndë-~utgheven te doene dese 2 jaren naer costule 72 pIp. 

Van hun Is' slechts een kind bekend nalelljk : 
Franclseus geboren ca 1585 - schepen van 1612 Tot 1614 - overleden 25.9.1618 
gehuwd te Tielt ea 1610 aat Anna Colins fa(Joannes ( Schepen geweest) en 

Dessereins Comella 
zyn weduwe Anna Col Ins herhuwda te Tle1t op 22.1.1619 let Joannes Van Zantvoorde fs Joannes, 
die ook Graffier werd van Tte1t van 1620 tot 1664, Anna Colins Is + te Tlelt op 31.12.1527 
en Joannes Van Zantvoorde horhuwde te Kortrijk In lel 1630 aet Joanna Dessereins fa Jan. 

-:-!-:-:-:-:-: 

SIR. 1585/1586 10 38 - Betael t te Thl el tint Seaee ende elders van teercosten ghedaen byde SouveralA,ut zyn8.1jheZillan I 
gheleghëöïhëbbende te Cortrycke I van ende letten laetsten aprilis 1586 tot ende cetten eersiën-;äö-.eye 15~7 I tsalon 
by Schepenen gherekent ter so••e van 36 P. 18 Seh. par. ( zie fO 33 hiervoren van zelfde rekening) 

- Betaelt In leye van teercosten ghedaen byde roode roex treekende naer Doomlcke onder dach ende nacht 54 P. 17 Sch. par. 

-Betaelt Int voomomde Scaec I ten huuse van Loonls Vanden Dorpe ende Int Paucke by Walravens Verkest I van teercosten 
ghedaen by dlversche soldaten van Oudenburgh .et haerlleden llautenant en Seurgeanten up de stede van Thlelt ten 
dlversche stonden gheeolen ende ghefourlert binnen der date van deze rekenynghe by Schepenen ole gherekent beloopende 
ter SOQ~e van 38 P. 8 Sch. par. 

- Itel alzo up den 20e Julll 15B6 binnen der Stede gheco•• en zyn "ynheer den lleutenant Strepegny latter cOlpangnle van 
teollone1 Haultepenne In gheta1e van 1600 voetknechten zonder de peerderuuters ende vrauwen letten lochaetsen ghefouriert 
zfnde binnen deser Stede ende alhier van tsaehtemoens te twee hueren gheleghen tot tsanderdaehs datse van hier vertroeken 
ende binnen den selven tyt verteert bet ( .eer) dan duizend gulden I ende respect neaende up het aerse ghelleente dl, 
gheenssl ns den liddel en hadden Olllle de oncosten a11 een te supporteeren liet die van buuten I ende nochtans nfetjeghenstaendl 
de cleene ghestaethede der Stede 1 hebben Schepenen hier toe loeten beloven ende supporteeren ten laste van zelve Stede 
ter SOlle van 306 P. 10 Seh. par. 

- Betaelt van teercosten ghedaen In hooylaendt (juli) 1586 by 15 soldaten die hier van Dudenburgh let haerlleden Seerganl 
qua.en Ol drie ghevanghen soldaten I dle.en voor vrijbuuters gheapprehendeert hadde I by laste van Schepenen 9 PIp. 

http:Chrlstl.en
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UUTGHEVEN VA~ REPARATIE 


fO34 - Betaelt eenen glazenmaker van Brugghe voor tvereaken vande glazevensters ende tgone by hem ghelevert ande voornomde 
glazevensters up Schepen catere datter van noode was: 4 P. 4 Sch. par. 

- Betaelt Jan Van Oost sdaeghs voor Russelaent ( Se~le.ber ) 1585 voor tlaken van een nieuwe slotele Ol tblochuus 
Iitsgaders nieuwe yzeren banden Ol tzelve Blochuus - 30 PIp. 

- Betaelt Jan Van Oost, slotlaker, voor tveraaken van Stede orlogekin dwelc ghebroken was by Schepenen hel daer 
vooren geaccordeert : 3 pIp. 

- Betaelt Jan Van Oost voornolt voor teaken ende leveren vande yzeren roeden ande glazevensters up de Schepen-calere 
12 pip. 

- Betaelt Jan De Tolenaere • Ietsenaere van beroep, voor tveraaken ende repareren vande steeghere vanden Schepenhuu. 
4 P 4 Sch. p. ' 

_ Betaelt van reparatie gtllldaen ~nde Stede 111 Uel ene zulç alst van noode ghedaen es volghende tbiljet van 
GIllis Dhondt. lue1enaere. by he. onderteekent inhoudende 24 Sch. 3 gr. COlt over de helft In ponden parisis 

7 P. 5 Sch. 6 deniers parisis. 

fO34 VO. 	 Betaelt voor tlaken ende repareren vande ~~~~! !~n~e_~~~~!t_~~!_~!_~~~~!n~!~_~~ 2!_~~~~~!~_da:~~~~!_0~~_~!!!!~ 
!~~!_e~~j~!!~den _!~~!!_!a~_~!~~~~!_!~~~!_~!!~!_!~~!!~_t!_~!~!r!~!_~~!~~!__ ~_!9_~lP! 

ANDERE BALDADIGHEDEN VANDE SlUISENAARS. 

SIR 1585/1587 fG 28 Vo - Ken stelt hier tRt uutgheven holage dat Jan Collyn ( Schepene) had de begonnen doen, 
tötïb;;-en~ärSëëf;-näër Ghendt, ende,alzoo naer Bruessele te weghe. by laste vander Wet ende affalren vander 
Stede I alwaer hy vande Slusenaers veraoordt was I voor dien dach 4 PIp. ende den Messagier aet hel reyzende 
2 PIp. comt te sa5en ter somle van 6 Pip. 

fO39 VO - Itel gherelbourseert loonls Vande Dorpe ende Pieter Poelvoorde/ die Jacob Nelrync te peerde naer Bru99he 
te paste zonden an capitain La "ote upden 2e Synncxendagh 15871 te kennen ghevende I dat de vlanden vander SlUUS 
den paster Inde kercke zynde vanden autare ghehae1t hadden, met nochwel veertlch andere persoonen, ten dienste 
Gods ghecOlaen zynde aedeghe1eedt / zonder de pllage ende tberooven, by healleden anders ghedaen, ol.e helliedan 
letten ghevanghene ende roof te recontreeren / dwe1ck niet en çonste zoo haest ohescledan - COlt 3 P. 12 Sch. par. 

. . . . ( het betreft hier Paster Jan De Zanghere ~ -.. -.. -.-.
Jan Collin , Schepen van 1585 tot 1587 en vermoord door de Sluisenaars. was gehuwd in:1581 aet Cornella, 

Van Valencyne fa Jan en "aria Haels, We van Qulntyn Dessereyns, uit dit huwelijk Is er een dochter bekend 

namelijk Anna, die eerst huwde ca 1610 aet Eranclscus VandeWaetere~f/Jaspar en daarna te Tlelt op 22~1.16'9 

let Joannes Van Zantvoorde fs Joannes , Jan Collin aoet weduwnaar geweest zyn uit een vorig huweliJk, waarvan 

twee kinders bekend zyn, namelijk Clara en Camelia, die .eter waren by de kinders van Anna. 

Volgens SiR. 1585/87 fO25 bezat Jan Collin 2 peerden en vier koelen. 

SIR. 1581/84 fO8 VO. Ontfaen vI Jan C011yn vande Yssuwe die hy schuldich es ter causen dat hy ohetrauwt heeft 


Comëïfä-Vä;;-Väle;;ë;ii fa Jans Weduwe wylent Qulnten DeSereyns, die vervrelllt es vahde poorterie van Thhlt ende 

aet de voomoade Jan Collin tvreylaetschip gheaccepteert heeft, comt 400 PIp. 


.. .. . .. ..-.. -,,-.-.-.-
Joannes De Zdnghere, Pastoor te Tlelt van einde 1584 tot 1610, daarna Pastoor te PIttel van 1610 tot zyn overlijden 

Ie Pitte. In 1617, hiJ werd te Tlelt begraven voor het autaar van O.L.Vr. 

HIJ is poorten geworden te Tlelt In 1602 - P/B. 1514 fO 15 ~r 281. 


-:-:-:-; 
SIR. 1585/1587 f O35 - Ghepresenteert deghewillighe van Thielt die te Brugghe Qua.en ( In 1585) oa Heer Jacob 
D~Vooght, capellaen / o••e te Thlelt den dienst te doen (Hij bleef in Thlelt tot 1590 Ol nadien paster te worden 
te Aarsel e tot ça '1600. ) 

Itel den 11 Januari 1586 ghepresenteert dezelve ghewillighe / die Schepenen van Brugghe nalrt Thlelt convoleerden 
oell aldaer residentie te begonnen neaen - 12 pip. 

Ghepresenteert Reynler HUlaet coster van Thle1t als hy den dienst Quaa accepteeren een vat leels by GIllis Dhondt 
( K01enaar op de Stede.olen) ghelevert den 1a lartil 1586 - 4 P. 6 Scha par. 

SIR. 1585/1586 fO26 - Ter ordonaantle vander Wet es Pfeter Basseye fs Jans ghereyst up den 12e aprilis 1586 naer 
Br~sër;ët deïbëSföteo advyseo. etc •• mitgaders byden lel ven ghereyst tot Andwerpen Oille te onderzoueken zeker 
ornementen de kercke van Thlelt noc~ toebehoorende zoomen presumeerde / ende niet en wondt / etc •• 

-:-:-:-;-: 



Item -I/Drdt hier In DIltf .. n~ne ;;reurl)Cht Dver tie l188roe Ycln viert halve hr.",,, zel.ers, eie !>:;nuldi9f. Z'Ir" 
Jan Cl"llucke, Hendnc Van ~aYesleyn, Jan Collyn ende JoG' Van Hamu, ..15 nieuwe schepenen in eed! 9t.eCOItlLel\ 
:ynde, voi9i.er.::e ooreüll!lantle y"n .yne heer.n de Coulssarhstl'l, staande IH.hler tr.lot vaooe reKenin;;ne Ildf 

11)'; ent Olivjer Van::e Keere, YOOl";«el'\(;r OIîtfdf'9~I!'I'"e eeur SteÓt, eh: Ilert fan <;~~er.anh van E S::nell:n;er 
~ 9rooten d'ance, c..pt tea.en SC Ponven pdrisis• 

. . .. . . . -..... -........... 
-_._---- -- "" ._- --...- .. - ----... "_. ---'-~-'" -_._-------- --- --._-----~._---

t.~ rel[ St~1"IH 

Lil .... e:-s :lp Cle!"Cc; 
J~r Panti ft 
01 i v; er Dnooilhe 
Gull1 e Cuyboe 
lèiorecht Bc99é1ert 
ÏI;.~1 ",ndt V.. nCtr Pi eh 

$/~:_~~~1!i~S4 f:_~ 

Jar. \'"n Val encffne 
~tev!r. H/Os!e 
Jdr rEsS!YI! 
Jar. P.in ti ft 
Cll vi 1:1" Dr,ooçhe 
l~~ur!:;ht ba~t"ert 
Roelanjt VanDer Piete 

ke;;ens de onlusten en 
Of: anóere leden waren 

.. Eur;ti. ~ ~ar!:e ;·~;s~r ir '5;>~ 

• geylucht nê.iir ;'l1t .. el":,en er: ar;; c" 1:;~5 


.. gevlucht n"tiI!" Zeehr;t 1n i5"'~ 


- ;;evlucht naé;;- :ient in 1!)BC 

-,. v..n;je peste In 1579 


- 11 ;,v1uct.t IEt 01 h'i 8r Dhooghe er. teru~ ca 1585 

• ó.. rçett • .;. Ir. 1581 

-..,. rir.::e1581 


- ir. Zf:e~ ant \:Ii + in 1563 

- in tent e,.. ;sldaiilr oYl:r1e:Jen 


- waarSChijnlijK i~ Gent en teru; t~ 1~S!). 

de tróebels lier( de Stad dan all een bestuurè doür Jan b.snye en LOtIl.!H"pct,t B"9~êert, 
gevlucht oi overleden, en er lIa. nleund 011 hun te vervangen, bleven ook Plehr Pantl" 

~reffier. Ollvfer Vande Keere, ontvanger-en Jaspar Vande Waetere, clerck•. schoonzoon van Jan Basseye. 
La&brecht Baggaert vertrok naar Brugge tn 1585 en Is aldaar In 1595 overleden. 

SIR. 1585/1581 tG 1.------
Jan Basseye - Burg... en + einde 1581 begin 1588 
Yincent D. Wulf 
lauwers Boddens - + In ael 1586 en vervangen door: Joos Van Kaaae 
PI eter De 1111 Ue 
Mandrtc Van Ravesteyn 
Jan Cruucke 
Jan Collin .. ve,..oord te Aarseh door de Sluhenaars, denkelfJk In aprtl 1581, zynde op reis 

naar Gent en Bruuel, .et de stede aessaghr. by laste Viii de Wet, Inde affafren' 
yander Stede. 

-:-:-:-:-: 



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. lIinillUlI bescherllend 

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

Ieder lid ontvangt I188ndelijks het tijdchrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en forllUlieren 

aan goedkopere tarieven krijgen (zie OIISlag VlaallSe StalI>. Alle briefwissel ing i.v. m. l idll88tschap, 

bemiddeling, fallilieverenigingen, heraldisch kollege: 


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

HOE ONTVANG IK 'T STAHBOOHPJE ? 

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 tijdschriftje bekOllen 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 MET DANK AANVAARDEN 11111 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 1473) 

KORTRIJK 


Voorzitter: Dr. Gabriêl VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3, 8531 BAVIKHOVE. 

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

De l18andeli j he vergaderingen (april, juli, augustus Uitgezonderd) vinden lleestal plaats in de zaa l 

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


ROESELARE 


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

Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 2214 73). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde I188ndag van de maand (niet novellber, april, juli, 

augustus) om 20 u. 
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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 ROESELARE 




't ~tamboompje 


ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

198 jaargang, nr. 3 . mei 1991 

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) 
Wllfried Devoldere 

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

AFGIFTEKANTOOR 
8800 ROESELARE 1 



~ K; R TRI J K ij 

Kalender 

Dinsdag, 28 mei 1991 om 20 u. in het 

gewone lokaal INTERCOM, Rijselse

straat 57, 8500 KORTRDK. 

Voordracht door de heer Johan ROEL

STRAE1'E over Op zoek naar de oud
11 

ste generaties van de familie Van Steen
Idste ". Opnieuw een voorbeeld hoe het 
in het Kortrijkse mogelijk is om met de 
genealogie zeer hoog op te klimmen. 
Toch gaat het niet om een graatgenealo
gie. Alle mogelijke bronnen werden ge
bruikt om tot een resultaat te komen. 

Dinsdag, 25 juni 1991 om 20 u. in het 
gewone lokaal INTERCOM, Rijselse
straat 57, 8500 KORTRDK. 
la "Oud schrift" 

Genealogie en Computer : op dinsdag 21 
mei a.s. trekken we naar Roeselare (zie 
kalender Roeselare) voor een voordracht 
over HAZA-DATA. 

Op vrijdag 24 mei trekken we naar Roe
selare waar we het lokaal bezoeken van 
deze afdeling. We worden verwacht om 
19 u 30 in 't NOORDHOF , Noordstraat 
107 te Roeselare waar de plaatselijke 
sekretaris, Wilfried Devoldere ons de 
nodige uitleg zal geven. Vanaf 20 u tot 
22 u 15 kan iedereen zoeken in de doku
mentatie ter plaatse. Breng Uw gegevens 
mee! Kontaktadres : Lueien AILLIET, 
Schuiferskapellestwg 29, 8700 TIELT. 

~ ROB S B LAR B ij 

Kalender 

Het lokaal is open op zondagvoormiddag 
(9030-13030) : zondag 5 mei en zondag 
2 juni 1991. 

Na de rust van april wordt het een druk
ke meimaand met "voor elk wat wils" ! 

Op dinsdag 21 mei 1991 om 20 u zorgt 
de werkgroep Genealogie en Computer 
voor een avond rond het programma 
HAZA-DATA. Spreker is de heer Peter 
W. Wieme uit Oisterwijk. De heer Wie
me komt helemaal uit Nederland om dit 
programma bij ons te demonstreren. Wie 
geïnteresseerd is mag deze avond zeker 
niet missen. Haza-Data kost slechts 1500 
Bfr. !! I Gezien de mogelijkheden is dit 
een spotprijs. Het kent slechts twee be
grenzingen : maximaal 25000 personen 
per bestand en 11 slechts" 40 kinderen per 
ouderechtpaar... Afkomen dus op 21 mei 
in de benedenzaal van 't Noordhof. Het 
lokaal wordt geopend van 18 u 30 tot 22 
u voor wie niet geïnteresseerd is in 
genealogie en computer. 

Op vrijdag 24 mei 1991 komen onze 
Tieltse vrienden op bezoek. Iedereen kan 
van 20 u tot 22 u 15 terecht in het lo
kaal. 

Niet op de derde maandag (daags na 
Pinksteren !) maar op de vierde maandag 
27 mei 1991 om 20 u gaat een voor
dracht door in de grote benedenzaal on
der de titel Genealogie, een ZIUlk van 
leven en laten lev!n. Sprekers zijn de 
heren Josy MARIEN en Jan GILLIS. 
Deze beide personen zijn leden van de 
Mormoonse kerk. 'h! zullen het hebben 
over de Mormoonse kerk en hun opvat
tingen over genealogie. Ook komen we 
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te weten wat zich in Salt Lake City 
(U.S.A.) bevindt. De Mormonen be
schikken eveneens over een eigen compu
terprogramma voor verwerking van gege
vens. Ook wat de vorser hier in België 
bij de Mormoonse kerk kan vinden komt 
aan bod. Een niet te missen avond dus: 
27 mei a. s. Naar gewoonte is het lokaal 
open vanaf 18 u 30. 

Zoals hierboven vermeld is het lokaal 
open op zondag 2 juni van 9 u 30 tot 12 
u 30. Het is de laatste maal voor de 
ti titozomers p ... 

Op zaterdagmorgen 22 juni 1991 maken 
we een afspraak met de heer Willy VAL
LAEY die verbonden is aan het Stadsar
chief van Roeselare. De heer Vallaey 
zal zorgen voor een interessante rondlei
ding in het Roeselaarse stadsarchief EN 
dokumentatiecentrum. Voor velen onder 
ons is dit onbekend terrein. Onbekend is 
onbemind en daarom spreken we af om 9 
u 30 aan de ingang van het stadhuis (kant 
Botermarkt). De rondleiding met uitleg 
over archiefwet, bewaring van archieven, 
het plaatselijk archief, enz... zal duren 
tot 11 u. Om praktische redenen vragen 
we U echter de voorzitter (Lieve Denys) 
te verwittigen VOOR 15 juni a.s. 

Moest het volgende Stamboompje pas 
begin september in Uw bus vallen: op 
zondag 1 september is het lokaal weer 
open van 9 u 30 tot 12 u 30 ... Nog een 
prettige vakantie ... 

STATEN VAN GOED ROESELARE 
door Guido Aerbeydt. 

Er is nogal wat interesse voor de kopies 
van de vroeger verschenen delen. We 
vragen de mensen die ingeschreven heb
ben dan ook wat geduld. Ergens in mei 
krijgen ze bericht dat de zaak. rond is. 

Nieuwe uitgaven 

Doopakten Oostnieuwkerke. 

De doopakten van 1760 tot 1793 uit de 
parochieregiste van Oostnieuwkerke. 
Nu is ook het derde en laatste deel (dit
maal geklapperd door Mevrouw Jaklien 
WATfEEUW) klaargekomen. Het boek 
bevat niet minder dan 2056 doopakten, 
geklasseerd per gezin. Achteraan vindt 
men een klapper met meer dan 6000 
familienamen van moeders, peters en 
meters. Er is eveneens een index op de 
plaatsnamen opgenomen. Het deel telt 
295 blz. op A4-formaat. Geïnteresseer
den kunnen het bestellen voor de prijs 
van 800 fr. - verzendingskosten niet 
inbegrepen. Gezien het gewicht vragen 
we U zoveel mogelijk het boek af te 
halen bij de voorzitter, sekretaris of in 
het lokaal. 

Kadastrale atlas van POPP van Roese/a
re-centrum & aanWÜz.ende tofel met 
inlichtingen per eigenaar ••• 
De afdeling Roeselare heeft enkele 
prachtige NIEUW GEDRUKTE exempla
ren te koop van het parcellair plan van 
POPP van Roeselare centrum. Deze 
verzorgde luxe-uitgave werd gedrukt op 
CREME PAPIER 170 gr. Prijs: 500 fr. 
Een buitenkansje voor elke genealoog 
maar ook voor alle heemkundigen! Het 
werk kan ingekaderd ook dienen als 
wandversiering. Wie een kopie wenst 
van de aanwijzende tafel met inlichtingen 
per eigenaar kan die eveneens bekomen 
(700 fr.) De kaart is niet gedateerd. 
Popp dateerde zijn kaarten - om commer
ciële redenen - niet. Zijn kaarten zijn 
alle gemaakt tussen 1842 en 1879. Dit 
zijn echter uiterste data ! 
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Kwamentflten van uitgeweken Vlamin
gen. 

De Genealogical Society of Flemish 
Americans heeft een uitgave op de markt 
gebracht met KWARTIERSTATEN van 
UITGEWEKEN VLAMINGEN. Het kost 
15 $ + 3,25 $ verzendingskosten. In
lichtingen in het lokaal tijdens één van 
de vergaderingen. 

Eind juni verschijnt Genealogieën uit het 
renteboek 1681 der S1aeten-luning 
1516-1511, door P.A. DONCHE. 

In 1516 werd door de magistraat van 
Veurne-ambacht een verplichte staatsle
ning uitgeschreven, om de belastingsont
vangsten te compenseren die sterk terug
gelopen waren door de ontvolking ten 
gevolge van de godsdienstoorlogen. 
Deze leningen hadden zeer lange looptij
den, tot meer dan 200 jaar. Ondertussen 
werden renten uitgekeerd aan de afstam
melingen van de oorspronkelijke ontle
ners. Het renteboek van 1681 bevat daar
om uiterst waardevolle genealogische 
informatie, die bovendien ook voor ge
emigreerde families van vitaal belang is. 
In deze uitgave werd het register in zijn 
geheel gepubliceerd. De vaak erg inge
wikkeld geformuleerde genealogische 
informatie uit de akte wordt verhelderd 
door niet minder dan 85 genogrammen 
(uitgetekende stambomen), die zich 
meestal uitstrekken over 5 tot 6 genera
ties en zelfs in één geval tot 15 afstam
melingen vermelden. De alfabetische 
index vermeldt een 5OO-tal familienamen. 
Formaat : A4 (210 x 297 mm). 190 blz. 
Voorintekening (tot 15 mei 1991) : 475 
fr. + 50 fr. verzendingskosten. Na 15 
mei : 550 + 50 fr. Bestelling uitsluitend 
door overschrijving op 411-8052581-31 
van P. Donche, Elisabethlaan 2, 2600 
Berchem. 

WOONHUIZEN: ONBEWUST MONU
MENTEN (TIEL1) kan ook de genea
loog boeien. Deze uitgave van de Roede 
van Tielt geeft een beschrijving van 60 
woonhuizen in Tielt en bevat een be
schrijving van zijn bewoners (met genea
logische gegevens). Het is verkrijgbaar 
tegen de prijs van 750 fr. (+ 125 fr. 
verzendingskosten) door overschrijving 
op 001-1478512-17 t.n.v. UITGAVEN 
DE ROEDE VAN TIELT, TIELT. 

Zoekertjes 

* Mevrouw E. PERNET-DE LEERSNU
DER, J. Ballingstraat 27 te 1140 Evere 
(Brussel) zoekt : de datum en plaats van 
overlijden van ISABEILA PARMEN
TIER, weduwe Petrus Joseph De Leer
snijder. Zij was geboren te Tielt op 
08.06.1793 en verbleef in 1871 in MEU
LEBEKE. 

* De Heer CLAUDE TYDTGAT, Sint
Elooiswinkelstraat 33, 8880 Ledegem 
vond in een schaderapport van Hulste 
(1683) (RAK, Bruine Pakken). Daarover 
de volgende vraag : zoals U kunt zien 
(hieronder) tekenen de broers NICO
LAAS en LIEVEN Tytgat met een 
"merk". De gelijkenis is treffend. Heeft 
deze "handtekening" enige betekenis ? 
Een tweede vraag: wat is SAUVEGAR
DEGELDT? 
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JE BENT JONG, EN JE WILT 

VEEL. RUIMTE VOOR JE VRIENDEN. 

GEEN PROBLEMEN. MAAR OOK: KOMFORT EN 

KLASSE. EN ZELF BESLISSEN: WELK OPTREKVER- , 

MOGEN, DE LUXE VAN AIR CONDITIONING: HET GEMAK VAN 

STUURBEKRACHTIGING~ DE VEILIGHEID VAN ABS; 3 OF 5 DEUREN. 

JE WILT EEN AUTO VOOR DE JAREN '90. KLEIN VAN STUK, MAAR 

GROOT VAN OPZET. DE NIEUWE RENAULT CLIO. EOkleur. 
JIJ, ÉÉN EN AL LEVENSLUST. Renault prijSt el,aan. 

'"o 
'" '" 
.. '" U 

'"::> 

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

Garage DE WESTLAAN 

Westlaan 221 - 8800 Roeselare - Tel. 051/20 33 10 



Doodhalmen van Passendale (heerlijkheid Aquets) 

(vervolg en slot) JAN V ANDERHAEGHE 

01.05.1739 Dh François Salemez fs François + Passendale 10.12.1738 x Cathelyne 

Vandenmeersch fa Marijn en Cathelyne Roseel fa Jan. 

Hoirs : Carel Vandenameele x lsabella Salemez fa François in zijn 1 x met Engellesse 

Bisschop fa Carel. 


19.02.1740 Dh Pietemelle Rommelaere wed. François Noije + Passendale. 
K. : Albert, Mary x Joos Hoet, Joos, Michiel, Joannes, François. 

13.12.1741 Dh Josyne Wallecam wed. van Maerten Bousee en daarvoor van Louis D'hane 
+ Passendale. 
K. : Joseph 31 j., Marie Cathelyne 29 j., Anna Catharina 25 j., Rosa 24 j. 
VP : de voorschreven Joseph D'hane. VM : Joannes Castelain (Moorslede). 

16.02.1742 Dh Marie Cathelyne Syssau fa (+) Matthijs + Passendale x Theodor Lesage. 
K. : Marie Cathelyne 22 j., Elias 18 j., Joseph 14 j., Marie Therese 9 j. 
VP : Laureins Sage (Geluwe) VM: Elias Sysseau (Roeselare) 

18.04.1742 Dh Marijn Soenen fs Jan + Passendale 18.03.1742 x Marie Françoise Carlier 
fa Frederig. 
K : uit 1 x met Marie Cath. De Jonghe: Marie Theresia Soenen x Benedictus Vanden
bussche fa Guilliaeme 27 j., Pieter Valentijn 24 j. 

uit 2 x met houderige : Pieter Joseph 11 j., Jan Bapt. 9 j., Anna Cath. 6 j .. 
VP : Joannes Soenen fs. Jan (Staden) 
VM : Frederic Carlier fs. Frederig (Moorslede) 

02.05.1746 Dh Marie Bogaert + Passendale 06.08.1745 x Jacob Mortier 
K : Joannes, Alexavius, Jacobus, Marie (allen competent), Joanne 20 j. 

VP : Joannes Mortier (broer) 

VM : Carel Bogaert (Moorslede) 


18.10.1749 Dh Pieter Pattijn fs Maerten + Passendale x Marie Anna Blancquaert 
K : Pieter, Jacob, Joannes Bapt., Martinus, Philippus Jacobus, Pieter François, Guillia

mes François. 

VP : Joannes Bapt. Pattijn voornoemt 

VM : Petrus Blancquaert 


23.12.1750 Dh Pietemelle Gerlem fa Jaecques + Passendale 1750 x Pieter Roye fs Joos 
K : Pieter, Joannes, Maryanne, Philippus 

VP : Joannes Neveans (Rosebeke) 

VM : Livinis Gerlem (Moorslede) 
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03.03.1751 Dh Martinus Hoybaert wed. Melhelyne Verstraete fa Antone + Passendale 
26.07.1750. 
Hoirs : Nicolais Van Damme x Anna Catheryne Hoybaert fa Maerten. 
De 2 kinderen van wijlen Jan Verdoolaeghe en Marie Jacoba Hoybaert fa Maerten met 
naeme Joannes Francis en Maria Jacoba onbejaard onder de voogdij van Thomas De Vos 
(Gheluvelt) en de voorseyde Nicolais Van Damme (Roosebeke) 
De 2 kinderen van (+) Joseph Vervisch en Isabella Hoiybaert fa Maerten te weten 
Ambrosius Strubbe x Isabella Vervisch en Josepha onbejaard onder de voogdij van Pieter 
Vervisch (Moorslede) en de voorseyden Nicolaes Van Damme. 

28.04.1752 Dh François Pauwelyn + Langenmark (heerlijkh. Aquet) jan. 1752 
x Martinus Pattijn fs Maerten 
Hoirs: de unicque weese Marie Clara Vuylsteke fa Jacob Vuylsteke fs Jacob en Marie 
François Patijn fa ( +) Maerten. 
VP : Jacob Vuylsteke (grootvader) 
VM : Jacob Vandenbroucke 

20.12.1152 Dh Petrus Van Haverbeke + Passendale 29.11.1752 
x Pieternelle Blankaert fa Jan. 
K : Pieter, Joannes, Philippus, Augustijn, en Marie Anna Clara onbejarigh 
VP : Joannes Van Haverbeke 
VM : Guilliame Blanckaert (Oostnieuwkerke) 

27.05.1757 Dh Marie Françoise Carlier fa Frederik en Jaecqueminken Casteleyn 
+ Passendale 08.01.1757 
x Alexander Jacobus Stalpaert fs. (+) Sr.OlIevier en Anna Cath. Vanderkan 
K : Petrus Joseph Soenen thaeren eerste x gewonnen bij Marijn Soenen synselfs 

Joannes Bapt. fs de voornoemde Marijn Soenen, Anna Cath. Soenen, 21 j. 
VP : Pieter Joseph Soenen (voornoemt) 
VM : Frederick Carlier (broeder +) 

31.07.1767 Dh Petrus Joseph Roye fs Joos + Passendale 16.12.1765 x Joanna Theresia 
Verschaeve fa Pieter en Maria Joanna Grijspeert. 
K : Pieter Ignaas 6 j., Joannes François 4 j. 
VP : Philippus Jacobus Roye (broeder +) in Hooglede 
VM : Pieter Joannes Verschaeve (broeder wed.) in Hooglede 

20.12.1771 Dh Joannes Blanckaert fs Guilliames en Marie Poorter. 
+ Passendale 31.10.1771 x Anna Cath. De Velter 
K : Petrus François (competent) Dorothea 23 j., Isabella Clara 22 j. 

VP : Petrus Frans Blanckaert (voornoemt) 

VM : Jacobus De Velter, swaeger aan de weduwe. 


27.06.1774 Dh Dorothea Blanckaert fa (+) Joannes + Passendale 23.05.1774 
x Petrus Joannes Deryckere fs Pieter woonende onder heerlijkh. Moorslede 
K : Anna Catheryne 
VP : Joannes De Jaeghere (Rumbeke, graafschap) oom 
VM : François Blanckaert, broeder + in Passendale 
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07J14.1775 Dh Marie Cathelyne Vandenberghe + Passendale jan. 1773 
x Joannes Van Vossem 
K : Constantinus (competent), Jacob 18 j., Joannes Bapt. 15 j., Franciscus Mauritius 9 j., 

Maria Jacoba 22 j., Maria Constantia 17 j. 

VP : Constantius Van Vossem fs Joannes 

VM : Petrus Vandenberghe (oom in Hooglede) 


************************* 

Disrekening van de prochie GITS 

van Sint-Jansmesse 1555 tot Sint-Jansmesse 15561 

Edgard SEYNABVE 

Rekenynghe ende bewys van Jooris Kesteloot als ontvanghere ende huetghevere vanden 
Disch van ghids van al dyes hy ontfaen ende huetghegheven heeft ter cause ende profyte 
vanden voornoemden disch ende dat vanden jare ende Sint Jansmesse XV C LV totter jare 
ende Sint Jansmesse XV C L VJ als hiemaert volcht. 

Ontfanck 

Eerst ontfaen van memoriale van dat den voom02 disch te boven bleef ter laetste Reken
ninghe ghedaen by Pauwels Baert alzoot oock blyeckt by slote van zynder RekenO 
Lxvm~ S pars. 

Item noch ontfaen ende gheghairt an appoorte byder haut vanden voomO Jooris, de 
somme van XXITtVIII d. pars. 

Item noch ontfaen van ervelycke rente ende dat naert verclaers vanden Rentebouck mits hy 
er inne begrepen t iaerghetyde van heer Maerten Bekaert bedraghende XLVIII S., comt 
tsaemen xx.x:rrIEVI S VI D. pars. 

Item noch ontfaen van eenen renten van drie hoet en half eenen hanst ende een vyerspint 
tsamen vt pars. van elce hoet, comt al tsamen de somme van XVIIItV S. pars. 

1 RlJKSARCHlEF K.ORTRlJK, OSAK. 759/18. Het handschrift van de auteur met fotokopies van het 
origineel zal zich in het lokaal van V.V.F. Roeselare bevinden na 'volledige publikatie. Dit handschrift bevat eveneens 
een namenregister, index op toponiemen en heerlijkheden. Deze indexen zijn eveneens opgesteld door de heer Edgard 
Seynaeve. 

2 0: het betreft hier een afkorting in de tekst, in het handschrift weergegeven met een streep boven de 
letter(s). 
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Item noch ontfaen van Rougier Gheyraert als pryncipael ontfanghere vanden kercken ter 

cause van Katelyne Lours iaerghetyde, comt't samen XXIlII S. pars 


Item noch ontfaen van smeire van toverscot van dischzwyen, comt daer vooren ut IX S. 

pars. 


Somma comt CXL V ~ m D. pars. 

********** 

Ander ontfanck van Losrenten 

Item ontfaen van Jacop Honore van eenenervelycken cheyns de somme van L ~ pars. 

Item noch ontfaen van Jan De Breede van een ervelicke losrente den penninck zesthiene, 
comt VI ~ p. 

Item noch ontfaen vande We Joos Batins van een ervelO. losrente den pennO XVI e ter 
causen van Mr. Jan De Smets fs Thomaes iaerghetyde, comt XXX S. p. 

Item noch ontfaen van Willem De Roo ende Jacop Vanden Cloostere, van een ervelicke 
losrente den penO XVI e ter causen van Mr Jans De Smets fs Vincents iaerghetyde, comt 
m~p. 

Item noch ontfaen van Gillis Gheyraert van een ervelO losrente den penO XVI e ter 
causen van tbezet vande secreten aelmoesen, comt VI ~ p. 


Item noch ontfaen van Jacop Vanden Cloostere fs Loodewycx van een crvelO losrenten 

den penO XVI e, comt hyer IX ~ p. 


Item noch ontfaen van Jacop Vander Eeycken van een ervelO losrente den penO XVI e, 

comt hyer de somme van IV ~ pars. 


Item noch ontfaen van Jan De Poorte van een ervelO losrente den penO XVI e comt hyer 

m ~ XV S. p. 


Somma XXXVII ~ XV S. 


********** 


hyer naer volcht den lantpacht ghevallen al tsamen te 

bamesse XV C LV ende over t tlaetsten iaer van tusschen. 

Ontfaen van eenen Clays Vanden Cloostere van disch thiendekin, comt tsamen daer 

vooren XII ~ p. 


Item ontfaen van Pieter Breemersch van TI lynen meersch ligghende onder den crynck, 

comt daer vooren m ~ XVI S. 
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Item noch ontfaen van Adriaen Maes van een half ghemet meersschen ligghende inde lare 
meersch XXXVII S. 


Item noch ontfaen van Jan Willaert van V lynen lants ligghende up den berch, comt V E 

X S. p. 


Item noch ontfaen vande We Joos Vanden Cruce van VII lynen ende XXII Roen lants 

ligghende in dryen plecken, comt tsamen de somme van V E VIII S. 


Item noch ontfaen van Jan Willaert van LXXII Roeden meerschen, ligghende inde lare 

meersch, comt XX S. 


Item noch ontfaen van Adryaen Maes van TI lynen lants ligghende in twee plecken, comt 

rn E VI S. 


Item ontfaen van Jan Willaert van een half ghemet meerschen ligghende. inden leen 

meersch XLTI S. 


Item ontfaen vanden zelven een half ghemet VII Roeden meerschen ligghende in twee 

plecken rn E p. 


Item ontfaen van Hector Fault van een ghemet XXII Roeden lants, ligghende ande 

fonteyne, comt nrr E IX S. 


Item ontfaen van Andries Vanden Kerchove van een half ghemet lants ligghende inden 

breeden ackere, comt daer vooren XL S. 


Item ontfaen van Anthone De Cock van vyef lynen lants ligghende onder haeghebrouck, 

comt rn E p. 


Item noch ontfaen van Symoen Coemoen van een half ghemet lants ligghende anden 

muerbeke xxxrn S. p. 


Item noch ontfaen van Paschier Kint van een ghemet lants ligghende bachten zynen huse, 

comt XXXVII S. 


Item ontfaen van Symoen Coeman van een ghemet meersschen ligghende onder Wynenda

Ie, comt V EIS. p. 


Item ontfaen vanden zelven vanden emsten eIst nrr E X S. p. 


Item ontfaen van Looms Van Hoome vant tmeyghat VIII S. 


Item ontfaen van Looms Byesbout van een half ghemet lants commende metten oosten upt 

tberghaert straetken xxvn S. 


(wordt vervolgd) 
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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. lIinilDUlI bescherllend 

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 forlDUlieren 

aan goedkopere tarieven kri jgen (zie omslag Vlaamse StalI) • Alle briefwissel ;ng i.V. 11. lidmaatschap,

bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege: 


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

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOHPJE ? 

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 tijdschriftje 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 MET DANK AANVAARDEN 11111 Stuur alle adressen en adreswijzigin
gen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wilfried DEVOLDERE 
Leeuwer i kst raat 5 
8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73) 

KORTRIJK 


Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3, 8531 BAVIKHOVE. 

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

De maandel ijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden lleestal plaats in de zaal 

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


ROESELARE 


Voorzitter : Lieve 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 (bovenverdieping). 

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

augustus) om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter Robert A. TANGHE, OUde Stationsstraat 101, 8700 TIELT (tel. 051/40 01 03) 

Sekretaris Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 
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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. lV1aar 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 N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE m 
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I1 KOR '1' RIJ K 11 

Zaterdag, 28 september 1991 REIS 
Dit jaar gaan we opnieuw een VVF-reis 
maken samen met de afdeling Roeselare. 
Voor meer informatie verwijzen we naar 
de Roeselaarse kalender. Inschrijven bij 
de voorzitter van Roeselare, mevrouw 
Lieve DENYS (tel. 051/2035 06) 

Dinsdag, 22 oktober 1991 om 20 u. in 
het gewone lokaal INTERCOM, Rijselse
straat 57, 8500 KORTRIJK. 
Voordracht door lic. ges. Marianne 
VERMEULEN over "Families op lenen 
en heerlijkheden gehouden van het 
grafdijk leenhof van Harelbeke" . 
Verleden jaar (1990) verscheen van 
Marianne Vermeulen de beknopte samen
vatting van haar thesis i. v . m. het grafe
lijk leenhof onder de titel "De lenen van 
het grafelijk leenhof van Harelbeke 
(1266-1514)" in de reeks van het Bel
gisch Centrum voor landelijke geschiede
nis (nr. 96) te Leuven. In de voorbije 
voordrachten hebben we al gehoord hoe 
belangrijk de feodale bronnen zijn voor 
de familiegeschiedenis. Dit wordt hier nu 
concreet toegepast op het leenhof van 
Harelbeke waarvan vele lenen afhingen 
over de hele kasselrij Kortrijk verspreid. 
De bezitters van deze lenen en/of heer
lijkheden zijn uiteraard genealogisch 
gezien heel belangrijk. Iedereen is zoals 
steeds hartelijk welkom. 

Maandag, 11 november 1991 
Provinciale gouwdag in Roeselare (zie 
verder in het krantie) 

Voordracht door Dr. Egied VAN 
HOONACKER over "Huisnamen in 
Kortrijk" . Een belangrijk, nog nooit 
besproken onderwerp zal zeker dit zijn 
over de talrijke pittige Kortrijkse huisna
men. De bronnen die Dr. Van Hoonacker 
hiervoor aanboorde kunnen evengoed 
door de genealoog gebruikt worden. 
Huizen werden immers bewoond. De 
auteur van "Duizend Kortrijkse straten" 
zal ons zeker weten te boeien over dit 
facet van het Kortrijkse verleden. 

We geven reeds beknopt een deel van het 
programma van volgend jaar: 
28 januari 1992 : werkvergadering en les 
OUD SCHRIFT 
25 februari 1992 : Voordracht Dr. N. 
MADDENS over "De geschiedenis van 
Kortrijk" 
24 maart 1992 : Voordracht door E. DE 
LELYS over "Soldaten in het leger van 
Napoleon" 
26 mei 1992 
23 juni 1992 

\1 ROE S E LAR E 11 

zondag 1 september 1991 : het lokaal is 
opnieuw geopend na de "zomerstop" . 
Van 9 u 30 tot 12 u 30 kan U er terecht. 

zaterdag 28 september 1991 : REI S 

Het is al een tijdje geleden dat we samen 
met de Kortrijkse V. V . F. -afdeling een 
uitstap hebben gemaakt. Op 28 septem
ber is het weer zover : we trekken naar 
BRUSSEL. 

Dinsdag, 10 december 1991 in de zaal Op het ogenblik dat 't Stamboompje naar 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 de drukker wordt gebracht (begin juli -
KORTRIJK juli en augustus zijn moeilijke maanden 
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!!! -) staat het programma bijna op punt: 

08 h stipt : vertrek op het Roeselaarse 
Deconinckplein ("Sint-Amandsplein") met 
de bus. Het Deconinckplein is gunstig 
voor iedereen : wie met de auto komt 
kan er de ganse dag parkeren ; men is er 
niet ver van het station en het plein is 
goed gelegen voor onze Tieltse V. V.F.
kern. 
Rond 8 u 20 - 8 u 25 zijn we aan de 
Kortrijkse broeItorens (kant Broelhotel) 
waar we onze Kortrijkse medereizigers 
oppikken. 
Om 10 u worden we verwacht door me
vrouw Desmet van de educatieve dienst 
van de KONINKLIJKE BffiLIOTHEEK 
te Brussel. Na een inleiding met een 
diamontage zal ze ons een algemene 
rondleiding bezorgen om te eindigen in 
het Museum van het boek. Dan is het 12 
uur. 
Iedereen kan het middagmaal gebruiken 
op een plaats waar hij dat wil. 
's Namiddags bezoeken we het CEN
TRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDE
NIS van de Mormonen. Dit centrum is 
niet meer gevestigd te Grimbergen zoals 
vermeld tijdens de voordracht van mei 11. 
maar te Brussel zelf (avenue Jaspar 108 
nabij de Hallepoort). We zullen er ons 
moeten splitsen en in twee groepen het 
dokumentatiecentrum bezoeken. We 
stellen dan ook voor op twee verschillen
de tijdstippen het centrum aan te doen. 
De andere groep kan dan van de gelegen
heid profiteren om een van de vele ten
toonstellingen van Europalia (onderwerp 
: Portugal) te bezoeken. 
Het vertrek is 's avonds voorzien rond 18 
u zodat iedereen op tijd weer thuis is. 

OPGELET : er werd ons gevraagd 
zowel in de Kon. Bibliotheek als in het 
Centrum voor Familiegeschiedenis - het 
aantal deelnemers te beperken. We op
teerden dan ook voor een kleine bus voor 
25 personen. Prijs: 450 fr. (voor de 

bus). 
Inschrijven kan enkel bij de voorzitter 
van Roeselare, mevrouw Lieve DENYS 
(tel. 051/2035 06) tot 10 september. 
De deelnemers krijgen een brief met het 
verloop van de dag. We zorgen ook voor 
dokumentatie over Europalia. 

zondag 13 oktober '91 is het lokaal geo
pend van 9 u 30 tot 12 u 30. Opgelet: 
dit is niet de eerste maar de TWEEDE 
zondag van de maand. Op 6 oktober 
trekken we immers naar de Oostvlaamse 
ontmoetingsdag te Deinze (zie verder). 

maandag 21 oktober '91 om 20 uur 
voordracht door ons bestuurslid, de heer 
Edgard SEYNAEVE over MILlTAJRE 
BRONNEN VOOR ONZE GENEALO
GEN. Spreker is beroepshalve rijks
wachtofficier. Hij publiceerde een fami
liegeschiedenis SEYNAEVE en een 
merkwaardige studie onder de titel VER
GETEN VELDSLAGEN, ROESELARE
HOOGLEDE 1794. Het wordt zeker een 
avond om niet te missen over bronnen 
die velen van ons nog niet hebben aange
sneden. 
Het lokaal is geopend vanaf 18 u 30. 

zondag 3 november '91 : het lokaal is 
open van 9 u 30 tot 12 u 30. 

maandag 11 november : Westvlaamse 
ontmoetingsdag in Park Rodenbach. (zie 
verder) 

maandag 18 november '91 : causerie 
door de heer Valère ARICKX rond zijn 
OPZOEKINGEN FAMILIE ARICKX. 

In december is er werkvergadering. 

In het voorjaar '92 voorzien we o.a. 
voordrachten over registratie/kadaster/no
tariaat, archieven van schuttersgilden als 
genealogische bron en een bezoek aan het 
Rijksarchief te Kortrijk. 
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GENEALOGIE EN COMPUTER : we 
starten opnieuw in november in samen
werking met Kortrijk. We denken eraan 
om de aktiviteit te laten doorgaan op 
zondagvoormiddag. 

IIT IEL T I1 

Er zijn in september en oktober geen af
zonderlijke aktviteiten voorzien: in sep
tember gaan we mee met ROESELA- RE 
naar Brussel. Inschrijven bij de Roese
laarse voorzitter, mevrouw Lieve DE
NYS (051/20 35 06). 

Westvlaamse Ontmoetingsdag 

Op 11 november '91 heeft de jaarlijkse 
Westvlaamse ontmoetingsdag plaats in het 
PARK RODENBACH te Roeselare. 

's Voormiddags is er mogelijkheid tot 
uitwisseling van gegevens, bezoek aan de 
boeken- en dokumentatiestanden vanaf 10 
u. Om 12 u 30 is er gelegenheid tot 
deelname aan het middagmaal. 

In de namiddag ten slotte gaat een panel
gesprek door met als thema : UITGAVE 
VANEEN FAMILIETDDSCHRIFf. 

We komen op deze aktiviteit terug in het 
novembernummer van 't Stamboompje. 

Oostvlaamse Geneal. ontmoetingsdag 

De zevende Oostvlaamse Genealogische 

Ontmoetingsdag heeft plaats op zondag 6 

oktober '91 te DEINZE in het Museum 

van Deinze en Leiestreek, Luc Matthys

laan 3-5. Het programma ziet er als 

volgt uit: 

10 u : opening tentoonstelling en standen. 

11 u : geleid bezoek aan het museum. 

12 u : receptie. 


14 u 30 : verwelkoming door de heer 


René Van Assche, voorzitter V.V.F. 
Oost-Vlaanderen. 
14 u 45 : referaat over "Het kerkarchief 
van de dekenij Gent" door de heer Luc 
Stockman. 
15 u 30 : referaat over "Familie en Ge
schiedenis" door de heer Herman Maes. 
Nadere inlichtingen bij de heer Marc 
MAEYENS, sekr. V. V.F. Oost-Vlaande
ren, Oude Weg 48, 9991 ADEGEM (tel. 
050/71 36 46). Inschrijven voor 15 sep
tember a.s. - Zie ook affiche in het lo
kaal van V. V . F. Roeselare. 

In _ril__ AR. TAMOII 

Op 5 juli 11. overleed de heer Arthur
ROBERT TANGHE, voorzitter van de 
pas opgerichte V.V.F.-kern TIELT. Hij 
was eveneens deelgenoot van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde en lid van 
in den beginne. Aan de familie Tanghe 
bieden we ons oprecht medeleven aan. 
Iedere keer dat we bij Robert op bezoek 
waren, wist hij ons telkens te verrassen 
door zijn kennis over de Tieltse families. 
Geen wonder : gedurende tientallen jaren 
werkte hij aan een uniek fichesysteem 
over Tielt en later Ruiselede en Kane
gem. Enkele jaren geleden publiceerde 
hij een eerste deel over de TIELTSE 
POORTERS. Een tweede deel was in 
voorbereiding. 
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- yoorlopige sIIJIII WUI het bl'fJlUU!lIOnderzoelc 

We waren op bezoek bij pastoor em. Noël FAVOREL (polenplein 19, 8800 
Roeselare). Er was een driedubbele reden voor ons bezoek. Eerst en vooral werd E.H. 
Favorel opgenomen in het Roeselaarse V.V.F.-bestuur als adviserend lid. We zijn dan 
ook blij dat we op zijn kennis mogen beroep doen. Ten tweede zal ons dokumentatielo
kaal binnenkort beschikken over een exemplaar van de Roeselaarse Zantingen. Waarvoor 
we onze gastheer al even dankbaar zijn. We kwamen er echter ook poolshoogte nemen 
over de stand van zaken rond de publicatie van zijn ZANTINGEN. 

Dit in vele opzichten merkwaardig verzamelwerk telde in mei 1991 niet minder 
dan 51 boekdelen, die bijna 9100 bladzijden handgeschreven bladzijden bevatten. 

Exact één derdè van deze afleveringen (de delen 1 tot en met 17) zijn gewijd aan 
de WESTHOEK, meer bepaald aan wat voor de Franse Revolutie bekend stond als De 
Generaliteyt van d'Acht Parochies van Vuerne-Ambacht. Het leeuwedeel ervan handelt 
over Zuidschote en aangrenzende dorpen. 

In oktober 1987 kwam E.H. Favorel zich te Roeselare vestigen. Alras trad hij in 
contact met de heer M. Debruyne. Dit werd de aanzet voor een indrukwekkende reeks 
van nieuwe boekdelen (de nrs. 18 tot en met 51 - hetzij méér dan 6050 pagina's). Al 
deze afleveringen zijn besteed aan Het ROESELAARSE tijdens en omstreeks de 16de eeuw. 

De auteur doet quasi uitsluitend aan heuristiek, methodisch bronnenonderzoek. Hij 
verzorgt nauwgezet en onverdroten de tekstuitgave van de dokumenten uit genoemde 
periode. Het is hem voor alles te doen om de transcriptie van deze voor velen moeilijk te 
lezen teksten. 

Met de nauwgezetheid die hem kenmerkt brengt hij deze dokumenten over in 
hedendaags schrift, zodat iedere vorser aldus gemakkelijk toegang heeft tot dit merkwaar
dig bronnenmateriaal. 

Ieder deel wordt "pro manuscripto" op slechts enkele exemplaren gefotokopiëerd 
en kan o.m. geraadpleegd worden in de bibliotheken van Roeselare, Rumbeke , Brugge, 
alsook bij de V.V.F.-centra Merksem en Oostende en het V.C.G.H. te Handzame. 

Men kan niet genoeg het belang van deze publicatie onderlijnen voor de kennis van 
het reilen en zeilen van een bescheiden doch nijverig centrum als Roeselare tijdens de wel 
zeer bewogen 16de eeuw. Men leert er de handel en wandel kennen van de inwoners in 
jaren van voor- en tegenspoed, het maatschappelijk leven, de kwel en kommer veroorzaakt 
door epidemieën, religieuze spanningen, teleurgang van handel en nijverheid, oorlogen, 
enz., met alle nasleep van dien (grote sterfte, vernieling van de stad, massale emigratie, 
etc.) 

Men vindt in de ZANTINGEN zeer talrijke inlichtingen met betrekking tot de 
sociaal-ekonomische toestand , het plaatselijk gewoonterecht, de zeer verstrekkende 
bevoegdheden van de wethouders, deelslieden, politieambtenaren, enz. 

De ZANTINGEN bevatten ook talloze gegevens betreffende de plaatsnaamkunde, 
de godsdienst, de heemkunde, het onderwijs, de geneeskunde, de handel en nering, de 
rechtspraak, het belastingswezen, het grondbezit, de landbouw, de "weeserie" ... 

Kortom, zij zijn in de meest eigenlijke zin een "spieghel historiael" van de 
Mandeistad in de tijd van toen. Zij behelzen een zeer brede waaier van onderwerpen, een 
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prisma en doorlichting van de heugelijke en droevige belevenissen van de toenmalige 
bevolking. Een echt spectrum van de locale geschiedenis toendertijd. Een ware goudmijn 
voor alwie daarin belang stelt. 

Ten gerieve van deze zoekers geven wij hier een beknopt overzicht van de 31 
boekdelen van de ZANTINGEN die Roeselare betreffen: 
Z18 : PRIVILEGIEN EN OKTROOIEN (SAR, 14, 14bis, 15, 16 en 661I. (waarin vele 
oorkonden) 
Z19 t.e.m. Z33 : de STADS REKENINGEN vanaf het diens~aar 1498/1499 tot en met 
1610/1611 (SAR, 181 tot en met 249). Uit deze periode bleven slechts 69 rekeningen - al 
of niet volledig - bewaard. 
Z34: DOOTHALMEN (+ inleiding en klapper) 1568-1610. (SAR, 880) 
Z35 : STATEN VAN GOED: 1540-1560 (SAR 881 I), en REGISTRE VAN INNING
HEN : 1542-1586 (SAR, 881 II) 
Z36: Rekeningen van de WEESERIE : 1584-1602. (SAR, 882 I) 
Z37 : Rekeningen van de WEESERIE : 1602-1621. (SAR, 882 II) 
Z38 t.e.m. Z42 : WETTELICKE PASSEERINGHEN : 1547-1583 (SAR, 1174) 
Z43 t.e.m. Z47 : WEESEBOUCK I : 1527-1561 (SAR, 888) 
Z48 t.e.m. Z51 : WEESEBOUCK II : 1562-1576 (SAR, 889) 

We durven hopen dat vele historici deze boekdelen zullen raadplegen en voor hun 
werk - wat het ook zij - met vrucht zullen benuttigen. 

VRAAG EN ANlWOORD 

Antwoord op de vraag van de heer CLAUDE TYDTGAT (zie 't Stamboompje, mei '91) 

a. Merktekens. In het door vraagsteller aangehaald probleem omtrent de gelijkenis en de 
betekenis van twee door zijn voorzaten gebruikte merktekens meen ik te mogen voorop
stellen dat zij geen gelijkenis vertonen. Weliswaar gebruiken beiden wieltjes en streepjes 
doch de samenstelling is anders. Voor wat betreft de betekenis, is het wel zo dat bepaalde 
personen hun beroep in het merkteken uitbeeldden. Zo gebruikten molenaars geregeld een 
anker, pannen- en vloerleggers een rechthoek, voerders een wiel, enz ... 
Het zou bijgevolg interessant zijn te weten welk beroep Nicolas en Lieven Tytgat 
uitoefenden. In ieder geval weer stof voor een boeiende speurtocht. 
b. Sauvegardegeldt. Dit is niets anders dan de afkoop van ... veiligheid! In de 16e, 17e 
en 18e eeuw werd onze streek geregeld bezocht door krijgsvolk. Her en der werden grote 
kampen opgeslagen. Zij betekenden een last voor de plaatselijke bevolking. Om het 
plunderen (en nog erger) te voorkomen werd aan de bevelvoerende overheid een " .. 
sauvegarde.. " gevraaagd. Zij bestond uit statische posten en/of patroeljes. De gemeente
vaders dienden uiteraard deze dienst "royaal" te vergoeden (geld enlof geschenken). 

Edgard SEYNAEVE 1.5.1991 

Er ligt nog het een ander klaar voor een volgend stamboompje : vraag en antwoord, 
vervolg DISREKENING VAN DE PROCHIE GITS, adressen centra MORMONEN, hoe 
en wanneer kan men opzoekingen doen in het Roeselaarse stadsarchief, een artikel over 
EMIGRANTEN uit de streek Kortrijk-Roeselare-Tielt in ENGELAND, enz ... 
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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 tijdchrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren 

aan goedkopere tarieven krijgen (zie ollslag Vlaamse Stam). Alle briefwissel ing i.v. m. lidmaatschap,

bemiddeling, fallilieverenigingen, heraldisch kollege: 


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

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

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 tijdschriftje 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 MET 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. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3, 8531 BAVIKHOVE. 

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

De maandel ijkse vergaderingen (april, jul i, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal 

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


ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/2035 06) 

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

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

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

augustus) om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter (+) Robert A. TANGHE, Oude Stationsstraat 101, 8700 TIELT (tel. 051/40 01 03) 

Sekretaris Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 
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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 termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

• SR -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 ROESELARE 111 
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!I KOR TRI J K I! 

Kalender 

Maandag, 11 november 1991 
Provinciale gouwdag in Roeselare (zie 
verder in het krantje) 

Dinsdag, 10 december 1991 in de zaal 
INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 
KORTRUK 
Voordracht door Dr. Egied VAN 
HOONACKER over "Huisnamen in 
Kortrijk". Een belangrijk, nog nooit 
besproken onderwerp zal zeker dit zijn 
over de talrijke pittige Kortrijkse huisna
men. De bronnen die Dr. Van Hoonacker 
hiervoor aanboorde kunnen evengoed 
door de genealoog gebruikt worden. 
Huizen werden immers bewoond. De 
auteur van "Duizend Kortrijkse straten" 
zal ons zeker weten te boeien over dit 
facet van het Kortrijkse verleden. 

We geven reeds beknopt een deel van het 
programma van volgend jaar: 
28 januari 1992 : werkvergadering en les 
OUD SCHRIFT 
25 februari 1992 : Voordracht Dr. N. 
MADDENS over "De geschiedenis van 
Kortrijk" 
24 maart 1992 : Voordracht door E. DE 
LELYS over "Soldaten in het leger van 
Napoleon" 

\\ ROE S E LAR E 11 

Kalender 

zondag 3 november '91 : het lokaal is 
open van 9 u 30 tot 12 u 30. 

maandag 11 november : Westvlaamse 
ontmoetingsdag in Park Rodenbach. 

maandag 18 november '91 : causerie 
door de heer Valère ARICKX rond zijn 
"Opzoekingen ronde familie Arickx" . 
Onze nationale voorzitter is sedert hij de 
pensioenleeftijd bereikt heeft zeker niet 
bij de pakken blijven zitten! Zijn opzoe
kingen naar zijn eigen roots hebben hem 
geleid naar alle kanten van het land. Dat 
hij ons meer dan één anekdote zal weten 
te vertellen zal dan ook op die avond 
blijken. De voordracht start om 20 u in 
de benedenzaal van 't Noordhof. Het 
lokaal is geopend vanaf 18 u 30. 

zondag 1 december is het lokaal opnieuw 
open van 9 u 30 tot 12 u 30. 

maandag 16 december is het lokaal open 
voor de vorsers van 18 u 30 tot 22 u. 

zaterdag 30 november 1991 : we bezoe
ken het Documentatieentrum voor Fami
liekunde te Oostende. (Dr. L. Colens
straat 6). We worden verwelkomd om 
10 u ' s morgens door de heer E. Van 
Haverbeke, secretaris-generaal en redac
tiesecretaris. Hij zal er ons rondleiden 
en ons wegwijs maken in de vele docu
mentatie. Het wordt een zeer nuttige 
voormiddag, zowel voor beginnelingen 
als gevorderde zoekers. Wie's namid
dags wil terugkeren naar het centrum kan 
dat : het is geopend van 14 tot 18 uur. 
Breng dus je eigen gegevens mee. We 
spreken af om 9 u op het Maczekplein 
(aan het zwembad) om in groep te ver
trekken. Ook mensen van de afdelingen 
Kortrijk en Roeselare die het centrum te 
Oostende nog niet kennen kunnen gerust 
meereizen of op eigen houtje naar Oos
tende rijden. Iedereen die echter van 
plan is deze activiteit mee te maken 
wordt verzocht de secretaris Lucien Ail
liet (tel. 051/40 11 36) te verwittigen. 
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11 GBRBALOGIB BB COMPU'l'BH IJ 

Plaats : V.V.F.-Iokaal ROESELARE, 

Noordstraat, Roeselare. 

We starten op zondagvoormiddag 24 

november in samenwerking met Kortrijk. 


Als eerste activiteit hebben we een voor

middag voorzien rond HAZA-DATA. 

Nogal wat mensen hebben zich het pak

ket aangeschaft in mei. Wie problemen 

heeft van allerlei aard, wordt verzocht 

deze schriftelijk op te sturen naar Wil

fried Devoldere, secretaris van de Roese

laarse V.V.F.-afdeling. Alle problemen 

worden vooraf bekeken. We beginnen 

om 10 uur. De heer P. WIEME uit 

Oisterwijk (Nederland) heeft ons beloofd 

aanwezig te zijn om Uw vragen te beant

woorden. Deze info-voormiddag is dus 

zeker niet te missen ! Ook nieuw-geïnte

resseerden zijn welkom. Deze voormid

dag zal zich echter in de eerste plaats 

richten tot de mensen die reeds met het 

pakket gewerkt hebben. Einde rond 12 

uur. 


Westvlaamse Ontmoetingsdag 

Op 11 november '91 heeft de j~lijkse 
Westvlaamse ontmoetingsdag plaats 10 het 
PARK RODENBACH, Langebrugstraat 
5, 8800 Roeselare (tel. 051/20 52 52). 
Oriëntatiepunt: "de kop" van de vaart te 
Roeselare. 

Het programma ziet er als volgt uit : 

9 u : de deuren gaan open voor de men
sen van de boekenstanden ; 

10 u : start van de ontmoetingsdag. Ope
ning van de boeken- en documentatie
stands. Er is mogelijkheid tot uitwisseling 
van gegevens en een bezoek aan de boe

ken- en dokumentatiestanden. 

12 u 30 : middagmaal (facultatief) 
De prijs bedraagt 500 fr. alles 

inbegrepen. Menu: Tomatensoep 
Varkenscarré Zingara met frieten - Bis
cuitgebak - Mokka - Eén drank inbegre
pen. 

Men kan vooraf inschrijven bij de 
gouwsecretaris, Wilfried Devoldere, 
Leeuwerikstraat 5 te Roeselare (tel. 051
122 14 73). De dag zelf kan men eventu
eel inschrijven tot 10 u 45. 

14 u 30 : Een panelgesprek start met als 
thema UITGAVE VAN EEN FAMIllE
TIJDSCHRIFf. Verschillende genealo
gen met diverse ervaringen op het gebied 
van de uitgave van een familietijdschrift 
zullen er hun ervaring meedelen. Nadien 
is er gelegenheid tot vraagstelling. 

16 u 30 : EINDE 

ADRESWIJZIGINGEN 

1. Genealogische bibliotheek van de 
Mormonen. 

Het adres van de genealogische 
bibliotheek van de Mormonen (Kerk van 
Jezus Christus van de Heiligen der Laat
ste Dagen) is : Henri Jasparlaan 108, 
1060 Brussel. Tijdens de voordracht van 
mei werd ons een oud adres opgegeven. 

2. Nationaal Geografisch Instituut. 

De verkoopdienst was gevestigd 
in de Louizalaan te Brussel. Vanaf 4 
november '91 is de verkoopdienst geves
tigd : Abdij ter Kameren 13 te 1050 
Brussel. 

- > > > Interessante mededelingen 
zijn altijd welkom (bvb. adreswijzigin
gen). Stuur m ons op : we publiceren m 
graag op in 't Stamboompje < < <
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---------- -------------------------

Het ressort van het Rijksarchief te Kortrijk 

Enkele maanden geleden werd archief van bepaalde gemeenten van het Rijksarchief 
Kortrijk overgebracht naar het Rijksarchief Brugge. Het omgekeerde gebeurde ook. Het 
betreft hier o.a. éen deel gemeenten van het huidige arrondissement Roeselare-Tielt. 
We geven hier voor de vorser de huidige stand van zaken. De volgende afkortingen 
werden gebruikt: DHO = parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens), BS = 
burgerlijke stand, OGA = oud gemeentearchief, MGA = modem gemeentearchief, KA = 
kerkarchief en BR = bevolkingsregisters. Onderstaande tabel geeft voor iedere soort 
weer of het archief aanwezig is voor die gemeente of niet (aangeduid met een x). 

Gemeente .. DHO BS OGA MGA KA BR 

Aalbeke (Kortrijk) x x x x x x 

Anzegem x x x x x x 

Avelgem x x x x x x 

Bavikhove (Harelbeke) x x x 

Bellegem (Kortrijk) x x x x x 

Beveren (Roeselare) x x x 

Beveren (Waregem) x x x x 

Bissegem (Kortrijk) x x x x x x 

Bossuit (Avelgem) x x x 

Deerlijk x x x x x x 

Dentergem x x x x x x 

Desselgem (Waregem) x x x x x x 

Emelgem (I zegem) x x x x x x 

Gijzelbrechtegem (Anzegem) x x x x 

Gits (Hooglede) x x x x 

Gullegem (Wevelgem) x x x x x 

Harelbeke x x x x x 

Heestert (Zwevegem) x x x x x 

Helkijn (Spiere-:-Helkijn) x x x x x 

Heule (Kortrijk) x x x x x 

Hooglede x x 

Hulste (Harelbeke) x x x X x 

Ingelmunster x x x 

Ingooigem (Anzegem) x x x 

Izegem x x x x 

Kachtem (Izegem) x x x 

Kaster (Anzegem) x x x x 

Kerkhove (Avelgem) x x x x x x 

Kooigem (Kortrijk) x x x x x 
 x 

Kortrijk x x x x x 
 x 

Kuurne x x x x x 

Lauwe (Menen) x x x x 
 x 

Ledegem x x x x 

Lendelede x x 
 x 

Marke (Kortrijk) x x x x 
 x 

Markegem (Dentergem) x x x x x 
 x 

Menen x x x 

Meulebeke x x x 

Moen (Zwevegem) x x x x 
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---------
Gemeente: OHO BS OGA NGA KA BR 

Moorsele (Wevelgem) x x x x x 

Oekene {Roeselare} x x x 

Oeselgem (Oentergem) x x 

Ooigem (Wielsbeke) x x x x x 
 x 

Oostrozebeke x x x x x 

Otegem (Zwevegem) x x x x x x 

Outrijve (Avelgem) x x x x x x 

Pittem x x x x x 

Rekkem (Menen) x x x x x 

Roeselare x x x 

Rollegem (Kortrijk) x x x x x x 

Rollegem-Kapelle (Ledegem) x x x x x 

Rumbeke (Roeselare) x x x 

Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke) x x x x x 

Sint-oenijs (Zwevegem) x x x x x 

Sint-Eloois-Vijve (Waregem) x x x x x x 

Sint-Eloois-Winkel (Ledegem) x x x 

Spiere (Spiere-Helkijn) x x x x x x 

Tiegem (Anzegem) x x x x x x 

Vichte (Anzegem) x x x x x 

Waarmaarde (Avelgem) x x x x x x 

Wakken (Oentergem) x x x 

Waregem x x x x 

Wevelgem x x x x x 

Wielsbeke x x x 

Zwevegem x x x x x x 


Priesters en gelovigen onder het Frans Bewind. 

De dekenij Roeselare (1794-1802) door Koen P ARMENTIER 


De publikatie van de jonge historicus Koen Parmentier e Roeselare, 1968) is een 
herwerkte versie van zijn licenciaatsverhandeling aangeboden aan de KUL in 1990 
(promotor: prof. Michel CLOET). De auteur werd uitgenodigd zijn verhandeling te 
publiceren zowel wegens de innerlijke kwaliteiten ervan als wegens de nieuwheid van het 
onderwerp. Dit boek is namelijk een eerste publikatie van een studie over het kerkelijk 
leven in een dekenale omschrijving tijdens het zeer bewogen laatste decennium van de 
18de eeuw. Het was geen gemakkelijk onderzoek omdat het bronnenbestand zeer 
disparaat is en de reële situatie, zoals in elke revolutionaire periode, erg complex. 
De dekenij Roeselare (Ardooie, Beveren, Egem, Gits, Hooglede, Kachtem, Koolskamp, 
Oekene, Oostnieuwkerke, Pittem, Roeselare, Rumbeke, Staden, Westrozebeke, Zarren) 
was een opmerkelijk district in het bisdom Brugge. Vooreerst legde niemand van de clerus 
de eed van haat tegen het koningschap af. In geen enkele andere dekenij van het bisdom 
werd die eed unaniem geweigerd. Enkele parochiepriesters uit de dekenij namen gedeelte
lijk de taak over van de professoren van het afgeschafte Brugse seminarie. De auteur 
zoekt en vindt voor beide fenomenen verklaringsgronden. Het verzet van de bevolking 
tegen de kerk- en godsdienstvervolging tijdens de 'Beloken Tijd' was groot en soms 
spectaculair. Alle uitwendige tekens van religie, b.v. kruisen, dienden verwijderd te 
worden, zelfs de kruisen op de kerktorens. Dat was niet naar de zin van de bevolking. 
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Priesters leefden bij burgers ondergedoken. De kerken werden gesloten, sacramenten in 
het geheim toegediend. Een en ander kan 'onvoorstelbaar' genoemd worden. Voorwaar 
een merkwaardige geschiedenis samengebracht in een zeer verzorgd boek. 
Het werk is onderverdeeld in vier hoofdstukken: 1. De voornaamste bronnen; II. De 
dekenij Roeselare ; lIl. De eerste jaren van de Franse overheersing ; IV. De Beloken 
Tijd. 

Dit boek (Belgisch Centrum voor Landelljke Geschiedenis, nr. 98, 157 blz. + ill.) kan 
besteld worden bij de auteur (Koen Parmentier, Zwaanhof 20, Roeselare - tel. 051/20 02 
80). Prijs bij de auteur: 420 fr. 

Nieuwe uitgaven 

HANDLEIDING VOOR GENEALOOISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN door 
Johan Roelstraete. 

Reeds heel wat led{(n tekenden in op dit interessante werk. Het wordt beslist een 
standaardwerk in Vlaanderen. Een dergelijke handleiding voor genealogen is - wat betreft 
Vlaanderen - bij ons wet~n nog nooit verschenen. Mis deze uitgave dus zeker niet: je zal 
er anders achteraf spijt van hebben. Je vindt er werkelijk alles in wat nodig is voor een 
verantwoord onderzoek. Prijs: 990 fr. + verzendingskosten. (VVF-Ieden : 950 fr. + 
verzendingskosten, lidnummer vermelden). Overschrijving op rek. 712-0112317-74 

VERZAMEUNG WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN - DEEL II 

Het tweede deel met 75 Westvlaamse kwartierstaten is pas uit. Een klapper met 
4922 namen (met voornamen !) maakt het werk zeer toegankelijk. Ditmaal werd de prijs 
opnieuw zeer democratisch gehouden: 250 fr. (+ eventueel 50 fr. verzendingskosten). U 
betaalt slechts' 5 centiem per kwartier! Eventuele aanvullingen verschijnen in 't Stam
boompje. Alle inzenders kregen een afdruk thuis bezorgd ter verbetering, zodat tikfouten 
tot een minimum zouden moeten beperkt zijn. Overschrijvingen : zie rek. hierboven. 

PITTEMSE TELUNGEN. DEEL L STATUS ANIMARUM 1768 aangevuld met een 
Status Animarum van rond 1780 (V. Arickx en W. Devoldere) 

Deze merkwaardige Status Animarum bevat de plaats van afkomst van bijna alle 
"zielen" die in de Status Animarum werden opgetekend. Rond 1780 heeft de plaatselijke 
geestelijkheid dan een nieuwe toestand opgetekend naast de oude. Dit maakt het document 
dubbel interessant. De klapper zorgt er ten slotte voor dat men zeer gemakkelijk de 
gezochte familie kan terug vinden. Een niet te missen uitgave voor al wie met zijn 
voorouders te Pittem is terecht gekomen. Prijs: 350 fr. + 50 fr. verzendingskosten. 
«<»> 
Onze· vorige uitgaven zijn ook nog te koop: de volledige parochieregisters van Oost
nieU\vkerke, de Popp-kaart van Roeselare-centrum in luxe uitgave, herdruk van de 
Roeselaarse Staten van Goed, ... 

U zal alles vinden op onze boeken stand op de Westvlaamse Ontmoetingsdag. Zo vermijdt 
men dê hoge portkosten. 
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J. BOMMEREZ - DE COCK 

KRUISBOOMMOLENSTRAAT 1 
8800 ROESELARE - BEVEREN 

-.:;: 051/225850 

RESTAURANT HOTEL 

SEMINARIFS - FEESTZALEN 

TAVERNE-SPORTCOMPLEX 


Geslaagde eindejaarsfeesten thuis 

Traiteursdienst 't Strohof 

Eindejaarsfeesten in een sfeervol kader 

Restaurant 't Strohof 

Van Réveillon in het oude jaar 
naar het ontbijt in 't nieuwe jaar 

Hotel 't Strohof 



Disrekening van de prochie GITS 

van Sint-Jansmesse 1555 tot Sint-Jansmesse 1556 

(vervolg 't Stamboompje, mei 1991) 
Edgard SEYNAEVE 

Item ontfaen van Heindrie Vande Mandele van een half ghemet lants commende metten 
oosten up doors Willem Halmersch XXII S. 


Item ontfaen van Clays Brunooghe van een lyne lants ende licht inde beemt, comt daer 

vooren XVI S. 


Item ontfaen van Jacop Ampe van een half buender lants ligghende anden zeelant vierure 
(?), comt III r XlIII S. 

Item ontfaen van Jan De Poorte van een half ghemet lants, comt daer vooren XXVI S. 

Item ontfaen van Loonis Clouet van een ghemet meersschen ligghende te combrugghe in 
twee plecken VII r IIII S. 

Item ontfaen van Jan Vanden Broucke van II ghemeten XX Roeden lants ligghende onder 
Ougierlande, comt V r XVI S. 

Ontfaen van Jooris Basins van II lynen lants onder Wyckhuse XXII S. 


Item ontfaen van Clays Brunooghe van een half ghemet meersch ande noortzyde van de 

pririe huersch beke XXII S. 


Item ontfaen vanden zelven van een lyne meerschen, ligghende in pririe huesch, comt daer 
voren XXXIII I S. 

Ontfaen van Machiel Maes van een ghemet lants III r Il S. 

Item ontfaen van Jacop Hals vant busschelken anden oostackere XXII S. 

Somma XC r XIII S. 

IIIe 
Ander ontfanck 

Item noch ontfaen van Rougier Gheyraert als pryncipael ontfanghere vande kercke van 
ghids ende dat ter cause van Katelyne Lours iaerghetyde, comt XXIII S. 

Item noch ontfaen van Jan Willaert, van Jacop Vanden Cloostere, Rougier Gheyraert, 
Willem De Roo ende Jan Ryeckeman, als wylent dischmeesters van elck III r XVI S. ter 
causen van Jan De Poorters rente verswyempt ende achterghelaten in huerlieden Reke
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nynghe al zoot blyeckt by de voorn() Rekenynghe by hemlieden ghedaen, comt hyer al 
tsamen de somme van XVIII r XV S. 

Item noch ontfaen van smeire vant toverscot vant disch zwyen, comt hyer IX S. 


Item noch ontfaen van Jacop Vanden Clooster van gheschuure van tdisch busch bachte de 

We Jans Roon, comt tsamen XVI S. 


hyer naer volcht de testamenten 

Item ontfaen vande doot van Jan Clouet VII S. 

Item ontfaen vande doot van twyef Joos De Breede VII S. 

Item ontfaen vande doot van Willem van Bollaen VII S. 

Item ontfaen vande doot van Paschyne Maes VII S. 

Item ontfaen vande doot van Vincent Basins VII S. 

Item ontfaen vande doot van twyf Clays Breeman VII S. 

Item ontfaen van Jacop Kaelwaert over den los van zyn ervelicke rente, comt XXVII S. 

Ontfaen van Rougier Gheyraert over den los van zyn rente van III S. II D., comt III S. 

Somma XXIIlIrVII S. pars. 

Somma vanden ontfanck, comt II C XCVII r XVI S III D. pars. 

IIIIe 

hyer naer volcht thuetgheven ieghen tonfanck 

Item erst betaelt an Paschyer Alaert prochipape van allen den jaarghetyden die den disch 
doet doen, mitsghaders heer Maertins Bekaert, heer Rougiers Vanden Kerckhove, 
Severyns van Gryspeire ende tsmaendachs messe lest Mr Jan de Smetrs fs Thomas, Mr 
Jan de Smets fs Vincents iaerghetyde mits VII D XI S. van ouden tyden ende Severyns 
voorsO XII S. beede Mr Jans elck VIII S. Severyns Gillemans ende zyn wyf elck VI S.; 

comt alt tsamen IX r VII S. 


Item betaelt heer Joos van Dale capellaen van allen den voornO iaerghetyden in helpen 

zynghen mits in hoochmesse acte doene, comt XXV S. 


Item betaelt den costre vande voornO iaerghetyde van te ludene ende zynghene, comt 

tsamen III rIS. 


Item betaelt Jan Byesbout als kerckmeester van vyer pont was, daer mynsheeren van 
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hameiede iaerghetyde mede ghedaen was ten XI S. van elcken ponde, comt tsamen 
XLIlIl S. 


Item noch betaelt Jan Brunooghe van vyer ponden en half was, daer mede dat Severyns 

van Gryspers, beede Mr Jans iaerghetyden mede ghedaen was tetn XI S. van elcken 

ponde, comt tsamen II ~ IX S. VI D. 


Item betaelt ende gherecht up den disch overt tgheheele iaer naert verclaers vande 
Rechtedaghen an brooden, an harynck, an scapen vleesche ende eyeren, bueter, compt 
tsamen de somme van XXIIII ~ VI S. VI D. 

Somma XLII ~ XII S. 

Ie 

Ander huetgheven 

Item betaelt ende ghedeelt den aermen vander prochie ter causen vande secrete aelmoezen 
ter discretie vanden prochipape, comt tsamen ende voort VI ~ p. 

Item noch betaelt Willem de Clerck met zynen medegheselle van XXXIII C houts te 
maken mits ... ende ... ten VI S. thondert, comt IX ~ XVIII S. 


Item betaelt vant tzelve hout te deelene den aermen vande prochie, comt XII S. 


Item noch ghecocht een vet zwyen omme den aermen te deelene, comt tsamen daer vooren 

XX ~ VII S. 


Item betaelt van zoute XII S. 


Item noch betaelt van ... van ajoen ende van poire, comt tsamen XII S. 


Item noch betaelt vanden inpost van t voornO zwyen UIl S. 


Item betaelt Jan Breemersch vant voom() zwyen te slane, compt daer voren V S. 


Item noch ghelevert by my Jooris Kesteloot den aermen vander prochie van vuuer houte 

tot VIII C ende XXXVII bondels ten IIII ~ p. van elck hondert, comt tsamen XXVIlIl ~ 
X S. p. 

Item noch ghelevert by Willem de Roo ten ~. houts syne duust, comt als vooren X I S. 

Somma LXXIlIl ~ p. 

He 

(wordt vervolgd) 
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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 ST AM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan 

goedkopere tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, 

familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR FMAILlEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst: ............................. . 

Van Heybeekcstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/64699 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

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 tijdschriftje 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 MET DANK AANVAARDEN I!!!! 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) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3, 8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41, 8501 HEULE (tel. 056/3507 11) 

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

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


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 0511203506) 

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

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: (+) Robert A. TANGHE, Oude Stationsstraat 101, 8700 TIELT (tel. 0511400103) 
Sekretaris: Lucien AILLlET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 
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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 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 




Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen 
(door Johan Roelstraete) 

Deze uitgave zal een leemte opvullen in de bibliotheek van elke 
genealoog. Dit werk is werkelijk een standaardwerk als "handlei
ding" voor iedere genealoog die als eindresultaat een familiegeschie
denis beoogt. 

De auteur gaat zeer gestructureerd te werk. In een eerste hoofdstuk 
worden de basisbegrippen van de genealogie besproken : wat is 
genealogie ? - verwerking van de gegevens -stamboom - stamreeks 
kwartierstaat - familiepapieren - familiestukken - beeld- en geluidsma
teriaal - computer - gegevens over genealogiebeoefening in het 
algemeen, in ons land en in het buitenland - enz ... 
Het tweede deel behandelt het archief en de familiekunde. Onder 
andere komen thema's aan bod als, historiek van het archiefwezen, 
voorbereiding tot bezoek aan het ar<emief, gemeentearchieven, rijksar
chieven, kerkelijke archieven, universiteit, documentatiecentra, 
bibliotheken. In dit hoofdstuk wordt ook dieper ingegaan op hun 
,functies, ordening, termen, beheer, ontsluitingsmiddelen, e.d. 
D.e 1ge en 20ste eeuw geven hun bronnen 'prijs in het derde hoofd

s~.~k : burgerlijke stand, bevolking, volkstellirngen, registratie, notari

ele archieven, kadaster, pers enz ... 

BrQnnen uit het Ancien Régime worden grondig besproken in het 

vierde hoofdstuk. We vernoemen hier o.a. parochieregisters, wees

kamer, poorterij, gerechtelijke archieven, archieven i.v. m. goederen

bezit (bvb. archieven van lenen en heerlijkheden), bevolkingsover

zichten, rekenkamer ... 

Ten slotte bespreekt de auteur wat men met de resultaten kan 

aanvangen. Ook de publicatie met zijn mogelijkheden en moeilijkhe

den wordt nog aangeraakt. 


Praktisch : 325 blz. - 850 fr. (+ 100 fr. venendingskosten) bij voorintekening (tot 
01.09.1991) voor leden van V. V.F. (lidnummer vemzelden - 950 fr. voor niet leden) door 
overschrijving op rekening 712-0112317-74 van V. V.F. ROESElARE met vemzelding 
van HANDLEIDING. Na 1 september: 950 fr. + venendingskosten. 

Bijlage 'T STAMBOOMPJE, september 1991 




