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Bij het nieuwe jaar . .. 

past het U namens het bestuur van V. V.F. Kortrijk, Tielt en Roeselare een 
gelukkig nieuwjaar te wensen met in de eerste plaats een uitstekende gezondheid. Veel 
succes uiteraard met de verdere opzoekingen en ... misschien kan je dit jaar één of 
andere knobbel ontwarren waar je al jaren lang op vast zit. Niet opgeven! Misschien 
werden nog niet alle bronnen aangeboord of hebben we gewoon geen weet van één of 
andere bron ... 

Na vele vergaderingen - reeds tal van jaren - in de lokalen van ELECTRABEL 
moest de Kortrijkse afdeling nodig een nieuw vergaderruimte zoeken. Dit hebben we 
gevonden en het programma voor '94 lijkt alvast de moeite. Afkomen dus ! 

Ook de Tieltse kern is vorig jaar goed op dreef gekomen met enkele voordrachten. 
De ingeslagen weg wordt verder gezet. Het lokaal heeft de Tieltse vrienden heel wat te 
bieden met in de eerste plaats de erfenis van A. Robert Tanghe. Dat ze in dezelfde ruimte 
zijn gehuisvest als de heemkundige kring De Roede van Tielt kan de opzoekingen alleen 
maar boeiender maken. 

Zo zijn we bij onze eigen afdeling Roeselare beland. Eigen lof stinkt... Toch 
durven we stellen dat heel wat werd gepresteerd tijdens het voorbije jaar : de verzameling 
parochieregisters werd aangevuld met Beveren, Koolskamp, Sint-Michielsparochie 
Roeselare (1ge eeuw), Sint-Maartensparochie Oekene (1ge eeuw) en ook reeds gedeeltelijk 
met Izegem en Roeselare. De "Zantingen" van ons bestuurslid E.H. Favorel zijn 
inmiddels ook te raadplegen: een schat aan informatie over de 16e eeuw te Roeselare. 
We werken verder aan de klappers (gelukkig kwam er hulp uit een onverwachte hoek), 
doch het is een "paardewerk" om het zo uit te drukken: een cumulatieve klapper op de 
delen 1 tot en met 6 (Zuidschote) leverde bijna 9000 familienamen en meer dan 4600 
plaatsnamen en toponiemen op. 

De verzameling rouwbrieven groeide aan tot bijna 54000 eenheden. Straks wordt 
de bibliotheek op computer gezet, zodat het zoeken naar een werk iets gemakkelijker 
wordt. Nog tal van andere zaken kenden een spectaculaire aangroei. Ten bewijze: drie 
jaar geleden betrokken we één ruimte in het Noordhof, nu zijn het er reeds drie... In 
november kwam een nieuw bestuurslid onze rangen vervoegen : Rudy Popelier . Zoals de 
andere bestuursleden kreeg ook hij een (eerste) taak : vanwege het gemeentebestuur 
Ardooie kregen we de fiches met de overlijdens 1770-1788 te Ardooie ter beschikking. 
Deze fiches werden nooit uitgetikt. Rudy zal hiervoor zorgen zodat de klappers op de 
overlijdens ook volledig zijn. 

Hebt U bepaalde zaken ter beschikking : laat het ons weten. Sommige leden 
hebben soms een landboek volledig afgeschreven, dit om maar een voorbeeld te geven. 
Alles wordt zorgvuldig bewaard in ons dokumentatielokaal. Beste dank vanwege de 
V.V.F. 

W. Devoldere 



Kalender 

Kortrijk 

BELANGRIJK BERICHT NIEUW LOKAAL 

Vanaf januari is het financieel niet meer mogelijk voor onze afdeling te vergaderen in 
de zaal ELECTRABEL. 

We komen vanaf januari - indien er een zaal beschikbaar is - samen in de OUDE 
DEKENU, St. -Maarteoskerldtof 8, 

8500 KORTRUK. 

De eerste drie bijeenkomsten vinden zeker plaats in de OUDE DEKEND. Voor de 

volgende vergaderingen kunnen we het lokaal slechts later aanvragen. Het kan in de 

toekomst dus wel eens gebeuren dat we naar één van de culturele centra in de randge

meenten moeten uitwijken. 


Dinsdag, 25 januari 1994 om 20 u. (Oude dekenij) 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete. Na de twee voorgaande lessen over staten 

van goed gaan we in dezelfde richting verder. We nemen ditmaal enkele weesakten en 
rekeningen, o.m. uit de 16de eeuw, onder de loep. De aanwezigen krijgen de teksten gra

tis. 


Dinsdag, 22 februari 1994 om 20 u. (Oude dekenij) 

VOORDRACHT door de heer Philippe DESPRIET over "De orde van Malta". Ook in 

onze streek speelde de orde van Malta een rol. Wat zijn die ridderorden? Wat is hun 

belang ? Wie maakte er deel van uit ? Bezittingen ? Over al deze aspecten zal de spreker 

ons op zijn gekende vlotte wijze onderhouden. Iedereen is hartelijk welkom. 


Dinsdag, 22 maart 1994 om 20 u. (Oude dekenij) 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. We nemen voor deze les eens een 


. proces onder handen. Zoals steeds bekomen de aanwezigen de teksten gratis. 


april: jaarlijks congres (ALDEN BIEZEN) 


Dinsdag, 24 mei 1994 om 20 u. 

VOORDRACHT door Ir. Pieter DONCHE over "Ariadne". Arladne is het programma 

van de V.V.F. dat in de centra van Merksem, Oostende en Melle kan geraadpleegd 

worden. In 1993 waren reeds 1.330.000 gegevens te raadplegen. De heer Donche komt 

het programma nader uitleggen en zal uiteraard het programma ook op computer laten 

zien. Een avond die we zeker niet mogen missen. En men hoeft zeker geen computerdes

kundige te zijn om te kunnen volgen. Er valt voor iedereen wat op te rapen. We rekenen 

op een talrijke opkomst. Iedereen hartelijk welkom. 


Dinsdag, 28 juni 1994 om 20 u. 




VOORDRACHT door lic. hist. Kristof P APIN over "Opzoekingen in het Ieperse en in het 
noorden van Frankrijk". De heer Papin die een tijdlang als archivaris in'Ieper werkzaam 
was en ook goed thuis is in het departementaal archief in Rijsel zal ons wegwijs maken in 
de genealogische werkwijzen voor deze streek. Ongetwijfeld zullen al degenen die met 
voorouders in deze streek zitten iets aan deze avond hebben. We rekenen op een grote 
opkomst! 

Noteer verder voor volgend jaar : 

27 september: voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Genealogische opzoekingen 

in West-Vlaanderen". 

25 oktober: les OUD SCHRIFT. 

13 december : voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Het Heraldisch college van 

de V. V.F. Aanvragen van een oud of nieuw wapen." 


Tie I t 

zaterdag 9 januari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 u. 

zaterdag 22 januari 1994 : Genealogische Instuif in het lokaal vanaf 14 u. Iedereen brengt 
zijn gegevens en vondsten mee om eventueel uit te wisselen; moeilijk te lezen teksten 
trachten we samen te "vertalen 11 • 

zaterdag 6 februari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 u. 

vrijdag 18 februari 1994 : een oefening Oud Schrift lezen gaat door in het lokaal om 20 u. 
We ontleden een Tieltse staat van Goed, eventueel een schepenakte of een stadsrekening. 
Documentatie voor alle aanwezigen. Breng ook Uw eigen moeilijk te lezen teksten mee. 

Roeselare 

zaterdag 8 januari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur (zaalver
antwoordelijke Marcel Prinsie). 

maandag 17 januari 1994 : LES OUD SCHRIFf. We bestuderen o.l.v. Wilfried 
Devoldere een tekst uit de tweede helft van de 18e eeuw. Aanvang om 20 u in de 
benedenzaal van 't Noordhof. Er is vooraf werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 
20 uur (zaalverantwoordelijke Trees Vandenbunder). 

zondag 23 januari 1993 : PROJECTEN ROND GENEALOGIE EN COMPUTER. Deze 
voormiddag verwachten we U in het lokaal zelf van de afdeling Roeselare (Noordstraat 
107, eerste verdieping). Het is de bedoeling de aanwezigen te polsen inzake hun 
mogelijkheden tot medewerking. Voor onze streek zijn we bvb. verwend met de 
totaallndex op de parochieregisters : de arrondissementen Oostende, Roeselare, Ieper en 
Diksmuide zijn reeds ter beschikking. Genealogie en Computer zoekt medewerkers voor 
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Kortrijk en Tielt. Een gemeente noteren vraagt meestal slechts een paar uur werk! Dat 
verneemt U echter op deze bijeenkomst. Ook andere projecten zullen aan bod komen. 
Zeker niet te missen. Na de vergadering wordt ter gelegenheid van het nieuwe jaar een 
glas aangeboden aan de aanwezigen. 

vrijdag 28 januari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur (zaalver
antwoordelijke : Lieve Denys en Rudy Popelier). 

zondag 6 februari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverant
woordelijke : André Billiet en Jaklien Watteeuw). 

zaterdag 12 februari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur 
(zaalverantwoordelijke André Cobbe). 

zondag 13 februari 1994 : APERIETIEFBABBEL causerie over het 16e eeuwse 
Roeselare: E.H. Noël Favorel put uit zijn laatste zantingen en vertelt ons op zijn ons 
welbekende aangename manier over Roeselare Ambacht, de armenzorg met o.a. de brood
delingen, de wrijvingen tussen de kasselrij Ieper en Roeselare enz... We starten om 10 
uur. We ronden af rond 12 uur. We vragen opnieuw een bijdrage van 100 fr. per 
persoon waarvoor U twee lekkere aperitieven worden aangeboden. Vooraf inschrijven bij 
de voorzitter (Lieve Denys, 051/2035 06 tot 10 februari of op een werkvergadering) ! 
Afspraak dus om 10 u stipt in de degustatiezaal van Wijnhuis N. V. V ANDENBULCKE in 
de Hugo Verrieststraat, 92-100 te Roeselare. Er is parkeergelegenheid op de binnenkoer. 

maandag 21 februari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke Wilfried Devoldere). 

vrijdag 25 februari 1994 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur (zaalver
antwoordelijke Lieve Denys). 

zondag 6 maart 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. 

Naklank Westvlaamse Ontmoetingsdag 

Op de geslaagde Westvlaamse Ontmoetingsdag werd beloofd dat de adressen van 
de zogenaamde "alternatieve" archieven KADOC en AMSAB zouden opgenomen worden 
in de lokale V.V.F.-krantjes. Hier zijn ze dan : 

- AMSAB, Bagattenstraat 174, 9000 Gent - Tel. 09/224.00.79 en 09/225.72.31 ; 

- KADOC, Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven - Tel. 016/28.35.33. 
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Ons lokaal 

De collectie parochieregisters groeide verder : ook Koolskamp kan nu volledig geconsul

teerd worden. Nadien wordt ook Roeselare afgewerkt. Personen die papier of toner wil 

schenken voor onze copiëermachines zijn altijd welkom. Ook geldelijke giften zullen 

nuttig aangewend worden. 

Tijdens de maand november werd ook een speciale inspanning geleverd om de "ZANTIN

GEN" volledig in het lokaal ter beschikking te kunnen stellen. Sedert 5 december is deze 

merkwaardige verzameling (zie elders in dit nummer) ter beschikking tot en met deel 78. 

Reeds de eerste dag werd deze bron geconsulteerd ! :Een goudmijn voor o.a. genealogen ! 


.----------------------------------------------------------------------------------

Derde WestvJaams Kwartierstatenboek 

We ontvingen opnieuw enkele kwartierstaten. We hopen om dit jaar (1994) alles te 
kunnen bundelen en uitgeven. Wacht echter niet langer om ook Uw werk in te sturen. 
Het is een ideale manier om Uw opzoekingen te publiceren en te bewaren voor het 
nageslacht. 

In memoriam 

Domien Cracco... Hij werd geboren te Roeselare op 18 februari 1932 en overleed te 
Gent op 30 oktober 1993. Domien Cracco was de eerste sekretaris van de afdeling 
Roeselare bij de allereerste 'oprichting'. In den beginne was hij ook betrokken bij de 
nationale organisatie van de V.V.F. waar hij de dienst 'bemiddeling' voor zijn rekening 
nam. Hij publiceerde enkele interessante artikels. Zo werkte hlj o.a. mee aan de 
kwartierstaat van Albrecht Rodenbach die in het allereerste nummer van Vlaamse Stam 
verscheen. De laatste keer ontmoetten we hem op de Westvlaamse Ontmoetingsdag, een 
drietal jaar geleden. We bieden namens de Roeselaarse afdeling aan de familie onze 
oprechte deelneming aan. :Een nadienst had plaats op 4 december 11. in de Sint-Amands
kerk waar we met enkele bestuursleden aanwezig waren. 
------------ .----------------------------._----------------------------------------------------------------------

Tentoonstelling Universeel Wapenboek 
Heraldische context en behoudsmaatregelen. 

Deze tentoonstelling gaat door in de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel van 2 
december '93 tot en met 15 januari '94 van 9 tot 17 u in de schenkingenzaal (gesloten op 
zondag, 25.12 en 01.01 Vrije toegang). 

Met zijn 4725 gekleurde en geïdentificeerde wapens, is dit wapenboek één van de 
meest complete van de verzameling van de Kon. Bibliotheek. Het vormt een schat aan 
genealogische en heraldische informatie. Er bestaat een nauwe band tussen enerzijds het 
deel "Vlaanderen" van dit boek en anderzijds het 'overzicht gemaakt door Comeille 
Gailliard, de eerste wapenheraut voor Vlaanderen, onder Keizer Karel. Onder meer 
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hierom wordt deze bundel regelmatig geraadpleegd. De geleidelijke zelfvernietiging van 
de drager, veroorzaakt door het gebruik van bepaalde agressieve kleurstoffen, heeft bij 
honderden wapenschilden tot schade geleid en soms zelfs tot het totale verlies ervan. 

Dank zij de steun van de Koning Boudewijnstichting konden de nodige behouds
maatregelen worden getroffen. In de eerste plaats werd het manuscript volledig gefotogra
feerd in kleur. Daarna werd het uit elkaar gehaald en konden de beschadigde wapenschil
den stuk voor stuk worden behandeld. 

Familieboek : Pater Alfons Coene en zijn familie. 

Het boek bestaat uit twee delen : 
Deel I. Pater Alfons Coene 

werd geboren te Krombeke op 11.12.1881. Zijn ouders waren Petrus Coene (gewezen burgemeester) en 
Adelaide Van Egroo. Hij woonde met zijn familie op het hof van "Diepezele", Molenstraat 1 te Krombeke. 
Hij volgde lagere school te Krombeke, humaniora te Poperinge in het college en Groot Seminarie te Brugge. Op 25 
december 1905 werd hij priester gewijd. 

Hij trad in het klooster bij de paters Redemptoristen in 1907. In 1909 reisde hij voor het eerst af naar Congo. 
In de periode van 1909 tot 1958 kwam hij zesmaal terug naar België, 1958 was zijn laatste afreis. 

Hij werkte in de missies als reizend missionaris (broussard). Hij kreeg de slaapziekte, waarvan hij in zijn 
verdere leven de gevolgen heeft moeten dragen. Zijn werkterrein werd verlegd naar het bestuur van het professoraat in 
seminarie, apostolische school, catechese en geestelijke vorming van kloosterlingen. Hij bekleedde verschillende 
functies zoals directeur, overste, vicaris delegaat van de prefectuur. 

Hij leverde heel wat bijdragen voor tijdschriften en grammatica (Latijn, Frans, Nederlands, Kikongo). Hij 
bleef in Zaire in de moeilijke jaren '60 waar hij na een ongeval op 82-jarige leeftijd op 11 april 1963 te Tumba 
overleden is en er begraven werd. 

Deel ll. Voorouders en familieleden van Pater Coene. 
DDe oudste met zekerheid bekende stamvader is een zekere Maerten Coene, ca. 1560 te Leisele. Drie 

Maerten's Coene volgden mekaar op. Daarna volgde Joannes Baptist, stamvader van de Coene's te Proven-Krombeke
Stavele. Aan elke stamvader werd een artikel gewijd. 
Technische gegevens : 250 bladzijden - formaat A4 - geïllustreerd met foto's, gedachtenissen en kwartierstaat in 
schoonschrift - natuurlinnenkaft. 
In elk boek steekt een kwartierstaat van Pater Coene tot in de zesde generatie met D, X en + data. 
Het boek is te verkrijgen bij : 

Vande W~lle - Depyper Anna, Res. 'Camaro', Sint-Amandsstraat 39/3, 8800 Roeselare. 
Kostprijs: 1200 fr. + verzendingskosten op nummer 000-0478352-45. 

Het verzamelwerk' Zantingen ' 

Voorlopige staat van het bronnenonderzoek. 


Het archiefbestand van Roeselare, dat dateert uit de 16de eeuwen daaromtrent, is 
omvangrijker dan men bij een eerste kennismaking zou vermoeden. 

Aan het ontcijferen en uitschrijven ervan hebben wij reeds zes jaren besteed. 
Ongebroken, onverdroten, al kan men over zo'n transcriptie eerder geringschattend 
oordelen. 

Toch heeft deze arbeid alvast het voordeel, dat deze eeuwenoude teksten nu door 
iedereen leesbaar, voor iedereen toegankelijk zijn. Verder heeft dit bronnenmateriaal voor 
wetenschapslieden een meer dan plaatselijke, ja zelfs regionale waarde. 

7 



Het bevat immers ongeveer alle aspecten van het toenmalig maatschappelijk leven. Zo 
verwijst het o.m. naar de velerhande politieke gebeurtenissen, die zich in deze belangrijke, 
somwijlen zeer bewogen periode, hier te lande hebben voorgedaan, en een bepalende, 
soms belissende invloed hebben gehad op het geschiedkundig verloop. 

De "ZANTINGEN" blijven echter een overwegend heuristisch werk, dat grondstof 
levert voor speurders die belangstelling hebben voor één of meerdere facetten die erin 
vervat zijn, zo b.v. genealogie, heemkunde en toponymie, bedrijfsleven en economie, 
rechtspraak, sociologie, armenzorg, religie, enz., enz. 

Een globale synthese is wellicht een onoverzichtelijke taak, doch "deel-syntheses" 
(over één of ander onderwerp) zijn vast en zeker 'doenlijk'. 

In het novembernummer van 'T STAMBOOMPJE, 1992, p. 50, meldden wij dat 
er toen 66 boekdelen van de 'ZANTINGEN' verschenen waren. Eind november '93 was 
dit aantal opgevoerd tot 78, waarvan er 61 afleveringen (circa 13000 handgeschreven 
bladzijden bevattend) gelicht zijn uit het Oud Archief van de stad Roeselare. 

Volledigheidshalve geven wij hier de beknopte inhoud van de twaalf sindsdien 
gepubliceerde boekdelen (nrs. 67 tot en met 77) : 

- ZA 67, 68, 69 : SAR 675 : "Wettelicke Passeeringhen" (delen 4, 5 & 6 : 1590-1609) ; 

- ZA 70 : SAR 676 : "Wettelicke Passeeringhen" (1609-1612) ; 

- ZA 71, 72 : SAR 647 : "Register van dinghedaghen" (delen 1 & 2 : 1606-1613) ; 

- ZA 73 : 1) Processstukken (1607 & volgende) ; 

: 2) SAR 927bis : "Staten van Goed" (1571-1609) ; 
- ZA 74, 75 :" Tauxatiën" : a) 1°. l00ste penning (1569-1570) ; 2°. 20ste penning; 

3°. IOde penning (1576) ; 4°. 5de penning (1577). b) Klappers op delen 34 & 35. 
- ZA 76 : 1) Disrekening 1514-1515 2) Klappers op delen 59, 60, 61, 62 & 63. 
- ZA 77 : Disrekeningen : 1449-1450 ; 1450-1451 ; 1454-1455 ; 1455-1456 ; 1508-1509. 
- ZA 78 : I) Varia. 2) Rekeningen Roeselare Ambacht. 3) Klappers delen 64 & 65. 

Noël Favorel 

----------------------------------------,-----------------------------------------------------------------------
KERKREKENINGEN ALS GENEALOGISCHE BRON 

Edgard Seynaeve 

IZEGEM (vervolg 't Stamboompje, 1992, jg. 21 nr. 5 blz. 48 e.v.) 

Kerkrekening 1625-1626 

Namenlijst 
Vanden Hove Rougaer (+), jaargetijde 

Vanden Berghe Malin (+), de We Vande Pitte Adriaen 
Vanden Berghe Steven (+), de oirs Vander Beke Jan fs Andreas 
Vanden Berghe Victoor Vander Beke Joos (+) 
Vanden Bussche Germeyn (+), de oirs Vander Beke Maerten 
Vanden Bussche Pieter, kalkverkoper? Vander Beke Pieter fs Maerten 
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Vander Beke Pieter fs Pieter, kerkmees
ter 
Vander Brugge Antheunis fs Jan 
Vander Brugge Ingel 
Vander Brugge Ingele (+), de oirs 
Vander Brugge Pieter 
Vander Brugge Pieter (+), de We en oirs 
Vander Brugge Pieter (de jonge), ker
kontvanger 
Vander Haege Joos 
Vander Mersch Bette 
Vander Mersch Rougaer 
Vander Schuere Guillame 
Vander Schuere Guillame, schepen van 
Izegem 
Vander Straete Jacop 
Vander Straete Maximiliaen (+), de oirs 
Vander Straete Pieter, uit Lendelede ? 
Vande Smesse N., de We 
Vande Steene Olivyer, timmennan of 
tuinier? 
Vande Velde Frans (+), jaargetijde 
Vande Walle Gillis 
Vande Walle Pieter (+), de We 
Vande Wynckele Jacop 
Van Duufhuuse Pieter 
Van Eeckhoute Jan 
Van Halewijn Catherina (+), vrouw van 
Heynderick De Crylsche, 

jaargetijde. 
Van Hamme Amoul (+), overleden 
pastoor te Izegem, jaargetijde 
Van Haverbeke Jacop 
Van Haverbeke Jacop (d'oude) 
Van Haverbeke Pieter 
Van Houte Michiel 
Van Huele (Mr) 
Van Huele Maerten 
Van Hulbussche Arent 

-Van Hulbussche Catelijne (+), vrouw 
van Pieter Comelis, 

jaargetijde. 
Van Hulbussche Jacop (+), de We 
Van Hulbussche Jooris (+), de We en de 
kinderen 
Van Hulbussche Joos 
Van Hulbussche Olivyr (+), de kinderen 
Van Hulbussche Pieter 

Van Hulbussche Pieter fs Jooris 
Van Iseghem Boudewijn (Mr) (+), jaar
getijde 
Van Kersbilck Jan, voerder? 
Van Lauwe Jooris (+), de wees 
Van Lede Boudewijn 
Van Lede Lucas fs Wouter, metser? 
Van Lede Wouters (+), begraven in de 
kerk 
Van Moerkerke Adriaen (+), de oirs 
Van Poucke Trystram (+), de We, jaar
getijde 
Van Renicken Jan (+), uit Lendelede ? 
Van Ronse Joos, tuinier? 
Van Steelant Wouter 
Van Tomberen Catelyne (+), jaargetijde 
Van Wildemeersch Pieter 
Verbeest Joos 
Verbeest Pieter 
Verbrugge Maerten (+), de We 
Verfailge Maerten (+), begraven in de 
kerk 
Verfailge Maximiliaen (+), begraven in 
het OL V -Choor 
Verhaege N. (+), de We 
Verhaege Jan 
Verhaegen Lucas (+), de We 
Verhamme Gillis 
Vennersch Claeys 
Vennuelene Jan, schrijnwerker 
Verschaeve Jan fs Jans 
Verschave Pieter 
Verstraete Jooris 
Verulst Maeyken 
Vliege Guillame, timmennan 
Vierstraete Lauwers 
Weltois Wouter (+), de kinderen 
Werbrouck Jan 
Werbrouck Jan (+), de kinderen 
Werbrouck Lauers 
Williaen Carel (+), de kinderen 
Williaen Thomas (+), de kinderen 
Willen Jacques 
Wulpits Laurens (te Emelgem op een 
hofstede onder den Hazelt) 
Wulpit Pieter (+), de oirs 
Wylsoets Catelyne (+), vrouw van Joos 
De Luyckx, jaargetijde 
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Yde Joos 

Zusters van Izegem 


Bijkomende losse notities 


Heerlijkheden 


Ayshove - Coebroeck - Graafschap Ize

gem - Meesegem 
't Berlegemse - 't Cooistersche - 't Hale

wijnse 
't Hof van Iseghem - Onder den Wal(W

allemote) - Rhode -

St Amands - St Pieters - Stuerenam

bacht - Ter Gracht. 


Toponiemen 


Claeys Vermeerschens dreve (onder 

Izegem) 

Den Bleekput (ondeer St Pieters) 

De Buschmuelene 

De Cachtemwael 

De Heybrugge (onder Aushove) 

De Kestelootbeke (onder Ter Gracht) 

De Priesteragie van Izegem 

Den Slambrouck (onder St Pieters) 

't Abeele Cruus 

Het Cnobbaertstraetje (onder St Pieters) 

't groen straetien genaemd de Laene 

De Martstraete 

De Paepestraete 

De Peperstraete 

De Ardooiemeersch (onder St Pieters) 

De Claperynckmeersch te Ardooie 

De Clavermeersch (onder den Hazelt) 

De Cueneginnemeersch aan de Mandel 

(onder den Hazelt) 

Den Cnobbartmeersch (onder St Pieters) 

De Wiendekensmeersch (onder St Pie

ters) 

De Capelerielanden van Rumbeke (onder 

't Hof van Izegem) 

De Cheure (land onder Ayshove) 

Den Biesbilck (land onder den Hazelt) 

Den Dries (land onder St Pieters) 

De Hulle in Cachtem (land onder graaf

schap Izegem) 


De Mispelaere (land) 

Den Pachtbilck (land onder den Wal of 

Wallemote) 

De Schaepackere (land) 

Stockelynck (land onder den Hazelt) 

De Wildeman (land onder St Pieters) 

't goed ter Haege te Emelgem 

't goed te Stockelynckx (onder den Ha

zelt) 

't Hof te Vlietmans (onder St Pieters) 

De Croone, herberg te Roeselare 

Het Gouden Cruus, handelshuis te Kort~ 

rijk 

Den Ketele, herberg ? te Izegem 


Allerlei 


In de kerk van Izegem bestond er een 

".. slavenberg.. " . 

In het OLV -Choor stond de bank van de 

bereckers. 

Op het kerkhof stonden er abelen(popu

lieren). 


De kerkrekening van 1626 (dienstjaar 

1625-1626) werd voorgelegd aan pastoor, 

baljuw en schepenen van het graafschap 

Izegem op 23 Juli 1627, door: 


Pieter Vander Brugge (den joungen) 
als ontvanger 

Symoen Andries en Chrystiaen Doom 
(den joungen), beiden bereckers 
van de kerk van Izegem. 

De akte werd getekend door : 

pastoor J Canisius (de Hont) 

Pieter Vander Beke 

Ghillame Vander Schuere 

A. Bouckaert 

Guillame Andries 

Andries De Joncheere 

Caerle De Kersschietere 

Adriaen Abeel 
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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.P. 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 PAMILIEGESCHIEDENIS V.V.P. 

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

Van Heybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE? 

Alle V.V.P.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons kranye gratis. Ze moeten wel hun 
adres opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriilje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.P. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN !ll!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

WUfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRIJK 


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

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

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

DEKENU, Sint-Maartenskerkhof 8,8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (teL 051/203506) 

Sekretaris: WUfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (teL 051 22 1473). 

Het lokaalls·gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: voor de voordracht vanaf 18 u 30 indien geen voordrscht doorlopend tot 22 u ; vierde vrijdag van de 

maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de 3de maandag van de maand (niet novernber,apriljuli,augustus) om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TIELT (teL 051/40 60 75) 

Sekretaris : Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

Er is een werkvergadering, iedere eerste zatervoorrniddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beernegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoorrniddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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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 N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 
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ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.·KRANT JE 

22ste jaargang, nr. 2 • maart 1994 

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

Verschijnt niet in juli en augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr_ Lieve Vercruysse-Denys 
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ONZE KALENDER 

Kortrijk 

Dinsdag, 22 februari 1994 om 20 u. (Oude dekenij) 

VOORDRACHT door de heer Philippe DESPRIET over "De orde van Malta". Ook in 

onze streek speelde de orde van Malta een rol. Wat zijn die ridderorden'} Wat is hun 

belang '} Wie maakte er deel van uit '} Bezittingen ? Over al deze aspecten zal de spreker 

ons op zijn gekende vlott~ wijze onderhouden. Iedereen is hartelijk welkom. 


Dinsdag, 22 maart 1994 om 20 u. (Oude dekenij) 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. We nemen voor deze les eens een 

proces onder handen. Zoals steeds bekomen de aanwezigen de teksten gratis. 


16 en 17 april: jaarlijks congres (ALDEN BIEZEN) 


Thema: Hoge heren en kleine lieden. 

Dinsdag, 24 mei 1994 om 20 u. 

VOORDRACHT door Ir. Pieter DONCHE over "Ariadne". Ariadne is het programma 

van de V. V.F. dat in de centra van Merksem, Oostende en Melle kan geraadpleegd 

worden. Eindn 1993 waren reeds meer dan 1.500.000 gegevens te raadplegen. De heer 

Donche komt het programma nader uitleggen en zal het uiteraard ook op computer laten 

zien. Een avond die we zeker niet mogen missen. En men hoeft zeker geen computerdes

kundige te zijn om te kunnen volgen. Er valt voor iedereen wat op te rapen. We rekenen 

op een talrijke opkomst. Iedereen hartelijk welkom. 


Dinsdag, 28 juni 1994 om 20 u. 

VOORDRACHT door lic. hist. Kristof PAPIN over "Opzoekingen in het Ieperse en in het 

noorden van Frankrijk". De heer Papin die een tijdlang als archivaris in Ieper werkzaam 

was en ook goed thuis is in het departementaal archief in Rijsel zal ons wegwijs maken in 

de genealogische werkwijzen voor deze streek. Ongetwijfeld zullen al degenen die met 

voorouders in deze streek zitten iets aan deze avond hebben. We rekenen op een grote 

opkomst! 


Noteer verder voor volgend jaar : 

27 september: voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Genealogische opzoekingen 

in West-Vlaanderen". 


25 oktober: les OUD SCHRIFT. 


13 december : voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Het Heraldisch college van 

de V. V.F. Aanvragen van een oud of nieuw wapen. " 
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Nieuws uit de afdeling KORTRIJK 

UITBREIDING BESTUUR 
Onze afdeling deed een aanvraag om erkend te worden als Kortrijkse culturele 

vereniging. Hiertoe diende het bestuur uitgebreid te worden tot tenminste vijf personen. 
Het bestuur ziet er voortaan als volgt uit : 
Erevoorzitter: Dr. Ernest Warlop, afdelingshoofd Rijksarchief Kortrijk 
Voorzitter: Dr. Gabriël Vuylsteke, Wandeling straat 3, 8531 Bavikhove 
Secretaris-penningmeester : Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 
056/35.07.11) 
Leden: 
V'3.lere Arickx, Nationaal Voorzitter, Erasmuslaan 6, 8500 Kortrijk 
Christiane Binnemans, Elzenlaan 12, 8500 Kortrijk 
Daniel Grymonprez, Doorniksesteenweg 33, 8500 Kortrijk 

We heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom en wensen dat ze zich zo 
goed als ze kunnen zullen inzetten voor de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 
afdeling Kortrijk. 

WKAAL 
Aangezien we niet meer gratis kunnen beschikken over het lokaal van Electrabel in 

de Rijselsestraat zijn we uitgeweken naar de OUDE DEKENU. We kunnen echter slechts 
drie maanden na elkaar het lokaal vastleggen. Dit maakt een jaarlijkse programmering 
uiterst moeilijk. We zijn naar een andere oplossing aan het uitkijken. Een eigen, vast 
lokaal zou natuurlijk een ideale oplossing zijn. Iedereen mag natuurlijk helpen uitkijken of 
een voorstel formuleren. 

Nieuws uit de archieven 

RIJKSARCHIEF 


Iedereen zal het wel reeds vernomen hebben dat het Rijksarchief de zaterdag opnieuw 

toegankelijk is. Er worden evenwel geen documenten op die dag uitgehaald (dus vooraf 

aanvragen). De microfilms kunnen natuurlijk wel geraadpleegd worden. Op sommige 

dagen is het bepaald druk. Kom dus zeker tijdig. 

De MAANDAG is het Rijksarchief (als compensatie voor de zaterdag) GESLOTEN! 


OPENINGSUREN STADSARCHIEF IEPER (lezersbijdrage : 50 fr. per jaar) 


- dinsdag, woensdag en donderdag van 14 tot 18 u. 

- vrijdag van 9 tot 12 u. 

- zaterdag van 9 tot 12 u. 


OPENINGSUREN STADSARCHIEF ROESELARE. 


De voorlopige maatregel die erin bestond het archief open te stellen - naast de 
woensdagnamiddag - op dinsdagavond van 16 tot 19 uur blijft van kracht voor onbepaalde 
duur. 
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Vandamme' 
Bommerez 

Verzekeringen 
Staakmolenstraat 49 
Roeselare (Rumbeke) 
Tel. 051/22.81.96 - 20.80.04 

(;fCAJ 
, 
fit 

Roeselare 

zondag 6 maart '94 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. (Zaalverantwoorde
lijke : Jaklien Watteeuw) 

zaterdag 12 maart '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalver
antwoordelijke : Trees Vandenbunder) 

maandag 21 maart '94 : Les OUD SCHRIFf o.l.v. Johan Roelstraete, sekretaris van de 
Kortrijkse V.V.P.-afdeling. We ontleden een paar teksten daterend einde 17e - begin 18e 
eeuw. Deze les is een vervolg op de les van januari toen we teksten ontleedden uit de 
tweede helft van de 18e eeuw. In het najaar plannen we dan een paar avonden 'Oud 
Schrift' met teksten uit het begin van de 17e en uit de 16e eeuw. We starten om 20 u in 
de benedenzaal van 't Noordhof. Vooraf is er vanaf 18 u 30 (tot 20 u) werkvergadering 
in het lokaal. (Zaalverantwoordelijke : Rudy Popelier) 

vrijdag 25 maart '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Lieve Denys) 

zondag 27 maart '94 : om 10 u in het lokaal: Genealogie en Computer. We bespreken er 
'Werklijsten en tabellen' in Haza Data. De lessenreeks in september-oktober vorig jaar 
was net iets te kort. Daarom deze aanvullende voormiddag voor ALLE geinteresseerden 
in het genealogiepakket. 
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Opgelet: de eerste zondag van april is er geen werkvergadering (Pasen). 

zaterdag 9 april '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalverant
woordelijke : Lieve Denys) 

zaterdag 16 en zondag 17 april '94 Nationaal Kongres in Alden Biesen (org. gouw 
Limburg). 

maandag 18 april '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Wilfried Devoldere) 

vrijdag 22 april '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Marcel Prinsie) 

zondag 1 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaalverantwoorde
lijke : Rudy Popelier) 

zaterdag 14 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalverant
woordelijke : André Cobbe) 

maandag 16 mei '94 : we brengen een bezoek aan het dokumentatiecentrum van de 
Société d'Histoire de Comines-Warneton et de la Région te Waasten. Ook voor 
genealogen is dit dokumentatiecentrum zeer interessant. Een hele tijd geleden gingen we 
er op bezoek. Sedertdien zijn heel wat nieuwe leden onze rangen komen vervoegen en is 
ook dit centrum enorm uitgebreid qua dokumentatie. Daarom deze 'herhaling'. We 
worden er verwacht met maximum 30 bezoekers. Daarom dient iedereen (ook mensen die 
eventueel rechtstreeks naar Waasten reizen) zich in te schrijven bij de voorzitter, Lieve 
Denys (tel. 051/20 35 06) en dit vanaf 5 mei (ten laatste verwittigen tegen 12 mei). We 
starten met eigen wagens om 19 u stipt (gelieve aanwezig te zijn tegen ten laatste 18 u 55) 
om het Sint-Amandsplein te Roeselare. 
Ons lokaal is vanzelfsprekend niet geopend op deze "derde maandag". 

Normaal gezien is er de vierde zondag van mei een vergadering voorzien van Genealogie 
en Computer. Het is net Pinksteren, daarom is er geen vergadering. 

vrijdag 27 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Marcel Prinsie) 

zondag 5 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaalverantwoorde
lijke : Jaklien Watteeuw) 

zaterdag 11 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalverant
woordelijke : Trees Vandenbunder) 

maandag 20 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Rudy Popelier) 

vrijdag 24 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Marcel Prinsie) 
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Tielt 

zaterdag 5 maart 1994. Genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

vrijdag 25 maart 1994. Een oefening "Oud Schrift lezen" o.l.v. onze voorzitter Luc 
NEYT, gaat door in het lokaal om 20 uur. We ontleden een interessante staat van goed. 
Documentatie voor alle aanwezigen. Breng ook uw eigen moeilijk te lezen teksten mee. 

zaterdag 2 april 1994. Genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zaterdag 23 april 1994. We brengen een bezoek aan het zeer interessante documentatie
centrum te Melle. We worden er verwacht om 14 uur en vertrekken vanop de parking 
aan ons lokaal om 13 u 45 stipt. 

Derde Westvlaams Kwartierstatenboek 

We zijn begonnen met het intikken van dit derde kwartierstatenboek. Wie nog 
wachtte om zijn kwartierstaat in te dienen, wordt verzocht dit nu te doen. Tussen het 
indienen en de uitgave is toch nog wat tijd. Gegevens die ondertussen nog werden 
bij gevonden , kunnen achteraf nog bijgevoegd worden. Iedereen krijgt immers een 
'proefdruk' om eventuele tikfouten te verbeteren en eigen aanvullingen te noteren. 

Nieuws uit het Roeselaarse dokumentatiecentrum 

Begin februari waren ook alle parochieregisters klaar van Roeselare voor de 
periode tot en met 1759. Er resten nog een zevental registers die moeten gecopiëerd 
worden. Daarna starten we met Oekene, de laatste Roeselaarse deelgemeente, waarvan 
we de parochieregisters nog niet in copie hebben in het lokaal. 

We zijn ook opnieuw gestart met het klapperen van de zantingen. Deel 18 is 
klaar, deel 19 was in bewerking (begin februari). Mevrouw Carpentier uit Brugge heeft 
reeds heel wat klappers gemaakt op de laatste delen (vanaf deel 59). 

Er is ook minder goed nieuws. Tot onze teleurstelling moeten we vaststellen dat er 
reeds boeken verdwenen zijn uit de kasten. Ook bevinden de parochieregisters zich na 
elke consultatie ofwel in de verkeerde dozen ofwel in een complete wanorde. Eerstdaags 
zal iedereen die een bezoek brengt een reglement ontvangen. Jammer voor de zorgzame 
vorsers. Nog slechts één doos met parochieregisters zal uit de rekken mogen worden 
genomen. Boekentassen zullen taboe zijn in het lokaal. De bibliotheek zal ook zijn 
beperkingen kennen. We zijn immers gestart met ingave van de bibliotheek op de 
computer. Hiervoor werd het pakket BIBLION gekocht. Zodra dit klaar is, zal ieder 
boek voorzien worden van een fiche. Iedere bezoeker zal een fiche met zijn of haar naam 
hebben bij de verantwoordelijke. De fiche met het- geconsulteerde boek zal bij de naam 
van de bezoeker worden gestopt. Zelf boeken terug opbergen zal verboden zijn. 

Dit zijn enkele van de maatregelen dit jammer genoeg moeten genomen worden ... 
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"Cyper alhier, Cyper aldaar 
liefst van al met dit 

jeneverke al te gaar" 

MET VERSE 

CITROENEN 


KOEL SCHENKEN 

N.V. VANDEN BULCKE 
Hugo Verrieststraat 92,8-8800 Roeselare 


Tel. (051) 22 47 55 
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HANDLEIDING VOOR 

GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN 

ADDENDA 

p. 8 D. CAHEN, G. LENGLET, P. SEMAT, 5 miljard mensen : allemaal anders, 
allemaal familie, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel, 1993, 
94 blzn. 
p. 8 voetnoot 12 H. SCHELLEKENS, Bouwstenen van de erfelijkheid. Toepassing van 
recombinant DNA technologie in de geneeskunde, Amsterdam, 1985, 119 blzn. (Meulen
hoff Informatief) 
p. 12 voetnoot 17 T. ZWAAN (red.), Familie, huwelijk en gezin in West-Europa, 

Amsterdam, Heerlen, Boom, 1993, 389 blzn. 

P. SCHOLLIERS, Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcultuur in België, 

Berchem, 1993, 288 blzn. (BRTN Educatieve uitgaven). 

p. 13 Biografieën schenken normaal gezien enige aandacht aan genealogische gegevens. 

Ze zijn vooral leerrijk voor het leren schrijven van een familiegeschiedenis. Ook is het 

historisch kader belangrijk. 

Enkele voorbeelden : 

K. DEGRYSE, Pieter Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden, Antwerpen, Baarn, 

1990, 149 blzn. + 10 blzn. Hl. 

M. GREILSAMMER, Een pand voor het paradijs. Leven en zeljbeeld van Lowys Porquin, 
Piëmontees zakenman in de zestiende-eeuwse Nederlanden, Tielt, 1989, 192 blzn. 
p. 14 voetnoot 24 J. ART (red.), Hoe schriifik de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 
1. 19de en 20ste eeuw, Gent, 1993, 323 blzn. 
p. 63 K. MAES, Het documentatiecentrum van het gemeentekrediet. Een must voor alle 

studenten, Kampus (speciale uitgave van Knack, 1994, p. 6-7. We noteren hieruit: het 

documentatiecentrum is gelegen aan de Ommegang straat 2, 1000 Brussel (vlakbij 

winkelcentrum City 2) en is elke werkdag doorlopend vanaf 9 tot 15.30 u. geopend. Best 

vooraf een afspraak regelen op tel. 02/222.43.50 of via fax op 02/222.40.70. 

p. 73 Nu zijn er al verschillende "gemeentes" van de Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen 11 in Vlaanderen die over een Centrum voor Familiegeschiede

nis beschikken waar microfiches en CD-ROMS geraadpleegd kunnen worden. 

Gent: Kortrijksesteenweg, 1060 St.-Denijs-Westrem, open op aanvraag, de woensdag van 

19 u.30 - 21 u., zondag van 9 u.-9 u.30 en 12 u.30 - 14 u., de zaterdag na afspraak. 

Mevr. Vandendriessche tel. 09/357.48.82 

St.-Niklaas : Parklaan 18, openn op afspraak de zaterdag van 13 u. tot 17 u. dhr Krens 

0031-11/40.10.210. 

Merksem: Bergen op Zoomlaan 20, open op afspraak dinsdag 13 u. - 17 u. en woensdag 

19 u. - 22 u. dhr Verheyen 03/645.43.17 of Mevr. Stapels 03/324.25.03. 

Mechelen (later) : dhr. Mariën 015/21.29.57. 

Brussel (St.-Gillis), Henri Jasparlaan 108, dinsdag, donderdag en zaterdag 9 u.30 - 16 u. 

dhr J.-P. de Ligne 02/215.9783. 

Voor elk van de centra is voorafgaandelijk een afspraak noodzakelijk, gezien slechts één 

PC opgesteld staat. (Informatie uit P. DONCHE, De CD-rom's van de Mormoonse kerk: 
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200 miljoen gegevens, Genealogie en Computer, XI (1994), nr. 1, p. 22. 
p. 281 Heraldiek 
C. VAN DEN BERGEN-PANfENS (voorw.), Gelre. B.R. Ms 15652-56, Leuven, 1992 
(+ Overdrukken van: F.LYNA, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de 
Belgique, Brussel, 1936, XII, p. 132-150. P. ADAM-EVEN, L 'armorial universel du 
Heraut Gelre (1370-1395). Claes Heinen, Roi d'armes des Ruyers, Archives héraldiques 
suisses). 
p. 306 Naamkunde 
P. HANKS, F. HODGES, A dictionary offirst names, Oxford - New York, 1990, 443 
blzn. (Oxford University press) 
N. MAES, Een voornaam voor het leven. Hedendaagse voornaamgeving in Vlaanderen, 
Zellik, 240 blzn. (Roularta Books) 

Overzicht uitgaven V. V.F. Roeselare 


(tussen haakjes supplement verzendingskosten) 

WESTVLAAMS KWARTIERSTATENBOEK 

DEEL I. 90 Westvlaamse Kwartierstaten. (1989) Uitverkocht. 

DEEL II. Verzameling Westvlaarnse Kwartierstaten. (1991) 250 fr. (+ 50 fr.) 

DEEL lIl. In voorbereiding. 


PAROCHIEREGISTERS OOSfNIEUWKERKE 

DEEL 1. (1990) Klappers op doopsels (1729-1759), huwelijken en overlijdens (1752
1759). (door ALBERT DENTURCK) 350 fr. (+ 50 fr.) 

DEEL 2. (1990) Klappers op huwelijken en overlijdens (1760-1793) - met uitgebreide 
alfabetische tafels op alle familienamen en plaatsnamen. (door ANDRE COBBE) 

650 fr. (+ 100 fr.) 
DEEL 3. (1991) De doopakten uit de parochieregisters van Oostnieuwkerke (1760-1793) 
met uitgebreide klappers. (door JAKLIEN WATIEEUW) 800 fr. (+ 100 fr.) 

PITTEMSE TEI.LINGEN 

DEEL 1. De Status Animarum van 1768 - aangevuld met een kladschrift van enkele jaren 
later. (Merkwaardig dokument: bevat vail alle echtparen, gezinshoofden de plaats van 
afkomst)(1991) 350 fr. (+ 75 fr.) 

DEEL 2. Status Animarum 1786 en Status Animarum 1793. (1990) - met alfabetische 
klapper. 

350 fr. (+ 75 fr.) 

DEEL 3. Bevolkingsregister 1799 (Franse Telling). 200 fr. (+ 50 fr.) 

DEEL 4. Status animarum 1809. 300 fr. (+ 50 fr.) 
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ONTLEDINGEN KORTRDKSE WEESKAMER (1501-1548). 
Overbergh). 

(1993) (door P. & P. 

Deel I. Aalbeke - Rollegem - Sint-Denijs 
Deel 11. Gullegem - Moorsele 
Deel 111. Bellegem - Wevelgem 

250 fr. 
250 fr. 
250 fr. 

Voordeelprijs 3 delen: 600 fr. (+ 50 fr. per deel) 

Franse Telling Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke 1798. 
(J. Comette) met klapper. 375 fr. (+ 75 fr.) 

STATEN VAN GOED VAN ROESELARE door Guido Aerbeydt 

Deel I (1970) Roeselare Ambacht met inleiding door Dr.Jur.M. De Bruyne 

Deel 11 (1970) Roeselare Poorterie. 

(samen ingebonden) : 325 fr. (+ 75 fr.) 

Deel 111 (1971) Roeselare Poorterie. 1532-1654. 450 fr. (+ 75 fr.) 

Deel IV (1971) Roeselare Poorterie. 1655-1709. 325 fr. (+ 75 fr.) 

Deel V (1979) Roeselare Poorterie. 1709-1746. 500 fr. (+ 75 fr.) 

Deel V,II (1984) Addenda & Corrigenda (G. Aerbeydt) 


Register persoonsnamen op Delen I à V (L. Biesbrouck) 300 fr. (+ 50 fr.) 
Deel VI. (1992) Roeselare Poorterie. 1747-1772. 400 fr. (+ 75 fr.) 
Deel VII. (1993) Roeselare Poorterie. 1773-1796. 350 fr. (+ 75 fr.) 
Deel VIII. (verschijnt november 1994) Losse Staten van goed. (laatste deel) 

Stad en schependom Roeselare. Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550-1612. 
Met opgave van de eigenaars, pachters en huurders. ZUID door Guido Aerbeydt. (1993) 

500 fr. (+ 50 fr.) 
De delen OOST en NOORD verschijnen begin en einde 1994. Het derde deel zal een 
alfabetische klapper bevatten. 

KAART EN LEGGER VAN POP P 

1. Kaart van Roeselare-centrum. Luxe-uitgave op CREME PAPIER 170 gr. - Beperkte 
oplage. 500 fr. (+ 50 fr.) 
2. Legger. (aanwijzende tafel met inlichtingen per eigenaar) op aanvraag (700 + 75 fr.) 

HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN. 
(door Johan Roelstraete) 333 blz. praktisch uitverkocht 950 fr.( + 100 fr.) 

KWARTIERSTAAT - om in te lijsten I!! -luxeuitgave - 7 generaties 300 fr.(+ 50 fr.) 

STAMTAFEL van de Graven Vlaanderen. Luxeuitgave. 500 fr. ( + 50 fr.) 

KAART KASSELRU IEPER (kleurendruk) 950 fr.(+ 50 fr.) 
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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 beschennend 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 fonnulieren aan 

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

familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

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

Van Heybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis. Ze moeten wel hun 
adres opgeven. Niet-leden ofleden 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 NATUURLUK 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) 


KORTRIJK 


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 OUDE DEKENU in 

KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130,8800 ROESELARE (tel. 051/203506) 


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

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

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: voor de voordracht vanaf 18 u 30 indien geen voordracht doorlopend tot 22 u ; vierde vrijdag van de 

maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de 3de maandag van de maand (niet november,april,juli,augustus) om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TIELT (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris: Lucien AlLLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

Er is een werkvergadering, iedere eerste zatervoonniddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beemegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoonniddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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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 N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 




't ~tamboompjt 

; /

" 

ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.·KRANTJE 

22ate jaargang, nr. 3 - mei 1994 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V,V.F. 
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ONZE KALENDER 

Kortrijk 

Wijziging: Voor de vergaderingen van mei en juni kunnen we terecht in de conferentie

zaal van de GENERALE BANK te Kortrijk. De ingang is langs de Graanmarkt (bij het 

postkantoor) naast café De Koperen Ketel. 


Dinsdag, 24 mei 1994 om 20 u. 

VOORDRACHT door Ir. Pieter DONCHE over 11 Ariadne". Ariadne is het programma 

van de V.V.F. dat in de centra van Merksem, Oostende en Melle kan geraadpleegd 

worden. Einde 1993 waren reeds meer dan 1.500.000 gegevens te raadplegen. De heer 

Donche komt het programma nader uitleggen en zal het uiteraard ook op computer laten 

zien. Een avond die we zeker niet mogen missen. En men hoeft zeker geen computerdes

kundige te zijn om te kunnen volgen. Er valt voor iedereen wat op te rapen. We rekenen 

op een talrijke opkomst. Iedereen hartelijk welkom. 


Dinsdag, 28 juni 1994 om 20 u. 

VOORDRACHT door lic. hist. Kristof PAPIN over "Opzoekingen in het Ieperse en in het 

noorden van Frankrijk". De heer Papin die een tijdlang als archivaris in Ieper werkzaam 

was en ook goed thuis is in het departementaal archief in Rijsel zal ons wegwijs maken in 

de genealogische werkwijzen voor deze streek. Ongetwijfeld zullen al degenen die met 

voorouders in deze streek zitten iets aan deze avond hebben. We rekenen op een grote 

opkomst! 


Noteer verder voor volgend jaar : 

27 september: voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Genealogische opzoekingen 

in West-Vlaanderen". 


25 oktober: les OUD SCHRIFT. 


13 december: voordracht door Johan ROELSTRAETE over "Het Heraldisch college van 

de V. V.F. Aanvragen van een oud of nieuw wapen." 


Roeselare 

zondag 1 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaalverantwoorde
lijke : Rudy Popelier) 

zaterdag 14 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalverant
woordelijke : Andre Cobbe) 

maandag 16 mei '94 : we brengen een bezoek aan het dokumentatiecentrum van de 
Société d 'Histoire de Comines-Warneton et de la Région te Waasten. Ook voor 
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genealogen is dit dokumentatiecentrum zeer interessant. Een hele tijd geleden gingen we 
er op bezoek. Sedertdien zijn heel wat nieuwe leden onze rangen komen vervoegen en is 
ook dit centrum enorm uitgebreid qua dokumentatie. Daarom deze 'herhaling'. We 
worden er verwacht met maximum 30 bezoekers. Daarom dient iedereen (ook mensen die 
eventueel rechtstreeks naar Waasten reizen) zich in te schrijven bjj de voorzitter, Lieve 
Denys (tel. 051/20 35 06) en dit vanaf 5 mei (ten laatste verwittigen tegen 12 mei). We 
starten met eigen wagens om 19 u stipt (gelieve aanwezig te zijn tegen ten laatste 18 u 55) 
om het Sint-Amandsplein te Roeselare. 
Ons lokaal is vanzelfsprekend niet geopend op deze "derde maandag". 

Normaal gezien is er de vierde zondag van mei een vergadering voorzien van Genealogie 
en Computer. Het is net Pinksteren, daarom is er geen vergadering. 

vrijdag 27 mei '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Marcel Prinsie) 

zondag 5 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaalverantwoorde
lijke : Jaklien Watteeuw) 

zaterdag 11 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalverant
woordelijke : Trees Vandenbunder) 

maandag 20 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Rudy Popelier) 

vrijdag 24 juni '94 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalverant
woordelijke : Marcel Prinsie) 

Tielt 

zaterdag 7 mei '94 : genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zaterdag 14 mei '94 : we brengen een geleid bezoek aan het genealogisch centrum van de 
Mormonen te Sint-Denijs-Westrem (Kortrijksesteenweg 1060). Er is volop gelegenheid 
om allerlei gegevens op te vragen met de computer, om microfilms te bekijken of 
eventueel te bestellen, enz. We worden er verwacht van 9 u 30 tot 12 u. We starten 
vanop de parking Sint-Lucas om 9 u. 

zaterdag 4 juni '94 : genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

vrijdag 17 juni '94 : een oefening "Oud Schrift" gaat door in ons lokaal om 20 u. We 
lezen en ontleden een pachtcontract van de Tieltse stedemolen uit 1623. Dokumentatie 
voor alle aanwezigen. Breng eventueel ook uw eigen moeilijk te lezen teksten mee ! 

zaterdag 2 juli '94 : genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 
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Nieuws uit het Roeselaarse dokumentatiecentrum 

Einde maart waren· ook alle parochieregisters klaar van Roeselare voor de periode 
tot en met 1779. Er resten nog vier registers die moeten gecopiëerd worden. De laatste 
loodjes wegen echter het zwaarst : deze vier registers zijn immers vier dikke kanjers ! 
Daarna starten we met Oekene, de laatste Roeselaarse deelgemeente, waarvan we de 
parochieregisters nog niet in copie hebben in het ons lokaal. Met de dopen van de 
Izegemse parochieregisters zijn we bijna rond. Ook met het copiëren van de huwelijken 
zijn we reeds een stuk in de 18e eeuw beland. 

Ook het klapperen van de zantingen gaat verder. De delen 19 tot en met 25 zijn 
geklapperd en tellen meer dan 8000 namen ... 

De computer draaide ook op volle toeren tijdens de laatste weken. Niet alleen om de 
klappers op de zantingen verder te maken, maar ook voor andere zaken : 

- de vereniging had enkele tijd geleden het programma BIBLION gekocht. Momenteel 
zijn reeds 1620 boeken opgenomen in ons bestand. Heel praktisch om direkt terug te 
vinden wat we bezitten over een bepaalde auteur, gemeente, soort bron, enz. Alle input 
moet nog gecontroleerd worden. Ook onze verzameling parochieregisters moet nog 
ingebracht worden, alsook de kiezerslijsten en de verzameling zantingen. Nog eventjes 
geduld... Het grootste werk - de fichebak inbrengen - is gelukkig achter de rug. 
- ons bestuurslid Rudy Popelier zal in april klaar zijn - dus voor het verschijnen van dit 
nummer - met ingave in HazaData van de overlijdens te Ardooie over de periode 1771
1779. 
- de afdeling bezit ook een verzameling huwelijksaankondigingen, doopkaartjes en andere 
losse dokumenten zoals enkele fotos, trouwboekjes. Alles steekt in één klassement dat 
doorlopend genummerd is en opgeborgen wordt in grote bruine omslagen. Dit klassement 
wordt door ons lid Wemer Vermeersch in HazaData ingebracht. Zo zal niet enkel kunnen 
gezocht wordt op de naam van een geborene, maar bvb. ook op de naam van de moeder! 

Adressen... 

Sommige leden vragen ons inlichtingen over het gebruik van de computer of waar 
ze Roots, ProGen of HazaData kunnen bestellen. Hier volgen de inlichtingen : 

- de werkgroep Genealogie en Computer geeft een interessant tijdschrift uit, te 
bestellen door overschrijving van 300 fr. op rekening 403-3089401-24. 

- ROOTS m en ROOTS IV : zich wenden tot vzw Genika, Postbus 19, 8310 
Brugge. 

- PRO GEN: z.w. : J. Mulderij, Papenveld 1, NL-7475 DD Markelo. 
- HAZA DATA: z.w. : Telapas Software, M.K. Gandhiplein 6, NL-9728 TD 

Groningen. 

Gezocht 
Mevrouw Marie-Christine Heylen, Gestelstraat 52, 3670 Meeuwen-Gruitrode is op 

zoek naar "De Familie Heylen", uitgegeven in 1983 (Roeselare). Wie helpt haar 1?? 
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IZEGEMSE BELASTINGSPLICHTIGEN IN 1669-1670 

Edgard Seynaeve 

Tot en met de XVIIe eeuw kan men spreken van een moeilijke periode om voorouders te 

localiseren, vooral wanneer zij niet een of andere functie in de gemeenschap hebben 

uitgeoefend of behoorden tot de bevoordeligde standen. 


Het opstellen van naamlijsten, gelicht uit andere archieven dan de parochieregisters, kan 

de zoeker op het goede spoor zetten. 


In het Rijksarchief te Kortrijk hebben wij voor Izegem een pointing en ommestelling 

(belasting) van 1669 gevonden. 

Hoewel de volgorde van de namen enig idee kan geven over de woonplaats hebben wij de 

lijst voor algemeen gebruik alfabetisch gerangschikt. Verdere interpretatie dient te 

gebeuren aan de hand van het origineel dokument. 


... , Tweeden doublen vanden originel bouck vande twee duijsent transporten vuijt gheson

den den thiensten 8bre 1669, ghepoint den xxiii je dito ten huijse van Christiaen Callongie. 

Pointijnghe ende ommestellijnghe ghedaen bij Jan Heldenberch, Passchier de Roo, Jan de 

Joncheere ende Pieter Smalle, gheswooren pointers ende setters vande prochie ende 

graefschepe van Iseghem, tot betaelijnghe vanden vuijtsent van de twee duijsent transpor

ten in daeten xe 8bre 1669, vuijt ghesonden bij mijnEdl. heeren hoochpointers ende 

vrijschepenen der Cassellerie van Cortrijck tot laste vande respective insetenen, proprieta

rissen, pachters, ghebruijckers, bedrijvers ende ontblooters daerinne schuldich te contribu

eren ten advenante van derthien ponden vier schele pars vuijtten bundere. 

Actum desen xxiiije 8bre 1669 ende naervolghende daeghen .. " 


Beemaert jan 
Abeel anthone Beernaert joos 
Ameije rogier Berckmoesjaecques 
Amerlijnck jaecques (sieur) Berlamont geeraert 
Andriesjan Berlemont maillaert 
Andries maerten Bodaert lucas 
Andries michiel Bogaert frans 
Annejoos Bogaert frans fs frans 
Anthiere jan Bohenne carel 
Baert guille Bohenne hubrecht 
Baert pieter Bohenne pieter 
Baetejan Bohenne pieter , de we 
Baete matthij s Bosseghem joos 
Bardoei rogier Bossuijt sij moen 
Beel jan, de we Bouche jaecques 
Beemaert guille Bouckaert joos, d'oirs 
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Bouckaert pieter Coopman pieter 
Boucque frans Cottenij jan 
Boucquillion jan Coubout joos (de jonge) 
Boucquillion jonatas, d'oirs Coubout michiel 
Boudere thomaes Crijt boudewijn 
Bourgois jan Das pieter 
Bouten jan D'Avennes jaecques 
Braije guille De Backere guille 
Braije jan De Backere jan 
Braije joos, de we De Backere jan, uit Lendelede 
Breemersch anthone De Backere pieter 
Brouckert joos De Backere pieter fs joos 
Bruneel pieter De Baets joos 
Brunsteen jan De Behauschaer steven 
Bulckaert jan De Blocq thobias (sieur) 
Bultijnck joos De Borchgrave gillis 
Busaert jan De Bouvere carel 
Buijse jan De Bouvere pieter 
Buijse ollivier De Brune jaecques 
Buijse pieter De Brune maerten 
Callens geeraert De Busschere adriaen 
Callens guille fs anthone De Busschere andries 
Callens guille fs willems De Busschere boudewijn (de jonge) 
Callens jan De Busschere boudewijn (d'oude) 
Callens vincent De Busschere frans 
Callongie christiaen De Busschere jan (de jonge) 
Caluwaert rogier De Busschere jan fs gillis 
Cappelle denijs, de we en d'oirs De Busschere jan fs jans 
Carlier joos De Busschere joos 
Carlier joos (zijn dochter getrouwd met De Busschere joos (de jonge) 
ene Pauwels) De Busschere joos, de we 
Carlier steven De Busschere joos fs andries 
Carre everaert De Busschere maerten 
Carre geeraert De Busschere pieter fs joos 
Carre pieter De Busschere pieter fs pieters 
Catterije pieter De Clercq joos 
Caulier guille De Clercq pieter 
Caulier maerten De Cluijse joos 
Claerhout c1aijs De Coene michiel 
Claerhout pieter De Cogghe anthone 
Clarisse glaude De Conijnck jaecques 
Cloet jan, de we De Coop joos 
Cloet jan (de jonge), de we De Coop michiel 
Cloet jan (d'oude), de we De Deckere joos 
Cluijse joos De Dereijne jaecques, de we 
Codunjan De Foort guille, de we en de oirs 
Colpaert jan De Foort maerten 
Coolsaet joos De Foort pieter 
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De Francke maerten 
De Groote jaco (d'oude) 
De Groote sijmoen fs sijmoens 
De Gruytere jan dict spoele 
De Grijse jan 
De Grijse leijnaert 
De Heijghere andries 
De Joncheere andries 
De Joncheere boudewijn 
De Joncheere jan 
De Joncheere jan fs andries 
De Joncheere joos fs jans 
De Keerschietere pieter 
De Kimpejan 
De Laere anthone 
De Laere joos 
De Laere pieter 
De Laetere robert 
De Lansheere lieven 
Del Baere marijn 
Del Baere phlippe 
Del Bodts christoffel 
Del Dijcke anthone 
Del Dijcke pieter 
De Leu jaecques 
De Lij domijn 
De Man anthone 
De Man jan 
De Meestere jaecques, de we 
De Meut wouter 
De Meijere pieter 
De Munck laureins 
De Nijsjan 
De Pickere pieter 
De Pratere adriaen 
De Pratere jooris 
De Puijtjan 
De Puijt sijmoen 
De Reus joos, uit Rumbeke 
De Rieu guille 
De Roo joos (sieur) 
De Roo passchier (meester) 
De Ruij t robert 
De Ruijtere joos, de we 
De Rijckere jan 
De Rijckere pieter 
De Santele jan 
De Scheemaekere michiel 

De Schrijvere jooris 
De Smet gillis 
De Smet pieter, de we 
De Velaere maerten 
De Vildere pieter 
De Voldere jaecques, de we en de oirs 
De Voldere joos 
De Vos amandt 
De Vos christiaen 
De Vos frans 
De Vos jan 
De Vos jan fs pieters 
De Vos mahieu 
De Vriendt joos 
De Waele joos, de we 
Dhaese jan, de we 
Dhaese loijs, de we 
Dhooghejan 
Dobbels pieter 
Doom christiaen fs jans, de we 
Doom christiaen (d ' oude) 
Doom christiaen fs pieters 
Doom jan fs jans, de we 
Doom joos 
Doorme christiaen 
Doorme gillis 
Doormejan 
Doornaert guille 
Dosij joos 
Du Bois guille 
Du Bois joos (sieur) 
Du Bois maerten 
Du Bois pieter fs pieters 
Du Bois steven 
Du Bois thomaes 
Du Prez jooris 
Du Rieu marijn 
Eechout guille 
Eechoutjoos 
Eghels jooris 
Eghels joos 
Eghels roelant 
Eghels robert 
Essecafette jan 
Everaert anna (de juffrouwe) 
Faucoin joannis (meester) 
Feijs pieter 
FooIen andries 
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FooIen augustijn 
Forret joos 
Fremault daniel, de we 
Fremault guille 
Gallo adriaen, de we 
Geldof guille 
Geldof guille, de we 
Geldof guille, uit Rumbeke 
Geldof joos 
Geldof joos fs joos 
Geldof thomaes 
Geijlinck maerten 
Geijlijnck laureins 
Geijsen jan 
Geijsen ollivier 
Gloriau jaecques 
Goderis jan 
Goetgeluck jan fs joos 
Goetgeluck joos 
Grispert gillis 
Guillebert sijmoen 
Guillemijn guille 
Haerewijn jan (de jonge) 
Haerewijn jan (d'oude) 
Haisse jan 
Hanssens roelant, uit Lendelede 
Heckaert amout 
Heldenberch jan 
Heldenberch jan fs gillis 
Helleijn jaecques, de we 
Heijndrijckx gillis (meester) 
Hollebeke jan 
Hoorens andries (de jonge) 
Hoorens andries (d ' oude) 
Hoornaert joos 
Hoornaert pieter, de we 
Horreman pieter (de jonge) 
Huijsentruijt pieter 
Inghels jan 
Inghelbert sijmoen 
Janssens joos 
Kerchof carel 
kerchof joos, wonende bij Guille Van 
Poucke 
Kerchof maerten 
Kerchof pieter 
Kerchof robert, de we 
Kint joos (d'heer) 
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Lasoi jaecques 
Ledeghanck jan 
Le Fault gillis 
Le Fautjan 
Le Faut maxij 
Le Faut maxij fs maxij 
Legain jaecques 
Legain jan 
Legganck everaert 
Le Maistre marijn 
Le Maistre pieter 
Le Perre cornelis 
Le Perre jan 
Le Perre pieter 
Lesij anthone 
Le Too pieter 
Leuridon vincent 
Lievens carel 
Lobbestael joos, de we 
Lust gillis 
Lust jaecques 
Maddensjan 
Maddens jan, de we 
Maelfeijt adriaen 
Maelfeijt c1aijs fs jans 
Maelfeijt c1aijs fs pieters 
Maelfeijt heijndrijck fs nicolaijs 
Maelfeijt jan 
Maelfeijt jan fs c1aijs 
Maertens pi~ter 
Maes carel 
Maesjan 
Mahieu rog ier 
Mailliaert victor 
Maioribanck abraham 
Marcquelijn joos 
Marez pieter, de we 
Masureel andries 
Masureel boudewijn 
Matthijs nicolaijs 
Maurus gillis 
Mestdach gillis, de we 
Missiaen carolus 
Missiaen guille 
Missiaen jaecques 
Missiaen pieter 
Moerman guille, woont int' Cottien 
Moeraert christoffel, de we 



Monie guille 
Mortier anthone 
Mortier jaecques 
Naert anthone 
Naertjoos 
Naert michiel 
Naert michiel, uit Lendelede 
Naert pieter fs guille 
Naert pieter fs jans 
Nollet jaecques, met zijn vader 
Noppe gillis 
Norghet hillarius 
Norre jan 
Norreman jaecques 
Norreman pieter 
Obrecht everaert 
Onraet pieter 
Oosterlinck joos 
Ostekint christiaen 
Ostekint jan 
Ostekint joos 
Ostijn jan 
Panne loijs 
Pannecoucke guille 
Pauwels ampleunis 
Pauwels jan 
Pesant nicolas 
Pieters joos 
Pladijs jaecques 
Plouvier jaecques 
Pollet jaecques 
Provoost gillis 
Provoost pieter 
Quivit anthone 
Remerij passchier 
Reijnier arent (de jonge) 
Reijnier boudewijn 
Reijnout jan 
Roose jan, uit Ingelmunster 
Roose joos 
Rossaert pieter 
Rossel joos 
Rubbens carel 
Rubrij ferdinant 
Sap adriaen, de we 
Sap amout, de we 
Sap frans 
Sap heijndrijck 

Sap ollivier, de we 
Schacht frans 
Schelpe jan 
Sette roelant 
Seijnhaeve andries 
Seijnhaeve jan 
Seij s gillis 
Slosse joos 
Smalle pieter 
Soenen pieter 
Sondele pieter 
Spijckijnck pieter 
Stelantjan 
Stelant joos 
Stoffel joos 
Storme guille 
Storme jaecques 
Stormejan 
Storme joos 
Storme maxij 
Strobbe joos, in 't Gulden Hof van St 
Barbara 
Sijmoens anthone 
Sijmoens daniel 
Tanghe christiaen 
Tanghe guille 
Tanghe jan 
Tanghe joos (de jonge) 
Tanghe joos (d'oude) 
Tanghe joos fs joos 
Tanghe joos fs joos, uit Lendelede 
Tanghe joos fs lucas 
Tanghe laureins 
Tanghe lucas, de we 
Tantiere robert, de we 
Tauvemier gillis 
Terriere carel 
Terrijn guille 
Tibau mahieu 
Tuijttens frans 
Tuijttens jan 
Vacht pieter 
Valcke mathijs 
Van Ackere emanuel 
Van Ackere pieter 
Van Balberghe jan 
Van Berghe joos (luitenant-baljuw) 
Van Beselaere pieter 
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Van Caelberghe anthone 
Van Claerhout gillis 
Van Compernolle jaecques 
Van Compernolle pieter 
Van Daele gillis (de jonge) 
Van Daele jan 
Van Daele joos 
Van Moerkerke jan 
Van Moerkerke mattheus fs mattheus 
Van Moerkerke sijmoen 
Vande Borne guille 
Vande Cappelle lauwereijns 
Vande Kerchove joos 
Vande Maele anthone 
Vanden Berghe cornelis (d'heer), de we 
Vanden Berghe jaecques 
Vanden Berghe joos 
Vanden Berghe joos (sieur) 
Vanden Berghe pieter (d'heer) 
Vanden Bogaerde frans 
Vanden Bogaerde frans (d' oude) 
Vanden Brouckejan 
Vanden Broucke maerten 
Vanden Broucke pieter 
Vanden Bulcke guille 
Vanden Bussche adriaen 
Van den Bussche claijs 
Vanden Driessche ollivier 
Vanden Driessche pieter 
Vande Putte joos 
Vande Putte joos (de jonge) 
Vande Putte joos fs marcq 
Vande Putte maerten 
Vande Putte pieter 
Vande Putte steven, de we 
Vander Beke anthone 
Vander Beke jaecques 
Vander Beke jaecques (d'heer) 
Vander Beke jan 
Vander Brugghen pieter "(d'heer) 
Vander Faillie ambrosius 
Vander Venne robert 
vande Waerhede jooris 
Vande Walle gillis 
Vande Walle jan 
Vande Walle joos, uit Rumbeke 
Vande Walle pieter fs jans 
Van Dommele marijn 

Van Doorne joos 
Van Dijcke michiel 
Van Grootendaele dominicus (d'heer) 
Van Haelewijn (of Haerewijn 1) gillis 
Van Haverbeke inghel 
Van Haverbeke jaecques 
Van Haverbeke jan 
Van Haverbeke jan fs jans 
Van Haverbeke jan fs joos 
Van Haverbeke lucas 
Van Haverbeke pieter fs jans 
Van Hee bertram 
Van Heule heijndrijck 
Van Heule jan 
Van Heule jan fs marijn 
Van Heurne anthone (jonker), de oirs 
Van Hoorden gillis 
Van Hoorden guille, de we en de kinde
ren 
Van Houtte amout (d'heer), greffier van 
Izegem 
Van Houtte claijs 
Van Houtte joos 
Van Houtte pieter 
Van Keersbilck anthone 
Van Keersbilck guille 
Van Lede jooris 
Van Lede lucas (de jonge) 
Van Lede lucas (d'oude) 
Van Lombaerde laureins 
Van Neste claijs 
Van Neste maerten 
Van Neste marijn 
Van Oost jan 
Van Overberch pieter 
Van Poucke guille 
Van Poucke jan 
Van Rostenberghe jaecques 
Van Severen anthone 
Van Severen heijndrick 
Van Severen jan 
Van Severen joos 
Van Severen pieter 
Van Severen pieter fs jans 
Van Severen pieter (d'oude) 
Van Steenkiste gillis 
Van Suijt jan 
Van Suijt joos (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. STAM. 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 FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

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

Van Heybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

teL 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.-Ieden 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 !!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRIJK 


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 OUDE DEKENIJ in 

KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130. 8800 ROESELARE (teL 051/203506) 

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

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

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag : voor de voordracht vanaf 18 u 30 - indien geen voordracht doorlopend tot 22 u ; vierde vrijdag van de 

maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de 3de maandag van de maand (niet november,aprilJuli,augustus) om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21,8700 TIELT (teL 051/4060 75) 

Sekretaris: Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

Er is een werkvergadering, iedere eerste zatervoormiddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beemegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoormiddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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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 termijn koer
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-TELEBAf\IK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


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

BANK VAN ROESELARE rn 
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V.V.F.·KRANT JE 

22ste jaargang, nr. 4 - september 1994 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. 
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ONZE KALENDER 

Kortrijk 

Jlldien niet uitdrukkelijk anders vermeld vinden de vergaderingen voorlopig plaats in de 

OUDE DEKENU, Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk. 

Binnenkort zal onze afdeling, dank zij de tussenkomst van ons bestuurslid, Daniël 

Grymonprez, over een eigen lokaal beschikken in de Marksesteenweg in de vroegere 

tolgebouwen. Daarrond is een ruime parkeerplaats. We moeten echter eerst zorgen voor 

de nodige meubels (stoelen en tafels). Het lokaal moet ook wat opgefrist worden. Al wie 

hierbij hulp kan bieden is hartelijk welkom. 


SEPTEMBER 

Wanneer: dinsdag, 27 september 1994, van 20 u tot 22 u. 

Waar : Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk. 

Wat : voordracht door Johan Roelstraete over "Genealogische opzoekingen in West

Vlaanderen". Deze voordracht is in de eerste plaats bedoeld als initiatie voor de begin

nende zoeker. Iedereen is hartelijk welkom. 


OKTOBER 

Wanneer: dinsdag 25 oktober 1994 van 20 u tot 22 u. 

Waar : Oude Dekenij, Sint-Maartenskerkhof 8, 8500 Kortrijk. 

Wat: Les Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete. Na de staten van goed pakken we deze 

keer enkele Wettelijke Passeringen aan. 


NOVEMBER 
22ste Westvlaamse ontmoetingsdag op zondag 13 november 1994. Zie elders in dit 
nummer. 

J.R. 
Roeselare 

... 't Is weer voorbije die warme zomer. Terwijl we allen hebben gezweet van de 
grote hitte, onze huizen herschapen werden in saunas en ondergetekende zat te wachten op 
het verwijderen van het gips zodat hij dit Stamboompje kon tikken, werd onder leiding 
van bestuurslid Valère Hauspie de volledige inboedel van ons lokaal verhuisd naar de 
Kokelaarstraat nr. 5. Namens iedereen nogmaals hartelijk dank aan Valère en zijn ploeg 
voor de vlotte verhuis. Eerstdaags wordt het Noordhof immers afgebroken... We zijn 
momenteel wat eng behuisd. Hopelijk komt hier in de toekomst verandering in. Hoe kan 
je ons vinden '1 We bevinden ons dus in de school van de Kokelaarstraat. Deze straat is 
een zijstraat van de Noordstraat. Wie dus vroeger naar ons lokaal kwam en zich in de 
Noordstraat bevond, weet dat in deze straat ter hoogte van onze vroegere verblijfplaats het 
eenrichtingsverkeer van toepassing is. Een honderdtal meter vooraleer men aan het 
Noordhof komt, vindt U de Kokelaarstraat aan de linkerkant. We huizen er in nummer 
vijf. Opgelet echter: er zijn twee poorten. De eerste poort is gewoonlijk gesloten. U 
neemt de tweede poort (of poortje, er is een grote en een kleine poort) en neemt de eerste 
doorgang links. U bevindt zich op de speelplaats en neemt de eerste deur links. In de 
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gang op de linkerkant kunt U ons vinden. Zoals reeds gezegd, we hebben alles moeten in 
één klaslokaal stoppen zodat de ruimte voor de vorsers wat beperkt is ! ! ! Dit zal 
ongetwijfeld op zondagmorgen voor de nodige problemen zorgen. Op de andere dagen 
wanneer het aantal bezoekers beperkt blijft tot ca. 15 - zullen er geen problemen zijn, zo 
hopen we toch. Voorlopig heeft het geen zin om bvb. microfilmleestoestellen aan te 
schaffen om de meer dan 150 microfilms die in ons bezit zijn te laten raadplegen. Er is 
immers geen plaats !!! 
De vergaderingen (voordrachten) zullen plaats hebben in de grote zaal naast het lokaal· 
maar wel op vrijdagavond. De andere avonden is dit lokaal immers niet vrij. 

Op 19 september openen we opnieuw onze deuren. Alles werd inmiddels reeds 
verhuisd. Er is echter nog wat tijd nodig om alles wat te herschikken. Ook is Marcel 
Prinsie bezig met de bibliotheek op punt te zetten. Ook het copiëren van de Izegemse 
parochieregisters loopt op zijn einde. Daarna komt Kachtem aan de beurt. 

Hier volgen de data van de eerstkomende aktiviteiten : 

maandag 19 september 1994 van 18 u 30 tot 22 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke is Lieve Denys. 

vrijdag 23 september 1994 van 18 u 30 tot 22 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Marcel Prinsie. 

zondag 25 september 1994 : er is geen vergadering van Genealogie en Computer. Wel 
hebben wè op deze zondag een aktiviteit gepland waarvan we hopen dat ze jullie kan 
bekoren I!! We richten op deze zondagnamiddag een fietstocht in I!! Neen, we willen 
geen concurrentie brengen aan de sportverenigingen... Het wordt niet zomaar een 
fietstocht: we "bezoeken" onder leiding van ons bestuurslid Edgard Seynaeve de "slag 
van Hooglede" . Het is dit jaar immers 200 jaar geleden dat deze slag plaats vond. Om 
Uw geheugen op te frissen nemen we een tekst van onze gids op dit dag, tevens auteur 
van het boek over deze slag : "In 1792 vielen de Fransen België binnen en versloegen er 
de Oostenrijkers bij Jemappes op 6 november, doch in 1793 slaagden de Oostenrijkers er 
in het verloren gegane gebied te heroveren bij de slag van Neerwinden. Begin 1794 
ondernamen de Fransen een nieuwe poging om België te bezetten. Zij dienden hiervoor 
een machtig Geallieerd leger te verslaan dat opgesteld was langs de grens met Frankrijk. 
Van 30 april tot en met mei werd Roeselare geregeld aangevallen. Hooglede bleef buiten 
schot. Op 10 juni vielen de Republikeinen onder Pichegru Roeselare en Hooglede aan. 
Zware gevechten grepen plaats met heel wat doden en gewonden als resultaat. Ook de 
burgerbevolking kreeg het hard te verduren. De Oostenrijkers onder Clerfayt verloren het 
pleit en dienden achteruit te wijken naar Koolskamp. De Fransen namen Roeselare en 
Hooglede in. 
Op 13 juni wilden de Geallieerden de weg naar Ieper openen om aldaar het omsingeld 
regiment te ontzetten. Met vijf kolonnen vielen zij de Republikeinen te Roeselare en 
Hooglede aan. Alweer werd de streek het toneel van slachtpartijen die ondermeer een 
hoogtepunt bereikten aan de Belle-Vue. De bevolking vluchtte hals over kop in noordelij
ke richting. Velen werden geplunderd. De Fransen hielden stand. Gebroken en 
ontmoedigd verlieten de Oostenrijkers het slagveld. Hierbij eisten zij paarden, karren en 
boevers op om hun gewonden, munitie en proviand te vervoeren ... " 
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De rest hoort U uit de mond zelf van onze ondervoorzitter op zondag 25 september. We 
vertrekken om 13 u 30 stipt aan ons lokaal in de Kokelaarstraat. De volledige tocht is 
17,5 km. Laat U echter niet ontmoedigen door de afstaIÎd of het heuvelend parcours te 
Hooglede. We fietsen aan een rustig tempo, zodat jong en oud mee kan fietsen. Er zijn 
ook nog 6 haltes voorzien : op vijf van die haltes krijg je uitleg zodat we als het ware zelf 
de slag meemaken. De andere (4e) halte is voorzien aan de Vosseberg waar we onze 
dorst kunnen lessen. Wel vragen we vooraf Uw naam op te geven bij de voorzitter Lieve 
Denys. Het aantal deelnemers is onbeperkt, doch het is interessant vooraf een aantal te 
kennen. Deelname is gratis, alleen wat U wil verorberen in de Vosseberg is voor eigen 
rekening. 

zondag 2 oktober 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaalverant
woordelijke : André Cobbe en Edgard Seynaeve) 

zaterdag 8 oktober 1994 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. (Zaalver
antwoordelijke : Jaklien Watteeuw) 

maandag 17 oktober 1994 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. 
Zaalverantwoordelijke is Rudy Popelier. 

vrijdag 21 oktober 1994 : start van onze nieuwe lessenreeks : Hoe schrijf ik een familie
geschiedenis? Zie verder. 

vrijdag 28 oktober 1994 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. (Zaalver
antwoordelijke : Marcel Prinsie) 

zondag 6 november 1994 : werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 uur. (Zaal
verantwoordelijke : Jaklien Watteeuw) W.D. 

NIEUWE LESSENREEKS : Hoe schrijf ik een familiegeschiedenis ? 

De data (telkens op vrijdag) : 21 oktober, 18 november, 20 januari en 17 februari telkens 

om 20 uur. Lesgever : Johan ROELSTRAETE (auteur van de - inmiddels totaal uitver

kochte - "Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen"). 

Waar : in de grote zaal naast ons dokumentatielokaal, Kokelaarstraat 5 te Roeselare. 

Prijs: 500 fr. voor de vier lessen - een spotprijs dus -. 


De ingeschreven deelnemers krijgen van iedere les een beknopte syllabus (ca. 10 blz. per 

les). De lessen worden min of meer ingedeeld volgens de vier fasen van het historisch 

onderzoek. 

Inschrijven : tegen 10 oktober bij de voorzitter (Lieve Denys, Stationsdreef 130 te 

Roeselare, tel. 051/20 35 06) of de sekretaris (Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 

8800 Roeselare, tel. 051/22 14 73 na 19 u). 


Het verloop van de lessenreeks : 

Les J.. 

1. De voorbereidende fase. 

Het vooropgestelde doel. Wat ga ik precies opzoeken? Wat is familiegeschiedenis? 
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Welke hulpmiddelen zijn er? 
2. De onderzoeksfase. 

Gegevens verzameleren : bij de familie, levende bronnen, kerkhoven, literatuur, bronnen. 

Waar? Bibliotheken, documentatiecentra, archieven. 


Les II. 

De primaire bronnen: burgerlijke stand, bevolkingsregisters, parochieregisters. Probie,:" 

men bij het raadplegen van deze bronnen. Alternatieve bronnen: kiezerslijsten, ... 

Les lIl. 

De secundaire bronnen: poorterslijsten, staten van goed, enz ... 

3. De evaluerende fase. 

Het ordenen van de onderzoeksgegevens. Evalueren en selecteren. Moeilijkheden bij het 

onderzoek. 

Les IV. 

4. Afrondende fase. 

Wat met de gevonden gegevens? Een familiedag organiseren, een familievereniging 

oprichten? Een familiegeschiedenis schrijven? Wat komt er allemaal kijken bij het 

schrijven en publiceren ? 


Tielt 

vrijdag 14 september 1994 : een oefening "Oud Schrift" heeft plaats in ons lokaal om 20 
u. Onder leiding van Lucien Ailliet lezen en ontleden we een pachtcontract van de Tieltse 
stedemolen uit 1623. Dokumentatie voor alle aanwezigen. Breng eventueel ook uw eigen 
moeilijk te lezen teksten mee ! 

zaterdag 29 oktober 1994 : we brengen een geleid werkbezoek aan het museum Rietgaver
stede te Nevele. We worden er verwacht om 14 uur en vertrekken van op de parking 
Sint-Lucas om 13 u 30. Toegang: 40 fr. per persoon. 

Half november brengen we op een zondagvoormiddag een geleid werkbezoek aan het 
documentatiecentrum van "Het Land van Nevele" te Merendree. Half oktober houden we 
nog een oefening Oud Schrift i.v . m. Tieltse pachtcontracten uit de 17 en de 18e eeuw. LA 

---> > > > > Teksten voor het volgende nummer worden verwacht tegen ten 
laatste 1 oktober a.s. (aktiviteiten november en december). < < < < <--

Nieuwe uitgaven 

1. HUIZEN ROESELARE. deel OOST. 
Begin september verschijnt het tweede deel over "Stad en Schependom Roeselare. 

Lokalisatie van de onroerende eigendommen. 1550-1612. Deel OOST. Wie het eerste 
deel kocht kreeg via een schrijven de gelegenheid dit deel aan te schaffen aan voorinteken
prijs. Wie dit schrijven niet ontving en toch het deel kocht, wordt verzocht dringend 
kontakt te nemen met het sekretariaat met opgave van datum en plaats waar het deel werd 
gekocht. Ook wie onmiddellijk het eerste deel koopt, kan het tweede deel kopen aan 
voorintekenprijs. Nadien kost het tweede deel 950 fr. Het derde en laatste deel zal het 
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noordelijk deel behandelen. Ook zal in dit deel een persoonsnamen register voorkomen. 
2. STATEN VAN GOED VAN ROESELARE. Deel VIII. 

Dit laatste deel verschijnt in november en zal te, koop worden aangeboden op de 
ontmoetingsdag. U kan nu reeds Uw exemplaar reserveren door te schrijven naar het 
sekretariaat. Uw deel ligt dan ingepakt klaar op de ontmoetingsdag te Rumbeke. 
3. WESTVLAAMSE KWARTIERSTATEN, Deel ID. 

Ons bestuurslid, Rudy Popelier , is druk bezig met het intikken van alle kwartiersta
ten. Daar hij de klus alleen moet klaren (de sekretaris was enkele weken buiten dienst 
wegens gips) zal het in september en oktober heel druk worden om de uitgave klaar te 
stomen tegen de ontmoetingsdag. 

Het Roeselaarse Stadsarchief 

... zal tijdens de maand september gesloten zijn. De archivaris is met vakantie. 

Analyses van de Staten van Goed van de Roede van Menen 

Er zijn opnieuw twee delen verschenen in deze reeks. Deel 7 betreft stad en roede 
van Menen en behandelt de registers D 208, D 209, D 210 en D 211. Het achtste deel 
behandelt de registers D 212 en D 213. 
Deze delen kunt U bestellen door overschrijving op rekeningnummer 103-2221379-50 van 
Heemkring Wibilinga met vermelding van het gewenste deel. 
Prijs: 300 BEF voor deel 7 en 250 BEF voor deel 8 (eventueel 60 fr. verzendingskosten 
per deel) 

De afdeling Roeselare heeft een nieuwe ondervoorzitter. Het is Edgard Seynaeve. 
Iedereen kent de nieuwe ondervoorzitter als auteur van het boek over de slag van 
Hooglede. Ook stelde hij zijn eigen familiegeschiedenis enkele jaren geleden te boek. 
Reeds verschillende maanden copiëert hij de Izegemse parochieregisters. 

IZEGEMSE BELASTINGSPLICHTIGEN IN 1669-1670 
(vervolg vorig nummer) 

Edgard Seynaeve 
Vattou claijs Vereecke guille 
Veraes ferdinant Vereecke jan 
Veraes guille Vereecke jan fs jans 
Veraes leijnaert Vereecke joos 
Veraes pieter Vereecke pieter 
Verbrugghe gillis Verfaillie jan 
Verbrugghe inghel Verfaillie joos 
Verbrugghe inghel fs anthone Verhaeghe pieter 
Verbrugghe inghel fs inghels Verhamme denijs 
Verbrugghe joos fs anthone Verhamme jan 
Verbrugghe thomaes VerhelIe jan 
Vercaempt boudewijn VerhelIe rogier 
Vercaingie laureins VerhuIst jan 
Vereecke claij s VerhuIst joos, de we 
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VerhuIst miehiel 
VerhuIst pieter 
Verkeijn marijn 
Verlijnde jaecques 
Vermeersch anthone 
Vermeersch jan 
Vermeersch jooris 
Vermeulen jooris diet staelen 
VermeuIen pieter 
Vernaeckt joos 
Verstraete c1aijs, de we 
Verstraete jan, d'oirs 
Verstraete jan fs pieters 
Verstraete lucas 
Verstraete pieter 
Verstraete pieter fs jooris 
Vervaecke matthijs 
Vervaecque joos 
Viaenejan 
Vierstraete c1aijs 
Vierstraete jan 
Vierstraete everaert, de we 
Vlieghe guille 
Vlieghe ollivier 
Volckaert guille 
Volckaert marijn fs marijn 
Vuijlsteke guille 
Vijncke gillis 
Vijncke guille 
Vijncke guillebert 
Vijncke guillebert, de we 
Vijncke joos 
Vijncke Loij s 
Vijncke pieter 
Wallaert cornelis 
Waije justus (jonker) 
Wedaeghe jan 
Werbrouck adriaen 
Werbrouck maerten 
Werbrouck thomaes 
Willaij lion 
Willems amandt 
Willeijn andries 
Willeijn anthone 
Willeijn steven, en zijn moeder 
Wittebolle jaspar 
Wittoen frans 
Wijdooghejoos, de we 

Anthiere 
Bouche 
? 
Caulier 
Codun 
Gadeyne? 
Crijt 
Das 
D'Avennes 
De Behauschaer 
De Cluijse 
De Dereijne 
De Heijghere 
Dheijgers 
Del Bodts 
De Meut 
De Rieu 
De Velaere 
Dosy 
Essecafette 
Faucoin 
Gloriau 
Haisse 
Lasoi 
Legganck 
LeToo 
Leuridon 
Marcquelijn 
lier ? 
Marez 
Maurun 
risse? 
Rubrij 
De Rebreux ? 
Sondele 
delé? 
Spijckijnck = 
Tauvernier 
Vanden Borne 
Vander Faillie 
Verstraete 
Willaij 

Naamvarianten (onder voorbehoud) 

= Anthierens ? 
= Boucque - Bocqué 

= Cauwelier 
= Coddin - Goddin

= Crut - Cruit 
= Dhaese - De Haze ? 

= Devenne? 
= De Beausart 

= Delecluse ? 
= Dereijne 

= D'Heijghere 

= Debodt - Eelbod ? 
= De Muit? 
= Durieu 
= Duivelaere ? 


= Dochy? 

= Eschavette 

= Faucon? 

= Glorieux 

= Haeze? 

= Lasui? 

= Ledeganck 
= DUthoo - Dutoiet ? 
= Laridon 
= Marcelin - Marche

= Demarrez? 
= Maurice - Demeu

= Rebrij - De Rubrij 

= De Santele ? Ron-

Spijtijnck ? 
= Tavernier 

= Vanden Borre ? 
= Verfaillie 

= Vierstraete ? 
= Wallaijs ? 
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Weerbare nlannen Oostrozebeke (1638-1639) 
Edgard Seynaeve 

[Vanwege Edgard Seynaeve, onze ondervoorzitter, ontvingen we enkele lijsten met weerbare mannen uit de 
streek. Bron is het Archief van de Raad van Vlaanderen in het Rijksarchief te Gent. Het betreft de nummers 
946 en 947. Over de achtergrond van het tot stand komen van deze lijsten verwijzen we naar het werk véln 
Guido Demuynck "Weerbare Mannen in de kasseirij Ieper anno 1638". In de inleiding wordt uitgelegd hoe 
deze lijsten tot stand zijn gekomen, wat de bedoeling was van de overheid en welke wapens voorhanden wareli . 
Vanzelfsprekend geven we de gemeenten hier niet weer die toen werden gepubliceerd. Als eerste lokalite:lt 
laten we Oostrozebeke aan bod komen. 

[NAAM] [VOORNAAM] 

Alvoet Jan 
Armene Phlips 
Baelberch Willem 
Beekman Gillis 
Beel Jooren 
Beel Joos 
Blomme Franse 
Bouckaert Rougyer 
Bruneel Gheert 
Bruneel Jan fs Pieters 
BruneI Lieven 
Brunes Loys 
Claus Arent 
Claus Jan 
Claus Maxijs 
Comijn Joos 
Coorman Pieter 
De Backer Gillis 
De Bels Jan 
De Bels Rougyer 
De Borchgrave Jan 
De Caluwe Gheraert 
De Cal uwe Joos 
De Clercq Heindrick 
De Clercq Michiel 
De Cluijse Pieter 
De Costere Rogyer 
De Loddere Joos 
De Meyere Joos 
De Plancke Bartholomeus 
De Schietere Jan 
De Smet Pieter 
De Smet Rouge 
De Taruwe Pieter 

W.D.] 

[WAPEN] [OPMERKING] 

absens 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke absens,postea comparuit 
roer 
roer 
hall 

ziek 
picke 
picke absens,postea comparuit 
roer 

roer 
Capiteyn 

picke 
absens 
absens 

roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke absens 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 

Oe Vaerrewaere Thomas of Loy ? roer 
De Wytte Joos absens,postea comparuit 
Dhaveloose Gillis picke 
Dhondt Joos roer 
Duijck Jacq absens 
Duijck Joos absens 
Forryer Joos roer 
Fyems Michiel roer 
Galle Gillis roer 
Gillemijn Guille roer 
Goemaere Lauwer mosqu 
Hellebuyck Adriaen picke 
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Jolyt Rpuge 
Kesteloot Joos 
Laethem Maerten 
Mestdach Fransoys 
Minghels Joos 
Mon Onckel Jan 
Naert Jan 
Naert Noel 
Panne Jooren 
Pasqer Guille 
Pauwels Andryes 
Peers Loys 
Planckaert Pieter 
Sabbe Pieter 
Sanders Jan 
Seynave Jacq 
Simoens Joos 
Soenens Jan 
Soenens Pieter fs Gillis 
Taeck Gille 
Taeck Jan 
Thooft Jan 
Tuytens Jan 
Uyttenhove Jooren 
Van Brabant Gillis 
Van Dendere Joos 
Van Hee Adriaen 
Van Hee Jan fs Jans 
Van Landeghem Guille 
Van Lusten Gillis 
Van Steenhuuse Joos 
Van Steenkiste Pieter 
Van Tyeghem Joos 
Van Wallegehem Joos 
Van Wedaeghe Cornelis 
Vande Steene Charel 
Vanden Bussche Adriaen 
Vanden Bussche Guille 
Vanden Bussche Marten 
Vanloo Franse 
Veraneman Maillart 
Verbeke Adriaen 
Verbyest Lieven 
Verbyest Pieter 
Verhelle Godefroyt 
Verhelle Joos 
Verhelle Maerten 
Verhoeye Ghys 
VerhuIst Jan 
VerhuIst Loys 
Verlo Pieter 
Verloo Joorys 
Vermeulen Gillis 
Vermeulen Jooren 
Vermeulen Joos 
Vermeulen Pieter 
Vermeulen Willem 
Vermonte Frans 
Vermuelen Jan 

picke 
picke 

roer 

roer 
roer 

musqu 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 

roer 
picke 
roer 

picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 

roer 
picke 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 

absens,postea comparuit 

ziek 
absens 

absens 

absens 
absens,postea comparuit 

absens 
ouderling 

absens,postea comparuit 

ouderling 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

Gouw West-Vlaanderen 

22ste Westvlaamse Ontmoetingsdag. 

Roeselare-Rumbeke zondag 13 november 1994 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West
Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 13 november 1994 in Feestzaal 't OUD 
STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 RUMBEKE. (fel. 051/200256) 

Deze ontmoetingsdag staat dit jaar in het teken van de beginnende zoeker. 

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

12 u 30 stipt: Middagmaal. 
De prijs is vastgesteld op 510 fr. alles inbegrepen. Vooraf inschrijven is 
gewenst. Dit kan bij de gouwsekretaris (Wilfried Devoldere, Leeuwerik
straat 5 te 8800 Roeselare - teL 051/ 22 14 73). De dag zelf kan men nog 
inschrijven tot 10 u 30 uur. 
Het menu ziet er uit als volgt : 

V1aa.mse Hutsepot 

Gebak 

Koffie 

(Eén drank inbegrepen) 

14 u 30 : Thema : " Stambomen voor iedereen. Wie is de grootvader van mijn 
grootvader "1 ". 

Voordracht door de heer E. Van Haverbeke, secretaris-generaal van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. 

15 uW: Pauze 

15 u 30 : Vraag en antwoord. Een panel met o.a. V. Arick:x, E. Van Haverbeke 
en J. Roelstraete beantwoorden de vragen van het publiek. 

16 u : einde. 



Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde? 

Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschennend 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 fonnulieren aan 

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

familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR FAMILffiGESCHIEDENIS V.V.F. 

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

Van Heybeeckstraat 3 

2170 AN1WERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 1 

Alle V.V.F.-Ieden 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 NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-Qntvangen van het tijdschrift door naar: 

Wûfried DEVOLDERE 

Leeuwerlkstraat 5 

8800 ROESELARE (teL 051/22 1473) 


KORTRIJK 


Voorzitter: DL 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 OUDE DEKENU in 

KORTRUK (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 14 73). 

Het lokaal is gevestigd in de school in de Kokelaarstraat 5, 8800 ROESELARE. 

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag : van 18 u 30 tot 22 u ; vierde vrijdag van de maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben voorlopig plaats op de 3de vrijdag van de maand om 20 u. 


TffiLT 


Voorzitter: Luc NEYT, LuxemburgIaan 21, 8700 TffiLT (teL 051/4060 75) 

Sekretaris: Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

Er is een werkvergadering, iedere eerste zatervoormiddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beernegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoormiddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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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 Dok veel tijd 
verloren. BR-TELEBAI'JK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je ' 
staat rechtstreeks in kontakt met Je bank, De Bank I 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en infOïmatie: 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 

a 

BANK VAN ROESELARE rn 




tt ~tamboompjt 


ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

22ste jaargang, nr. 5 • november 1994 

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 0J.V.F. Kortrijk) 
Wllfrled Devoldere . 

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

AFGI FrEKANTOOR 
8800 ROESELARE 1 



Onze kalender 

Roeselare 

zondag 6 november 1994 van 9 tot 12 uur: werkvergadering. Zaalverantwoordelijke : 
Jaklien Watteeuw en André Cobbe. 

zaterdag 12 november 1994 van 13 u 30 tot 17 uur: werkvergadering. Zaalverantwoorde
lijke : Trees Vandenbunder. 

vrijdag 18 november 1994 van 20 tot 22 uur: EERSTE LES : HOE SCHRDF IK MUN 
FAMILIEGESCHIEDENIS door Johan Roelstraete. Nevenzaal dokumentatielokaal. 

De start van onze nieuwe lessenreeks kende een valse start. Door een misverstand 
kon de lesgever zich moeilijk vrij maken op de eerste avond, zodat we pas nu definitief 
starten. Wie vergat in te schrijven voor deze interessante lessenreeks : er is nog tijd tot 5 
november I! I Dergelijke lessen zijn eigenlijk een MUST voor iedere vorser. Dat zullen 
de mensen die aan vorige sessies deelnamen zeker bevestigen. We geven hier nog 
eenmaal de nodige inlichtingen omtrent deze lessen (voor de onderwerpen verwijzen we 
naar vorig nummer) : 

NIIi~i,F3s~$fij(S:ÎÎd~~ch~iIc~~"lamilieg~~~hîêä~iÛs?) 

têlkens •• olIf••AOtlut{ ••• I..r~gevet.·; .•.. J()há.Il•••.• llOELSTR.ABTE .••(auteur.·.vaJ'l•••• ~e"~nmîdd~l$>· 
·.•.• tt)taal•• uitverk:()Cb~.....····"Haîidl~idlngvoor··genealogisch •. onde~~itf~l~~~~ •.••• >.·. 
···;Waal".:·jndem-PtezaatnaastP~sdQlq!p1etlla.~eloW1,l{olfelfUlT'~trf#1t$~·R,~ijg~.. 
:ta1js:5()()fr.voprde.v1ltrlessen-eerispotpnjsdu~_. .. ...... ............ . 


Inschrijyen:têgenS .Ilovem~rbijdevO()rzitter .. (LieveOenys,.~~tio~rèef~~~ 
~oeselare,JeL05Y7.().~,s>06lof· .. 4e>~tari$(\Vilfried.·.Devo14er~~.peèuit~~

<~t&~OQR~lateftèhO~1122 14~~)la·~9ll)~··· ........ .. ... .. . 

maandag 21 november 1994 van 18 u 30 tot 22 uur: werkvergadering. Zaalverantwoorde
lijke : Rudy Popelier . 

vrijdag 25 november 1994 van 18 u 30 tot 22 uur: werkvergadering. Zaalverantwoorde
lijke : Marcel Prinsie. 
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zondag 27 november 1994 om 10 uur in de grote nevenzaal naast ons lokaal in de 
Kokelaarstraat : Genealogie en Computer. ftAanschaf van een computer. Evoluties in de 
toekomst. ft Een lid van de Roeselaarse "Middenwestvlaamse Hobbycomputerclub" geeft 
een voordracht over de computer : welke computer schaf ik mij aan indien ik er nog geen 
heb? Welke mogelijkheden zijn er met de computer? Welke evoluties hebben er in de 
nabije toekomst plaats? Hoe volgt de lokale computerclub nauw de evoluties ? Het 
wordt beslist een aanrader voor al wie een computer wil aanschaffen maar ook wie al met 
de computer werkt en wil weten wat er zoal beweegt in de computerwereld. 

zondag 4 december 1994 van 9 tot 12 uur: werkvergadering. Zaalverantwoordelijke : 
Arlette Vermeulen en Jaklien Watteeuw. 

zaterdag 10 december 1994 van 13 u 30 tot 17 uur: werkvergadering. Zaalverantwoorde
lijke : Trees Vandenbunder. 

maandag 19 december 1994 van 18 u 30 tot 22 uur: werkvergadering. Zaalverantwoorde
lijke : André Cobbe. 

Tielt 

zaterdag 29 oktober 1994 : we brengen een geleid werkbezoek aan het museum Rietgaver
stede te Nevele. We worden er verwacht om 14 uur en vertrekken vanop de parking Sint
Lucas om 13 u 30. Toegang: 40 fr. per persoon. 

zaterdag 5 november 1994 : genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zondag 13 november 1994 : vergeet niet een bezoek te brengen aan de 22ste Westvlaamse 
Ontmoetingsdag te Rumbeke. Voor meer informatie : bekijk het volledige programma in 
dit nummer. 

zondag 20 november 1994 : we brengen in de voormiddag een geleid werkbe~k aan het 
dokumentatiecentrum Land van Nevele te Merendree. Genealogisch heel interessant! We 
worden er verwacht omstreeks 10 u en vertrekken vanop de parking Sint-Lucas om 9u30. 

zaterdag 3 december 1994 : genealogische werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 u. 

vrijdag 16 december 1994 : een oefening "Oud Schrift" heeft plaats in ons lokaal om 20 
uur. We lezen en ontleden een "denombrement" ofte volledige beschrijving van een leen 
na een leenverhef. Dokumentatie voor alle aanwezigen. Wie moeilijk te lezen teksten wil 
voorleggen kan die gerust meebrengen. 

Opgelet : teksten voor het volgend nummer (kalend~r 
voor de maanden januari-februari-maart 1995) 
a.u.b. bezorgen tegen ten laatste 1 december a.s. ! 
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KORTRUK 

NOVEMBER 

5 november: we zoeken vrijwilligers die bereid zijn om op zaterdag 5 november te helpen 

ons nieuwe lokaal te reinigen. We starten vanaf 9 u. Het lokaal is gelegen in de Markse

steenweg in de vroegere gebouwen van de accijnzen. Er rond ligt een grote parkeerplaats 

(den Appel). Alle mogelijke kuisgerief is natuurlijk ook welkom. 

En dan doen wij een dringende oproep tot al wie ons aan enige meubels kan helpen. 

Vooral stoelen en tafels zijn welkom. En misschien staat er thuis nog een oude kast waarin 

we voorlopig een en ander zouden kunnen opbergen. Verwittig ofwel de secretaris ofwel : 

Daniël Grymonprez Doorniksesteenweg 33, 8500 Kortrijk. (tel 056/21.05.30) 


22ste Westvlaamse ontmoetingsdag op zondag 13 november 1994. RUMBEKE 

DECEMBER 

Wanneer: dinsdag, 13 december 1994 

Waar: leeszaal RA, Guido Gezellestraat, 8500 Kortrijk 

Wat: Voordracht door Johan Roelstraete over "Het Heraldisch College van de V.V.F." 

Hoe een oud of nieuw wapen aanvragen". 


BELANGRUK 

Aangezien de Oude dekenij op 13 december niet vrij is, vergaderen we een laatste maal in 

de leeszaal van het Kortrijkse rijksarchief, Guido Gezellestraat, Kortrijk. Vanaf januari 

zullen we hopelijk ons nieuw lokaal kunnen gebruiken ! 


Even voorstellen : De vereniging van WestvJaamse schrijvers... 

De vereniging van Westvlaamse schrijvers werd gesticht op 13 mei 1961. Zoals in 
de statuten staat geschreven is het doel van de VWS het bevorderen van het contact tussen 
de Westvlaamse schrijvers met het publiek en met elkaar en in het algemeen het ruimer 
bekendmaken en verspreiden van het werk van de Westvlaamse schrijvers. Daartoe 
worden tentoonstellingen en literaire avonden georganiseerd, Westvlaamse schrijvers bij 
diverse gelegenheden gehuldigd en vooral een reeks publikaties uitgebracht die momenteel 
de meest bekende uitingen zijn van onze vereniging. 

Van 1984 tot 1989 verscheen het "Lexicon van Westvlaamse Schrijvers". De 
zesdelige uitgave bevat op ruim 700 bladzijden notities over leven en werk van zo'n 3500 
Westvlaamse schrijvers uit alle tijden en uit alle schrijfdisciplines. 

In navolging van dit lexicon werd in 1992 gestart met een "Lexicon van West
vlaamse beeldende kunstenaars". Het begrip kunstenaar ligt in dit lexicon ruim, aangezien 
de beeldende kunst uit alle tijden en in al haar disciplines werd verkend. 

Gedurende enkele jaren gaf de vereniging ook monografieën uit. Hiermee werd 
het moeilijke genre, het literaire essay bevorderd. Enkele namen: Willy Spillebeen, Jaak 
Stervelynck, Johan Ballegeer, Rudy Geldhof, Paul Brondeel en Jan van der Hoeven .. 

Een laatste publikatie zijn de VWS-cahiers, die uitgegeven worden sinds 1966. 
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Elk cahier - net als de vorige publikaties uitgegeven met de steun van de provincie West
Vlaanderen - bestaat uit een foto, een handschrift, een inleiding, een verantwoorde 
bloemlezing uit het werk van de schrijver en tenslotte zijn zo volledig mogelfjke bibliogra
fie. Alle schrijvers, zowel uit de middeleeuwen als uit de hedendaagse tijd komen aan 
bod. Enkele namen: Anthonis de Roovere, Jan Palfyn, Leopold Slosse, Rita Demeester, 
Marcel van Maele, Adolf Duc1os, Geert Bekaert, Simon Stevin, enz. Deze cahiers 
verschijnen zesmaal per jaar. Een abonnement kost 600 fr. Los nummer: 100 fr. 
Alle inlichtingen kan men bekomen op het secretariaat : Lieve Terrie, F. Ingelramstraat 
7/7, 8530 Harelbeke. 

Christiaan Germonpré 

= = => In de reeks VWS-Cahiers, bibliotheek van de Westvlaamse letteren, 
verscheen zojuist cahier 168 over Valère Arickx. "Schrijven vanuit het verleden naar de 
toekomst" wordt door Lucien van Acker voorgesteld op wndag 13 november 1994 om 16 
u 15 in het Oud Gemeentehuis in Rumbeke. 

Hoe schrijf ik de Geschiedenis van mijn Gemeente ? 

is een lessenreeks georganiseerd door het Centrum voor Geschiedenis Gent i.s.m. de 
Westvlaamse Provinciale Dienst voor Cultuur. 

We citeren verder uit de invitatie: "de lessenreeks gaat door in het Provinciehuis 
Boeverbos, Koning Leopold ru-laan 41, 8200 Brugge vanaf 29 oktober a.s. telkens op 
zaterdagvoormiddag. " 
Bijkomende inlichtingen over de onderwerpen : Centrum voor Geschiedenis, Blandijnberg 
2, 9000 Gent. (tel. 09/2644003 - maandag 9-19 u) 

Het verleden: een open boek 
persoon en gezin in een historisch daglicht 

Stedelijke Openbare Bibliotheek 

De Vriendschap P.O.B. 


O.-L.-Vrouwmarkt 30 - 8800 Roeselare 


tot 13 november 1994 


Deze tentoonstelling werd opgezet in het kader van de Week van de Openbare 
Bibliotheek en loopt nog tot 13 november 1994. De werkgroep die deze tentoonstelling in 
elkaar stak, wilde het brede publiek hiermee laten zien dat het maken van een familiege
schiedenis veel meer is dan alleen maar wat data van geboorte, huwelijk en overlijden bij 
elkaar sprokkelen: de belangstellende leert door deze tentoonstelling dat er heel wat 
materiaal kan verzameld worden rond zijn familie, hetzij fotos, hetzij archiefstukken. Dat 
er ook heel wat kennis nodig is zoals chronologie, maten en gewichten, oud schrift enz. 
wordt ook duidelijk op deze interessante tentoonstelling die we al onze leden aanbevelen. 
Niet minder dan 120 fotos en dokumenten zijn er te bekijken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. 
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Openingsuren: maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 en 13 u 30 tof 20 u. 

Op vrijdag: idem tot 18 uur; op zaterdag van 9 tot 12 en 13 u 30 tot 15 u 30. ; op 

zondag van 9 tot 12 uur. 


HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN 

Addenda 


p. 12 De demografie houdt zich o.m. bezig met de studie van de migratie (inwijking en 
uitwijking). Of onze voorouders sedentair waren of migreerden houdt ook de genealogen 
bezig. . 
J. DUPaQUIER, Mobilité et migrations. Nos ancêtres avaient-ils la bougeotte ?, 
Généalogie-magazine, nr. 128 (1994), p. 18-25. 
p. 12 voetnoot 18 R. GOBYN, W. SPRIET (red.), De massa in verleiding. De Jaren '30 
in België, ASLK, Brussel, 1994, 319 blzn. (boek uitgegeven bij de gelijknamige 
tentoonstelling) 
p. 12 voetnoot 20 : G. MICHIELS, Uit de wereld der Brugse mensen. De fotografie en 
het leven te Brugge 1839-1918, Brugge, 1978, 711 blzn. 
p. 15 Het is moeilijk recente gegevens bij te houden betreffende lokale heemkringen en 

hun uitgaven. Een interessante lijst van adressen en uitgaven is ieder jaar te vinden in de 

uitgaven van de Geschiedkundige beurs voor Vlaanderen (b.v. 7de boekenbeurs in het 

Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij, Gent). 

p. 16 Het begin is gemakkelijk. 

T. V ANHEE, De eerste stappen van het genealogisch onderzoek, Vlaamse Stam, XXX 

(1994), p. 463-472. 

p. 22 voetnoot 35 : A. VAN REETH, G. PEETERS, B. BUCH, T. WEERHEUM, 

Herinneringen in steen, Houten, 1988, 359 blzn. 

p. 45 Hoe 11 Ariadne, het genealogisch informatiesysteem van de V. V .F. 11 werkt kan men 

zich informeren door de geregeld bijgewerkte brochure door V. V. F. Genealogie & 

Computer uitgegeven. (In 1994 versie 2.1) te bestellen op rek. 403-3089401-24 van VVF

Genealogie & Computer (zie voor meer inlichtingen tijdschrift Genealogie & Computer). 

Ariadne is te raadplegen in de centra te Merksem, Oostende en Melle. Verder in Tongeren 

en maandelijks in Kessel-Lo (prov. Brabant). 

voetnoot 59 : O. BOONSTRA, Historische Infonnatiekunde. Inleiding tot het gebruik 

van de computer bij historische studies, Hilversum, 1990, 398 blzn. 

p. 46 voetnoot 64 J .A. DIEBRINK, Handleiding voor het genealogie programma Haza

Data 6.40, Groningen, 1994. 

Nieuw adres Haza-data verkoop en support : 

Telapas software. M.K. Gandhiplein 6, 9728 TD Groningen. 

tel. 0031.50-277360 (na 19.00 u.). Rek. 172-1303143-22 bij Rabobank Antwerpen. 

Voor haza-gebruikers is er een contactblad : Haza-nieuws. (rek.nr. 789-5783673-66 van 

BAC t.n.v. Stichting Haza-data gebruikers, p/a D.W. Weitenberg, Buorren 2, 8641 WV 

Rien (Frl) Nederland). 

p. 55 Het Verbond voor Heemkunde reserveerde in haar tijdschrift Ons Heem wel een 

ruime plaats voor de genealogie en had er zelfs een rubriek Onze Stam. Vele namen van 

medewerkers vinden we later in VVF-kringen terug. 
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p. 56 P. DONCHE, De cd-rom's van de Mormoonse kerk: 200 miljoen gegevens. Deel 
2, Genealogie en Computer, XI (1994), p. 56-60. 
p. 58 Over de Belgische Federatie voor Genealogie en Heraldiek: VVF-Info. Tweemaan
delijks mededelings- en informatieblad van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
afdeling Brussel, XV (1992), nr. 100, p. 5-7. 
p. 66 Vooraleer een bezoek te brengen aan de Koninklijke Bibliotheek is het aan te 
bevelen te raadplegen : G. VAN BOCKSTAELE, Gids voor een werkbezoek aan 
wetenschappelijke bibliotheken, musea en archieven. Aflevering 1.1. Nationaal weten
schappelijke instellingen. 1. Koninklijke bibliotheek Albert 1, Brussel, Het Land van 
Aalst, XLIII (1991), nr. 3 bis, p. 218-257 (ook als overdruk). 
p. 71 NEDERLAND (zie ook p. 23) 
(1) Handleidingen 
G. VAN DE NES, Maak uw eigen stamboom. Handboek voor genealogie en heraldiek, 
Baarn, 1994, 190 blzn. met bijhorend Werkschrift, 32 blzn. (uitg. Tirion in samenw. met 
de TROS) 
p. 73 voetnoot 137 A. DE PAUW, 1. SCHOUPS, Genealogical society of Ulah, Salt 
Lake City (Utah, USA). Verslag van de zending van het Algemeen Rijksarchief, oktober 
1990, Brussel, 1991, 83 blzn. 
p. 73 Voor het terugvinden van familieleden in de V.S.A. kan men nu ook gebruik maken 
van de VVF-Genealogie & Computerservice "Waar vind ik mijn familienaam in Amerika 
1" Deze dienst beschikt over de databank van 47 miljoen namen (1937-1992) van de 
Amerikaanse Sociale Zekerheid. 
p. 80 J. DECAVELE, J. VANNIEUWENHUYSE (ed.), Hoe functioneert het Archief in 
de administratie en bij het bestuur van de gemeente ? Handelingen van het Colloquium 
Gent, 20 november 1992, Gent, Stadsarchief, 1993, 87 blzn. 
p. 91 Archiefordening (gemeentearchieven) zie nu ook : 
G. GADEYNE, Archiefschema voor de ordening van een ongestructureerd statisch 
gemeentearchief (1795-ca. 1977), Miscellanea Archivistica Manuale, nr. 13 (bestelnr. 
ARA P 17(4) 
p. 113 GEMEENTEARCHIEVEN EN STADSARCHIEVEN1 


AALST 

1) Stadsarchief 2) Vrijheidsstraat 65, 9300 Aalst 3) 053-77.69.06 4) Ma en za van 14- 17 

u., wo van 14- 19 u. 5) 1200 m. 

AALTER 

1) Gemeentearchief 2) Poekedorp 39, 9880 Aalter 3) 051-68.80.84 4) za van 8.30- 12 u. 

en van 13- 16.30 u. en op afspraak 5) 80 m. 

ANDERLECHT 

1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Raadplaats 1, 1070 Anderlecht 3) 02-523.62.80 4) 

na schriftelijke aanvraag 5) 500 m. 

BRUGGE 

1) Stadsarchief 2) Burg llA, 8000 Brugge 3) 050-44.82.60 4) ma -vrijd. van 8.30- 12 u. 

en van 13.30- 16.30 u. (di ook tot 18.30 u., ma-voormiddag gesloten). 

DEINZE 


1 Lijst aangepast aan de hand van Bijlage 2. Praktische inlichtingen over de Vlaamse 
gemeentelijke archiefdiensten in Hoe functioneen het Archief in de administratie en bij het 
bestuur van de gemeente ?, Gent, 1993, p. 77-87. 

55 

http:13.30-16.30
http:050-44.82.60
http:02-523.62.80
http:13-16.30
http:051-68.80.84
http:053-77.69.06


1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Gentpoortstraat 1 (3de verd.), 9800 Deinze 3) 09-386.23.23 
4) ma, wo en do van 14- 16 u. 5) 1100 m. 
DIEST 
4) Ma., di., wo. en do. van 8.30- 12.30 u. (di ook van 13.30 - 19 u. 
DUFFEL 
1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Gemeentestraat 21,2570 Duffel 3) 015-31.12.02 4) 
Ma, 13.30-16 u. en van 18.30-20.30 u., di-wo van 9- 12 u. en van 13.30- 16.30, en de 
eerste en derde zaterdag van de maand van 14- 17 u. 5) 600 m. 
EEKLO 
1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Markt 34, 9900 Eeklo 3) 09-377.29.41 4) wo van 14- 17 u. 
en za van 16- 19.30 u. 5) 450 m. 
GEEL 
1) Stadsarchief, Gasthuisstraat 5, 2440 Geel 3) 014-58.11.89 4) Di, do en vrijd. van 9- 12 
u. en van 13- 17 u. (tweede en vierde dinsdag van de maand tot 19 u.) en op afspraak 5) 

600 m. 

GENK 

1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Dieplaan 2, 3600 Genk 3) 089-35.39.11 4) ma 
vrijd. van 9- 12 u. en van 14- 16 u. 5) 2200 m. 

GENT 

1) Stadsarchief 2) Abrahamstraat 13, 9000 Gent 3) 09-225.32.53 4) ma - za van 9- 12 u. 

en van 13- 17 u. 5) 12.000 m. 

HASSELT 

1) Stadsarchief 2) Diepstraat 56, 3511 Hasselt (Kuringen) 3) 011-87.16.54 4) ma van 9
20 u., wo van 13.30- 17 u. en op afspraak 5) 2500 m. 

HEIST-OP-DEN-BERG 

1) Gemeentearchief en Heemkundig Documentatiecentrum 2) Leopoldlei 81, 2220 Heist

op-den-Berg 3) 015-24.74.49 binnenpost 260 4) Ma-vrijd., 8- 12 u en van 13-16 u. 5) 650 

m. 

HERENTALS 

1) Stadsarchief 2) Augustijnenlaan 1, 2200 Herentals 3) 014-21.28.00 4) Ma.-vrijd. van 9
12 u. en van 13.30- 16 u. (ma. ook van 18- 19.30 u., woensdagnamiddag gesloten) en za. 

van 9 u. - 12 u. 

HOEILAART 

1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Jan van Ruusbroecpark, 1560 Hoeilaart 3) 02
657.90.50 4) Do. van 20- 22 u. en op afspraak. 
HOOGSTRA TEN 
1) Oud-stadhuis 2) Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten 3) 03-314.50.07 4) Ma. en di. van 9
12 u. en van 13.30- 16.30 u., za. van 9- 13 u. 5) 600 m. 
IEPER 
1) Stadsarchief 2) Lange Meersstraat 9, 8900 Ieper 3) 057-20.22.00 4) di, wo, do van 14
18 u., vrijd. van 9- 12 u. en van 14- 20 u. en za van 9- 12 u. 5) 400 m + 170 m 
kasselrijarchief 
JETTE 
1) Gemeentearchief 2) Bibliotheek, Kardinaal Mercierplein 10, 1090 Jette 3) 02-428.65.63 
4) Ma. -vrijd. van 8.30- 12 u. en van 13.30- 16 u., enkel na afpsraak 5) 225 m. 
KALMTHOUT 
1) Gemeentehuis 2) Kerkeneind 12, 2920 Kalmthout 3) 03-666.8.44 4) Wo. van 14- 17 u. 
en za. van 9- 12 u. 4) 60 m. 
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KINROOI 
1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Weertersteenweg 146, 3640 Kinrooi 3) 089
70.24.19 4) enkel op afspraak, vrijd. gesloten 5) 600 m. 

LEBBEKE 

1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Grote Plaats 1, 9280 Lebbeke 3) 052-41.11.11 4) 

do van 13.30- 17 u. en op afspraak 5) 500 m. 

LEUVEN 

1) Stedelijk archief 2) Stadhuis, Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven 3) 016-21.16.99 4) 

Ma.- vrijd. van 8.15 u.- 16.30 u. (do. ook tot 19.30 u.) 5) 8000 m. 

LIER 

3) 03-489.11.11 

LOKEREN 

I) Stadsarchief 2) Torenstraat 1 A, 9160 Lokeren 3) 09-348.28.05 4) wo van 13.30
17.30 u. en op afspraak 5) 900 m. 

MAASEIK 

1) Stadsarchief 2) Oud archief: Museactron, Lekkerstraat 5, 3680 Maaseik; Modem 

archief: Oude bibliotheek, Hepperstraat 8, 3680 Maaseik 3) 089-56.68.90 (Museum) en 

089-56.89.39 (Hepperstraat) 4) enkel op afspraak 5) 900 m. 

MALDEGEM 

1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Marktstraat 7, 9990 Maldegem 3) 050-71.36.81 4) 

wo van 13.30- 16.30 u. en op afspraak 5) 312 m. 

MECHELEN 

1) Stadsarchief 2) Hof van Habsburg, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen 3) 

015-20.43.464) Historisch onderzoek: di. en do. van 8.30- 12.30 u. en van 13.30- 17 u.; 

genealogisch onderzoek: wo. van 8.30-12.30 u. en van 13.30 U.- 19 u. en za. van 8.30
12.30 u. 5) 7000 m. 
MENEN 
1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Grote Markt 1, 8930 Menen 3) 056-51.11.01 - binnenpost 
4404) di, wo, do van 8- 12 u. (di ook van 13- 17 u. en do van 213- 16 u.) 5) 624 m. 
MIDDELKERKE 
1) Gemeentearchief 2) Kerkstraat 37, 8430 Middelkerke 3) 059-30.56.09 4) ma - vrijd. 
van 9- 12 u. en van 13.30- 17 u. 
MOL 
1) Gemeentearchief 2) Laar 16110, 2400 Mol 3) 014-33.07.994) Ma.- vrijd. van 9- 12 u. 
en van 13.30- 16.15 u. (vrijd. ook van 19- 21 u.) 
NINOVE 
I) Stadsarchief 2) Stadhuis, Centrumlaan 100, 9400 Ninove 3) 054-32.39.394) ma - vrijd. 
van 8.30- 11.30 u. 5) 1250 m. 
OOSTENDE 
1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Leopold U-laan, 8400 Oostende 3) 059-80.55.00 4) ma 
vrijd. van 8.30- 12 u. en van 13.30- 17 u. 
SINT-NIKLAAS 
10 Stadsarchief 2) Stadsbibliotheek, H. Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 3) 03
776.14.81 4) wo en do van 13.30- 17.30 u. 5) 2165 m. 
SINT-TRUIDEN 
3) 011-68.68.72 4) di - za van 9- 12 u., wo ook van 13- 16 u. 
TEMSE 
1) Gemeentearchief 2) Gemeentehuis, Kamiel Wautersstraat 9-13, 9130 Temse 3) 03
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710.12.124) ma - vrijd. van 9- 12 u. en van 13.30- 16 U., liefst op afspraak. 
TIELT • 
1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Tramstraat 2, 8700 Tielt 3) 051-40.10.11 4) ma - vrijd. van 
8- 12 u. en van 13.30- 17 u. 
TONGEREN 
1) Stadsarchief 2) Administratief centrum 2, Stationlaan 12, 3700 Tongeren 3) 012
23.29.61 4) Ma- vrijd. van 9- 12 u. en van 13- 16 u. 5) 1000 m. 

TORHOUT 

1) Stadsarchief 2) Dienst Toerisme en Cultuur, Kasteel Ravenhof, 8820 Torhout Briefwis

sel. : Stadhuis, Markt 1, 8820 Torhout 3) 050-22.07.70 4) Tweede za van de maand van 

9.30- 12 u. en vierde za van de maand van 14.30- 17 u. 5) 200 m. 

VEURNE 

1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Grote Markt 29, 8630 Veume 3) 058-31.41.15 4) ma, wo en 

vrijd. van 8- 12 u. 5) 1000 m. 

WERVIK 

1) Stadsarchief 2) Stadhuis, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik 3) 056-31.47.31 4) ma

vrijd. van 9- 12 u. 5) 416 m. 


p. 119 DOCUMENTATIECENTRA 


GENT 1) Volkskundige Bibliotheek van de Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskun
digen 2) Kraanlei 65, 9000 Gent 3) 09-225.64.474) di- vrijd. 10- 12 u. en 14- 17 u. 
p. 121 Bibliografie Burgerlijke Stand en bevolking 

J.-P. GUITON, L'adoption, Coli. Courants Universeis, Histoire, 1993, 190 blzn. 

P. SENAEVE, Compendium van het personen- en familierecht. Boekdeel 1: personen

recht, Leuven - Amersfoort, 19912 , 256 blzn. (Instituut voor familierecht K.U. Leuven, 

nr. 14) 

p. 131 voetnoot 167 L. SMOUT, Trouwboefçje, Administratief Lexicon, Brugge, Die 

Keure, s.d. [1974], losbladig. 

p. 171 (oude PR in West-Vlaanderen) St.-Denijs Veume : vanaf 1590. 

p.137 

3. Andere registers: naast het bevolkingsregister bestaat in elke gemeente een vreemdelin

genregister. Hierin worden de vreemdelingen ingeschreven die regelmatig en voor een 

duur van meer dan drie maanden in ons land verblijven. 

Het rijksregister. In het rijksregister worden alle personen ingeschreven die in de 

bevolkingsregisters van de Belgische gemeenten en in de vreemdelingenregisters worden 

ingeschreven. Ook de personen die ingeschreven zijn in de registers gehouden in de 

Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland. Het rijksregister 

beoogt dus het bijeenbrengen van identiteitsgegevens van het hele land. De gemeenten zijn 

verplicht om bij het rijksregister aan te sluiten. Men vindt er van iedere persoon naam en 

voornaam, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, burgerlijke staat, in voorko

mend geval, plaats en datum van overlijden, hoofdverblijfplaats, beroep, samenstelling van 

het gezin, d.i. het geheel van de personen die op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Ieder 

ingeschreven persoon krijgt een nationaal identificatienummer. Een KB regelt de toegang 

tot het rij ksregi ster . Dit is o. m. het geval voor allerlei administratieve diensten, de 

rijkswacht, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de griffiers van de rechtbanken, 

private instellingen met opdrachten van algemeen belang, ... 

4. Van de bevolkingsregisters afgeleide identiteitsbewijzen. 


58 

http:056-31.47.31
http:058-31.41.15
http:050-22.07.70
http:23.29.61
http:051-40.10.11


a) De identiteitskaart (zie p. 131) 
J. CEELEN, Identiteitskaan, Brussel, 1966 (Larcier). 

b) Het internationaal paspoort 

c) Het trouwboekje (zie hoger p. 131) 

p. 205 P. VAN HEESVELDE, Overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden 

(1477-1793). Een bibliografie, (Miscellanea Archivistica Manuale, nr. 12 bestelnr ARA, 

P 1700) 

p. 210 voetnoot 230 Y. GLADEL, Méthodes de reconstitution de l'état civil ancien, Gé

magazine, nr 124 (1994), p. 18-22. 

p. 251 A. SCUFFLAlRE, Les fiefs directs des comtes de Hainaut de 1309 à 1504. Essai 

d'Inventaire statistique et goographique. Tome V et tome VI, (ARA), Brussel. 


Johan Roelstraeté 
-~-_._~-_._-~._-~--~._~--_._--_._-~---_._-_.._ ..__.._

Weerbare mannen Ingelmunster 1638-1639 (zie vorig nr.) 
Edgard Seynaeve 

(knecht van Jan de Laere)Loys picke en sytg 
Ackere(van) Joos picke en sytg 
Ampe Jan fs Jans picke en sytg 
Bakelant Jan picke en sytg 
Berghe(vanden) Maerten roer en sytg 
Boenyere(de) Joos picke en sytg 
Bouchout Joos picke en sytg 
Bouckaert Jan roer en sytg 
Boucket Gillis roer en sytg 
Bouvere(de) Pyeter picke en sytg 
Bouverye Jan picke en sytg 
Brunnel Joos roer en sytg 
Bussche(vanden) Romein roer en sytg 
Busschere(de) Ampleunis picke en sytg 
Busschre(de) Pyeter roer en sytg 
Buyse Marten fs Jans picke en sytg 
Callen Jan fs Joos roer en sytg 
Clercq(de) Pieter roer en sytg 
Clercq(de) Adriaen fs Joos picke en sytg 
Clercq(de) Steven roer en sytg 
Clercq(de) Gillis fs Joos picke en sytg 
Coille(van) Jan fs Pyeters roer en sytg 
Coille{van) Michiel fs Michiel roer en sytg 
Coille{van) Joos picke en sytg 
Coille(van) Jan fs Jans roer en sytg 
Coninck(de) Jan picke en sytg 
Cool Pyeter picke en sytg 
Cool Cornelis picke en sytg 
Coop(de) Joos roer en sytg 
Cottingnie Jacques picke en sytg 
Coucke Joos picke en sytg 
Cruysborch otto roer en sytg 
Dhondt Lieven roer en sytg 
Doorne(van) Christiaen picke en sytg 
Dycke(van) Anthonis picke en sytg 
Echoutte(van) Charle roer en sytg 
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Foere Andryes roer . en sytg 

Frischaerde Jacques (schaper) picke en sytg 

Galle Joos picke en sytg 

Ghellinck Fransoys roer en sytg 

Ghellinck Marten picke en sytg 

Goetaert Jan roer en sytg 

Goetaert Simoen picke en sytg 

Hoorne Joos roer en sytg 

Huysentruyt Guille hall en sytg 

Janssens Pyeter roer en sytg 

Kerckhove{vande) Joos roer en sytg 

Kesteloot Anthone roer en sytg 

Laere(de) Jan fs Jans hall en sytg 

Laere(de) Jaspar roer en sytg 

Laere(de) Joos fs Pyeters roer en sytg 

Laethem Pyeter picke en sytg 

Laethem Jan roer en sytg 

LasseIs Guilliame picke en sytg 

Lauwers Charel picke en sytg 

Leerberghe(van) Joos picke en sytg 

Maeschal Andryes roer en sytg 

Messiaen Geroen roer en sytg 

Mestdach Jan roer en sytg 

Meyere(de) Joos picke en sytg 

Muinck(de) Jan picke en sytg 

Muinck{de) Cornelis picke en sytg 

Naert Joos fs Amant picke en sytg 

Naert Willem roer en sytg 

Naert Michiel roer en sytg 

Naert Pyeter roer en sytg 

Naert Jan roer en sytg 

Naert Gillis roer en sytg 

Nauwinck Michiel picke en sytg 

Neerinck Jan roer en sytg 

Neste(van) Joos roer en sytg 

Nieuwenhuys(van) Olivier roer en sytg 

Nolf Jan fs Wouters roer en sytg 

Oosterlynck Clays roer en sytg 

Ostyn Guilliame roer en sytg 

Outryfve{van) Joos roer en sytg 

Outryfve(van) Guilliame picke en sytg 

Panne Joos fs Joos picke en sytg 

Panne Cornelis picke en sytg 

Parmentyer Pauwel piche en sytg 

Pauwels (Jonker) Joos roer en sytg 

Pauwels Fransoys roer en sytg 

Pauwels Frans fs Martens roer en sytg 

Pauwels Jan fs Martens picke en sytg 

Pauwels Joos fs Pyeters roer en sytg 

Putte(vande) Pyeter roer en sytg 

Raet Cornelis picke en sytg 

Reucke Jan roer en sytg 

Roo(de) Guillebeert roer en sytg 

Rossel Jan roer en sytg 

Sabeque Joos fs Joos picke en sytg 


60 



Samyn 
Scherpereel 
Scherpereel 

Pieter 
Frans 
Pyeter 

roer 
picke 
roer 

en 
en 
en 

sytg 
sytg 
sytg 

Schytgat Gillis picke en sytg 
Severen(van) Pas schier picke en sytg 
Severen(van) Olivier roer en sytg 
Seynave 
Soens( I t) 

GuiIIaume 
Pyeter fs Paschiers 

roer 
roer 

en 
en 

sytg 
sytg 

Steelandere(de) Fransoys picke en sytg 
Strabouck(van) Olivier picke en sytg 
Valcke Mathys picke en sytg 
VaIcke Loys roer en sytg 
Verbeque Anthone roer en sytg 
Verbrugghe Jan roer en sytg 
Verfaille Jan roer en sytg 
Vergote Pyeter roer en sytg 
Verhelst Rogyer picke en sytg 
VerhuIst Christiaen roer en sytg 
Vermeulen Jacques picke en sytg 
Vermote Pyeter picke en sytg 
Veroye Justaes roer en sytg 
Verpaert WiIIem roer en sytg 
Verstraete Andryes picke en sytg 
Verstraete Pyeter roer en sytg 
Verstrate Jan picke en sytg 
Vinck Pyeter fs Pyeters roer en sytg 
Voldere(de) Ampleunis roer en sytg 
Voldere(de) Pyeter roer en sytg 
Voldere(de) Otto picke en sytg 
Vyane Lauwereins roer en sytg 
WaIIe(van) Gillis fs Gillis roer en sytg 
Walsserynghe(van) Jan roer en sytg 
WiIIay Pyetere picke en sytg 
Willemin Joos picke en sytg 
Witte(de) Pyeter roer en sytg 
wittebolle Pyeter roer en sytg 
Wytte(de) Ampleunis roer en sytg 

De legger van Popp - Beveren (Roeselare) 

is in ons bezit, zij het niet in origineel, doch op een heel interessante manier: ons lid 
Patrick Devoldere uit Beveren werkte gedurende het merendeel van zijn vrije tijd aan deze 
legger en stopte alles in de computer. Het resultaat schonk hij zo maar aan on~ afdfeling en is 
te bestuderen in ons lokaal. U vindt er de eigenaars zowel alfabetisch, per eigendom, geklas
seerd met al hun eigendommen te Beveren, enz. Kortom, voor wie voorouders heeft te Beveren 
in de eerste helft van de vorige eeuw, loont het zeker de moeite dit dokument te raadplegen. 
Ons lid uit Beveren verdient zeker een pluim en helpt met zijn werk menig vorser een stuk tijd 
te winnen bij het uitpluizen van dit dokument. Een voorbeeld dat zeker navolging verdient. 
Aan wie de eer ? 

W.D. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

Gouw West-Vlaanderen 


22ste Westvlaamse Ontmoetingsdag. 

Roeselare-Rumbeke zondag 13 november 1994 


De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West
Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 13 november 1994 in Feestzaal 't OUD 
STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 RUMBEKE. (Tel. 051/200256) 

Deze ontmoetingsdag staat dit jaar in het teken van de beginnende zoeker. 

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

12 u 30 stipt: Middagmaal 

De prijs is vastgesteld op 510 fr. alles inbegrepen. Vooraf inschrijven is 

gewenst. Dit kan bij de gouwsekretaris (Wilfried Devoldere, Leeuwerik

straat 5 te 8800 Roeselare - tel. 051/ 22 14 73). De dag zelf kan men nog 

inschrijven tot 10 u 30 uur. 

Het menu ziet er uit als volgt : 


Vlaamse Hutsepot 
Gebak 
Koffie 

(Eén drank inbegrepen) 


14 u 30 : Thema: Stambomen voor iedereen. Wie is de grootvader van11 

mijn grootvader? ". 
Voordracht door de heer E. Van Haverbeke, secretaris-generaal van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. 
15 u 20 : Pauze 
15 u 30 : Vraag en antwoord. Een panel met o.a. V. Arick:x, E. Van 
Haverbeke en J. Roelstraete beantwoorden de vragen van het publiek. 

16 u 15 : voorstelling van de nieuwe VWS-Cahier over Valère Arickx 
door Lueien van Acker. 

16 u 15 : einde 
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Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde ? 

Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschennend lid) op rekening 

414--1171:::'21-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

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

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

familieverenigingen, heraldisch kollege; 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

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

Van Heybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 1 

Alle V.V.F.-Ieden 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. 
(buitenland; 300 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN 
ONZE EIGEN LEDEN ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN !I!!! Stuur alle adressen en 
adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-{)ntvangen van het tijdschrift door naar: 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRIJK 


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

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/350711) 

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

KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130,8800 ROESELARE (tel. 051/203506) 

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

Het lokaal is gevestigd in de school in de Kokelaarstraat 5, 8800 ROESELARE. 

Openingsuren : eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: van 18 u 30 tot 22 u ; vierde vrijdag van de maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben voorlopig plaats op de 3de vrijdag van de maand om 20 u. 


TIELT 


Voorzitter: Luc NEYT, LuxemburgIaan 21, 8700 TIELT (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris; Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

Er is' een werkvergadering, iedere eerste zatervoonniddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beernegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoormiddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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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 N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE m 





