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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Fan1iliekunde ? 


Je stort gewoon het lidgeld (l000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 fr. minimum als 
beschemlend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
fonnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zje omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENlRUM VOOR FAMllJEGESCHlEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................ .. 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 AN1WERPEN - MERKSEM tel. 03/646 99 88 

Hernieuwing bijdrage 1996. 

Wie zijn bijdrage voor 1996 nog niet betaalde, ontvangt met dit nummer het laatste 
nummer. Alle uitleg kunt U lezen in bijgevoegde brief 

Voor wie nog niet betaalt voor Vlaamse Stam : misschien is dit ook het overwegen 
waard! Maandelijks onh'angt U dit tijdschrift voor maar 1000 fr. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE AL TIJD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar : 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Aan alle lezers.wensen wij 
een gelukkig nieuwjaar 

met veel zoekgenot. 
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Bij een nieuw werkjaar... 

wensen we U - alle lezers van 't Stamboompje - nog veel plezier bij Uw opzoekingen. 
Sommigen onder U zullen misschien eindelijk de sinds jaren bestaande puzzel kunnen afwerken 
ofde sinds lang bestaande knoop kunnen ontwarren. 

Zoals vroeger reeds aangehaald, vragen we ook nu van de zoeker het nodige respect 
voor het archief Velen denken nog steeds dat er na hen niemand meer de bronnen moet 
raadplegen. Door de zorgeloosheid en slordigheid van enkelen worden soms vele vorsers 
gestraft via allerlei maatregelen. Gelukkig zijn reeds vele dokumenten beschikbaar op 
fotocopie of op microfilm. Het opzoeken gaat misschien minder vlug maar de originelen 
worden op die manier beschermd. Een genealoog moet immers naast gebruiker ook 
beschermer zijn van onze archiefstukken. 

Het is met dit doel voor ogen dat de Roeselaarse V.V.F.-afdeling dan ook het initiatief 
genomen heeft - en dit sedert begin 1991 om - in samenspraak met de gemeentebesturen uit de 
regio - te proberen alle originele parochieregisters die zich nog ter plaatse bevinden te 
fotocopiëren in het dubbel : één voor de gemeente en één voor het dokumentatiecentrum van 
Roeselare. Op deze manier blijven de originele parochieregisters beschermd én bewaard voor 
de toekomst. Mensen die hiervoor financieel willen tussenkomen kunnen altijd iemand van het 
bestuur contacteren. Koken kost immers geld, veel geld ! 

Een ander aspect van de werking van een V.V.F.-afdeling is dat alles gebaseerd is op 
vrijwilligerswerk. Sommige leden vergeten dit wel eens en vallen bestuursleden lastig bij nacht 
en ontij of op alle mogelijke ogenblikken. We zijn er zeker om te helpen, doch probeer Uw 
problemen zoveel mogelijk voor te leggen wanneer het lokaal geopend is : er is altijd wel 
iemand die U kan helpen. Desnoods wordt Uw vraag doorgespeeld. Anderen schrijven dan 
ellenlange brieven en bellen na drie dagen reeds op "waar het antwoord blijft". Tips of 
aanwijzingen kunnen gegeven worden, maar het is nog altijd de vorser zelf die op zoek moet in 
de archieven om resultaat te bekomen. De bestuursleden van de V.V.F. maken geen 
stambomen of kwartierstaten op voor de leden... Gelukkig zijn er veel anderen die hun 
problemen met oud schrift of vragen over één of ander archief komen bespreken tijdens één 
van onze genealogische vormingsavonden. Men heeft bvb. te Roeselare 4 maal per maand de 
gelegenheid dit te doen. 

We willen dan ook besluiten met een dankwoord. In de eerste plaats zouden we al de 
mensen willen bedanken die zich elke dag kosteloos inzetten voor onze vereniging, hetzij als 
bestuurslid, hetzij als lid. De ene maakt copies, de andere klasseert, nog anderen brengen 
gegevens in (in de computer). Naar het archieftoe willen we ook een woord van dank richten 
: hetzij het stadsarchief van Roeselare, hetzij het rijksarchief te Kortrijk ofBrugge. Zonder hun 
medewerking zou een goede werking immers onmogelijk zijn. Moge de samenwerking in de 
toekomst nog hechter worden. 

En tenslotte : bedankt aan al die stille werkers achter de schermen. Deze mensen 
verdienen het ook om eens in de zon gezet te worden ! 

Wilfried Devoldere 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 0511406075) 

Sekretaris, kontaktadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051140 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater~ 


dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3~5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


* zaterdag 6 januari 1996 van 9 tot 12 u in 
ons lokaal : genealogische vormingsvoor
middag o.l.v. Lucien Ailliet. 

* zaterdag 20 januari 1996 van 14 tot 18 u 
in ons lokaal: geneálogische vormings
namiddag in ons lokaal o.l.v. Fons Das. 
Daarna wordt een nieuwjaarsreceptie aan
geboden door het bestuur. 

* zaterdag 3 februari 1996 van 9 tot 12 u in 
ons lokaal : genealogische vormingsvoor
middag o.l.v. Luc Neyt. 

* * * vrijdag 16 februari 1996 van 20 tot 22 
u : Voordracht in ons lokaal over Latijnse 
termen en nitdrukkingen in de parochie
registers door .de heer Carlos Aelvoet, 
voorzitter V. V.F. Oost -Vlaanderen. 

* zaterdag 2 maart 1996 van 9 tot 12 u in 
ons lokaal : genealogische vormingsvoor
middag o.l.v. Geert Vermeulen. 

** * vrijdag 22 maart 1996 van 20 tot 22 u 
in ons lokaal : Genealogische vormings
avond , nl. een les OUD SCHRIFT ?.l.v. 
Lucien Ailliet. We lezen teksten Uit de 
Tieltse Poortersboeken. Tekst maar ook de 
transcriptie wordt aan alle aanwezigen 
bezorgd. 

Kortrijk 


Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VlKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 056/35 07 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


Waai? 

In ons lokaal Magdalenastraat 30, 8500 

Kortrijk (eerste verdieping) (parkeerplaats 

"De Appel" aan het begin van de weg naar 

Marke) 


Dinsdag, 23 januari 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Johan Roelstraete over 

"Genealogische handleidingen ". 

De voordrachtgever is niet alleen de auteur 

van een genealogische handleiding, hij 

verzamelt zelf alle mogelijke handboeken van 

genealogie of familiegeschiedenis en 

heraldiek. Aan de hand van voorbeelden 

zowel uit ons land als het buitenland wordt 

nagegaan wat handleidingen aan de zoeker te 

bieden hadden en hebben. 


Dinsdag, 27 februari 1996, van 20 tot 22 U. -
Derde les "Oud schrift" onder leiding van 
Johan Roelstraete. 
We gaan verder met verschillende akten uit 
de 17de eeuw. Het wordt steeds moeilijker! 

. Maar oefening baart kunst. 

Dinsdag, 26 maart 1996, van 20 tot 22 U. 


Voordracht door de heer Wilfiied Devoldere 

over "Moderne parochieregisters" . De VVF 

copieerde de Roeselaarse moderne 

parochieregisters. Het bleek ee~ he~l 


belangrijke genealogische bron. Hoe Zit het m 

de andere gemeenten van West-Vlaanderen? 

Een onderwerp die geen enkele genealogische 

zoeker mag missen. 
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APRIL JAARLIJKS CONGRES 


Dinsdag, 28 mei 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Johan Roelstraete over 

"Eigenaars en. pachters van het hof van 

Heule in het oud regiem (ca. 1400- ca. 

1800)". 


Dinsdag, 25 juni 1996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schriftIl o.l.v. Johan Roelstraete. 

We maken de overgang van de 17de naar de 

16de eeuw. O.m. voorbeelden uit XXe

penningkohieren. 


Dinsdag, 24 september 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Commandant b.d. Edgar 

Seynaeve over "Militaire bronnen". We 

kennen de spreker als een ervaren zoeker die 

zich o.m. heeft gespecialiseerd in het militaire 

leven van onze voorouders. Zeker een 

onderwerp dat velen zal interesseren. 


Dinsdag, 22 oktober 1996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schrift" - VOORBEREIDING 

GOUWDAG 


Dinsdag, 10 december 1996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 

Bronnen uit de 16de en 15de eeuw. 


Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/20 35 06) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 1° zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur ; 

- 2° zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

- 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 


Dit jaar steken we onmiddellijk van 
wal : ook op de eerste zondag van januari 
zijn we reeds actief. 

* zondag 7 januari 1996 : Genealogische 
vormingsvoormiddag in ons lokaal van 9 
tot 12 uur. 

* zaterdag 13 januari 1996 : Genealo
gische vormingsnamiddag in ons lokaal 
van 13 u 30 tot 17 u. 

* maandag 15 januari 1996 : Genealo
gische vormingsavond in ons lokaal van 
18 u 30 tot 22 u. 

*** vrijdag 19 januari '96 : de vroeger 
aangekondigde voordracht door de heer 
Guido Aerbeydt over de Huizen te 
Roeselare in de 16e eeuw KAN NIET 
DOORGAAN. Deze avond plannen we 
van 20 tot 22 u een vormingsavond en 
wel een Les OUD SCHRIFT o.l.v. 
Wilfiied Devoldere. We nemen enkele 
teksten door uit de 17e eeuw. Alle 
aanwezigen krijgen achteraf een transcriptie 
om eventueel thuis nog verder te oefenen. 
We vatten opnieuw deze avond op zoals in 
mei : iedere aanwezige neemt actief deel 
aan de les - met andere woorden, iedere 
deelnemer leest een stukje tekst. In het 
lokaal starten we stipt om 20 uur. 

* vrijdag 26 januari 1996 in ons lokaal van 
18 u 30 tot 22 u : Genealogische vor
mingsavond. 

*** zondag 28 januari 1996 in ons lokaal 
van 10 tot 12 u : Genealogie & Computer 
: deze vormingsvoormiddag is gepland rond 
ProGen o.l.v. de heer Haraid Delbol. Ook 
niet-gebruikers van dit genealogisch 
softwarepakket zijn van harte welkom. 

* zondag 4 februari 1996 van 9 tot 12 u in 
ons lokaal : Genealogische vormingsvoor
middag. 

* zaterdag 10 februari 1996 van 13 u 30 tot 
17 u in ons lokaal : Genealogische vor
mingsnamiddag. 
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* * * zondag 18 februari 1996 heeft onze 
jaarlijkse APERITIEFBABBEL plaats. 
Deze maal is het de heer Lucien Van Acker 
uit Ardooie die van 10 tot 12 deze voor
middag verzorgt. Wie de spreker kent, 
weet dat hij een vlot verteller is die een zeer 
aangename causerie kan brengen. Hij zal 
onder andere het bewijs leveren dat Hitler 
een zoon had in onze streek. Verder heeft 
hij het o.a. over de erfenis van Jacob van 
Lichtervelde - voor genealogen een interes
sant onderwerp. Dezelfde regeling is van 
kracht als vorige malen : U verwittigt de 
voorzitter (mevr. Lieve Vercruysse-Denys) 
van Uw komst (tel. OS 1/20 35 06). De 
deelname is zoals vorig jarig bepaald op 
100 ft. per persoon. Hiervoor ontvangt U 
twee aperitieven : hetzij porto, sherry, 
citroenjenever of Hapkin. Plaats van 
gebeuren : de grote zaal naast ons lokaal. 
Het wordt opmeuw een aangename 
vertelvoormiddag, we zullen enkel het 
knetterend haardvuur missen ... 

* maandag 19 februari 1996 van 18 u 30 
tot 22 u : Genealogische vormingsavond 
in het lokaal. 

* vrijdag 24 februari 1996 van 18 u 30 tot 
22 u : Genealogische vormingsavond in 
het lokaal. 

* zondag 3 maart 1996 van 9 tot 12 u in 
ons lokaal: Genealogische vormingsvoor
middag. 

* zaterdag 9 maart 1996 van 13 u 30 tot 17 
u : Genealogische vormingsnamiddag in 
het lokaal. . 

*** vrijdag IS maart 1996 van 20 tot 22 u 
in de grote zaal naast ons lokaal : 

. vormingsavond voordracht over 
"Renten" door de heer Jan Van Acker uit 
Veume en zoon v~ de vorige spreker. 
Iedereen die de parochieregisters verlaat en 
in andere bronnen zoekt, heeft te maken 
met "renten" : we vinden er over terug in 
staten van goed, kerkrekeningen, wettelijke 
passenngen enz. Een boeiende avond voor 
alle genealogen! 

* maandag 18 maart 1996 van 18 u 30 tot 
22 u : Genealogische vormingsavond In 

ons lokaal. 

* vrijdag 22 maart 1996 van 18 u 30 tot 22 
u : Genealogische vormingsavond in ons 
lokaal. 

*** zondag 24 maart 1996 van 10 tot 12 u 
: Genealogie & Computer : vormings
voormiddag over SCANNERS. We 
bespreken echter slechts één scanner, nl. 
een vlakbedscanner die eigendom is van 
VVF. Roeselare. We demonstreren de 
resultaten die bekomen worden. Het is 
immers mogelijk de bekomen beelden te 
koppelen in bvb. Haza Data of Roots IV. 
We zullen aanwezig zijn om 9 u om 
praktische redenen. Wie immers fotos of 
oude teksten wil laten inscannen kan dit op 
deze voormiddag - we vragen wel Uw 
aantal te beperken. Om 10 u volgt dan de 
voordracht en demonstratie, achteraf 
kunnen we nog beelden inscannen. 

In april zijn we opnieuw paraat op 7 april. 
Maar daarover leest U meer in het 
volgende nummer van 't Stamboompje. 

Het volgende Nationaal Congres heeft 
plaats gedurende het laatste weekend van 
april te MECHELEN. 

Op vrijdag 17 mei '96 is er een les Oud 
Schrift o.l.v. de heer Edgard Seynaeve, 
plaatselijk ondervoorzitter - we behandelen 
de moeilijke 16e eeuw. 

Eventueel wordt een uitstap gepland in mei 

maar nog niet alles is in kannen en kruiken . 


. Afwachten dus en uitkijken naar het 

volgende nummer van 't Stamboompje. 

Wie voorstellen heeft voor het komende 
werkjaar 1996-1997, wordt verzocht deze 
zo vlug mogelijk kenbaar te maken bij de 
secretaris. De planning wordt weldra 
opgemaakt en op punt gezet. Kent U een 
interessante spreker of onderwerp, aarzel 
niet dit te melden! 
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Hoe schrijf ik de geschiedenis 
Nieuws uit het van mijn gemeente?

dokumentatiecentrum (partim archeologie)
Roeselare 

De laatste tijd waren we aktief op drie 
fronten : onze drie fotocopiemachines (bij 
Valère Hauspie, Edgard Seynaeve en 
Wilfried Devoldere) draaiden op volle 
toeren: 
* de parochieregisters van Meulebeke zijn 
volledig afgewerkt. Naast de interessante 
uitgave van Carine Guillemijn, kan U nu 
ook alle registers zelf in fotocopie 
raadplegen. 

* de Emelgemse parochieregisters kunnen 
ook geconsulteerd wordt in het lokaal : alle 
registers zijn gecopiëerd op A3-bladen. 
Het formaat is misschien iets groot, de lees
baarheid van de akten zal des te beter zijn. 

* ook Geluwe werd aangepakt. Hier zijn 
we echter nog bezig. Een aantal parochie
registers zijn reeds ter beschikking. Ook de 
zogenaamde "familieboeken" kunnen in 
copie geraadpleegd worden : zij bevatten 
alle geboorten tot 1850, gegroepeerd per 
familie. Daarnaast zijn ook andere bronnen 
in copie reeds beschikbaar : wettelijke 
passeringen, lijsten van personen uit 
Geluwe die buitenpoorter waren van 
Kortrijk ofIeper, ... 

Het loont dus de moeite even af te komen. 
Wel lijden we meer en meer aan plaats
gebrek. We werken immers niet alleen aan 
de verzameling parochieregisters. 

Ons bestuurslid, Trees Vanden
bunder knipt er verder op los : alle overlij
densaankondigingen uit de krant worden 
per familienaam in omslagen geklasseerd. 
Deze bakjes nemen nu reeds heel wat 
ruimte in beslag. De letters A tot en met L 
zijn consulteerbaar. 

Ons lid Bernard Fillieux nam de 
taak op zich onze microfilms te klasseren. 
Op deze manier zullen ook deze zaken 
efficiënt te raadplegen vallen. 

Het Centrum voor Geschiedenis organiseert 
vOOIjaar 1996 in samenwerking met het 
Provinciebestuur van West-Vlaanderen een 
reeks colleges voor amateur-historici die zich 
aan het schrijven willen zetten over het 
archeologische verleden van hun gemeente. 
Er is geen voorkennis vereist. 
Plaats: Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold ru-laan 41 

8200 Brugge Sint-Andries 


Datum telkens op zaterdagvoormiddag van 

9 u 30 tot 12 u 30. 

Colleges en lesgevers : 
20.01.1996 1. Bourgeois 

Algemene inleiding 
03.02.1996 F. Vermeulen 

Archeologie in Vlaanderen 
17.02.1996 Ph. Crombé 


De Steentijd 

02.03.1996 1. Bourgeois 


De Metaaltijden 
16.03.1996 H. Thoen 

De Romeinse periode 
30.03.1996 1. De Meulemeester 

De Middeleeuwen 
Later volgt nog een bezoek enlof excursie. 

Inschrijving: door storting van 3000 fr. 
(syllabus inbegrepen) op rekeningnummer 
001-1889724-46 van het Centrum voor 
Geschiedenis, Blandijnberg 2, 9000 Gent met 
vermelding "archeologie". 

Getuigschrift : deelnemers die regelmatig 
aanwezig waren krijgen bij het einde van de 
reeks een getuigschrift overhandigd. 

Bijkomende inlichtingen : 
Centrum voor Geschiedenis 
Blandijnberg 2 
9000 Gent 
Tel. 09/2644003 (ma 09-17 u) 
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Zuid-Westvlaamse belastingsrollen anno 1592. 

(vervolg van 't Stamboompje - oktober 1995) 
Edgard Seynaeve 

SINT-DENIJS 

11•• Quoyer omme die van St. denys fermyt van vlaenderen volghende den raporten ghedaen by de 
ghemeene prochianen naer behoorliek ghevrach, ghedaen by de mannen daer toe gheeonstitueert 
volghende d'uutsendinghe van in daeten den derde novembris 1592, zo hier naer volght, erst : ....." 

Overberch , Jan van 2 koeien, I kalfboven 't jaar, 6c lands ontbloot 
Tieghem , Jacques van 1 koe, 4c lands ontbloot 
Veys, Joos 1 koe, 4c lands ontbloot 
Dievele , Willem den 1 koe, 1 c lands ontbloot 
Sabbe, Jan 1 koe, 6c lands ontbloot 
Broucke , Willem vanden 1 koe, 4c lands ontbloot 
Watkenie, Tousseyn de 1 koe, 4c lands ontbloot 
Maes, Jan 2 koeien, 7c lands ontbloot 
Seynave, Arendt 't 2 koeien, 1 varken, 12c lands ontbloot 
Tutins ,Joos 1 bunder ontbloot 
Snouck , Gheraert 1 bunder ontbloot 
Hinnekins , Passchier 1 koe, 4c lands ontbloot 
Berghe, Lauwereins vanden 2 koeien, 6c lands ontbloot 
Houtekiet, Joos 14c lands ontbloot 
Haeghe , Jan vander lOc lands ontbloot 
Velerre , Simoen de 1 koe, 1 bunder ontbloot 
Poele, Joos vande 2 koeien, 7 c lands ontbloot 
Nyftle , Pieter 2 paarden, 2 koeien, 2 kalveren boven 't jaar, -

2 bunderen ontbloot 
Roose , Rogier 2 bunderen ontbloot 
Dijcke, Arendt vanden 1 koe, 2c lands ontbloot 
Grange , Phlyppe de 3 bunderen ontbloot 
Maes , Mathys 1 koe, 1 kalf boven 't jaar, 3c lands ontbloot 
Frodure, de We Willem 1 koe 
Frodure, de We Pieter 1 koe, 4c lands ontbloot 
Putte, Jan vande 1 koe, 1 kalf boven 'tjaar, 1 varken boven de drie maanden 
Seynave , Reinier 't 2 paarden, 4 koeien, 1 bunder ontbloot 
Libberecht , Jan 2 koeien, 12c lands ontbloot 
Calewaert , Andries 2 bunderen en 2c meers ontbloot 
Brugghe , Jan 2 koeien, 1 varken, 12c lands ontbloot 
Riest, Jan van 2 koeien, 2 kalveren boven 't jaar 
Burie , Domijn vanden 2 koeien 
Kerchove , Pieter vande 2 koeien, 1 bunder ontbloot 
Robais , Gillis van 1 koe, 12c lands ontbloot 
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Maes , Pieter ge lands ontbloot 
Rimbrecht , de We Gillis 1 koe, 6e lands ontbloot 
Seynave , Roelandt fs Reiniers 't.... 2 koeien, 12e lands ontbloot 
BeUeghem , Adriaen van 2 paarden, 3 koeien, 1 kalf boven 'tjaar, 12e lands ontbloot 
Haesbrouck , Roelandt van 1 koe, 6c lands ontbloot 
Froidure , Jan 2 paarden, 2 koeien, 2 kalveren boven 't jaar, 3 bunderen ontbloot 
Everaert, Jan 2 paarden, 5 koeien 
Overbereh, Antheunis van 1 koe, 1 kalf boven 't jaar, 4c lands ontbloot 
Veys , Domeyn 1 koe, 4c lands ontbloot 
Scerpriel , Jan 2 paarden, 4 koeien, 2 varkens, 5 bunderen ontbloot 
Clereq , Jan de 4 bunderen ontbloot 
Dievele , Rouger de 2 koeien, 4c iands ontbloot 
Doom, Joos 1 paard, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 2 bunderen ontbloot 
Rohaert, Jan 2 paarden, 2 koeien, 2 bunderen ontbloot 
Froidure , Boudewyn 1 koe, 4c lands ontbloot 
Doome , Roelant van 1 bunder en 9c lands ontbloot 
Mariscal , Jacques 2 paarden, 4 koeien, 2 kalveren boven 't jaar, 2 varkens, 

50 schapen, 10 bunderen en half ontbloot 
Hubeert ,Olivier 1 koe, 1 kalf boven 't jaar 
Snouek, Jan 1 koe, 8c lands ontbloot 
Helder, Mathys de 1 koe, 4c lands ontbloot 
Seynave , Jan 't 1 bunder ontbloot 
Roose , Hubeert 1 koe, 1 kalf boven 't jaar, 6c lands ontbloot 
Vlaminek, Pieter 1 paard, 1 koe 
Sehore , Joos van 12c lands ontbloot 
Praetere , Rougier de 2 bunderen ontbloot 
Haeghe, François van 3 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 1 varken, 1 bunder ontbloot 
Seynave , Peert se 't 2 paarden, 4 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 2 varkens, 

5 bunderen ontbloot 
Ghernier , François 1 paard, 1 koe, 1 bunder ontbloot 
RespaiUe , Caerle 1 koe, 4c lands ontbloot 
Thieghem , Dannel van 2 bunderen en 4c lands ontbloot 

Voor Sint-Denijs gafdit qua dieren: 

87 koeien, 21 paarden, 10 varkens, ·18 kalveren boven 't jaar en 50 schapen. 


ZWEVEGEM 

11 •• Dit naervolghende is 't quohier van d'ontblootinghe, Bestiaelen, inde prochie van Zweveghem, 
volghende de uutzendinghe van Myn heere den hoochbailliu, hoochpointers ende Vrysehepen der 
Stede ende Casselrye van Curtryeke, vanden Jare ende ougst tweeentnegentieh zo hier naer voleht 
: van elek bunder maymeerseh 3 i parisis; van elek bunder lants ontbloot in indifferentelick 2 i 
parisis; van elekpeert, veulen van tweejaren, oiek stier boven tiaer 15 seh pars; van elcke eoe ofte 
maghere, mitsgaders elcke osse van twee jaren, ooek elck eaehtel10 seh pars; elek osse, veerze 
van een jaer 6 seh parisis; elck sehaep beyte ofte lam, DOek van elek vereken ofte z»yn boven de 
drie maenden 2 seh pars; van elck jonekman ofte jong he dochtere, 40 schelen pars.. 11 
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Het einde van deze tekst laat vermoeden dat greffier Pieter Cogghe niet ontdaan was van enige 
humor, ofdienen wij het anders te interpreteren? 

Seynave , Guillame 't 
Veys, Domyn 
Maes, Jan 
Holvoet , Joos 

Pratere , Lauwereyns de 
Rooze, Jan 
Rigole , Joos 
Caigne , Boudewijn vander 
Tanghe, Matheeus 
StnIve , Pieter 
N uffele , Lieven van 

Bruneel , Pieter 
Outrive , Gillis van 
Nijs , Adriaen 
Boston , Andries 
Mote , Jan vander 
Meenene , Tram van 
Houte, de We Laureyns van 
Amoureus, Jan 
J aghere , Ricoort de 
Venne, Caerle vande 
Rydoen , Laureyns 
Marcke , Simoen van 

Gardin, Jacques du 
Kuuts , Joos de 
Muelebrouck , Jan vande 
FoUet, Toussain 

Crane , Romein de 
Seynave, Domyn 't 
Terryn , Joos 
Everaert , Arent 
SneUaert , Clays 
Marcke , Raphael van 
Crane , Willem de 
Schaeck , Jan 
Varmeersch , Domyn 
Ooghe, Willem 
CaUen , Fransoys 
Froidure, Willem 
Houset , Gillis 
Varhaghe , Pieter 
Jaghere , Joos de 
CaUen, Joos 

3clands en Ic meers ontbloot, 1 koe 
IOc lands ontbloot 
I2e lands ontbloot 
3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 
4 koeien, 2 kalveren boven 't jaar, 1 varkentje 
1 bunder ontbloot, 2 koeien 
1 koe 
8e lands ontbloot 
4e lands ontbloot 
6e lands ontbloot, 1 koe 
4e lands ontbloot 
4 bunderen ontbloot, 2 paarden, 
4 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 1 varken 
1 bunder ontbloot, 1 koe 
2 bunderen ontbloot, 1 paard, 1 koe 
8e lands ontbloot, 1 koe 
4e lands ontbloot, 1 koe 
4e lands ontbloot, 1 koe 
3e lands ontbloot, 1 koe 
4e lands ontbloot 
8e lands ontbloot, 1 koe 
1 bunder ontbloot, 1 koe 
1 bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalfboven It jaar 
8e lands ontbloot, 2 koeien, 1 kalfboven It jaar 
11 bunderen ontbloot, 2 paarden, 
8 koeien, 3 kalveren boven 't jaar, 3 varkens. 70 schapen 
3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 4 koeien, f kalveren boven It jaar 
1 bunder, I koe . 
4e lands ontbloot, I koe 
2 bunderen en 3e meers ontbloot, 1 paard, 3 koeien, 
I kalfboven It jaar 
I bunder ontbloot, 1 koe 
2 bunderen ontbloot, 1 paard, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
1 bunder ontbloot, I paard, 2 koeien 
I4e lands ontbloot, 2 koeien 
I koe 
8c lands ontbloot, I koe 
6e lands ontbloot 
4e lands ontbloot, I koe 
4e lands ontbloot, I koe 
I bunder ontbloot, 2 koeien 
Ic meers en 8c lands ontbloot, 2 koeien 
4e lands ontbloot, I koe 
8e lands ontbloot, 2 koeien 
4c lands ontbloot, 1 koe 
4e lands ontbloot, I koe 
4e lands ontbloot, I koe 

10 



Cueninck , Joos de 	 1 bunder en 5c lands ontbloot, 1 paard, 2 koeien, 
1 kalf boven 't jaar 

Tanghe, Clays 	 8c lands ontbloot, 1 paard, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Reighere , Jan de 	 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 4 koeien 
Ameye, Joos 	 1 koe 
Meere, Simoen de 	 8c lands ontbloot, 2 koeien 
HeDe , Jan vander 	 12c lands ontbloot, 2 koeien 
Aerde , Passchier van 	 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Terryn , Jan 	 1 koe 
Marcke , Lauwers van 	 Sc lands ontbloot, 1 koe 
Strobbe , Joos 	 9c lands ontbloot, 2 koeien 
Bruyne , Willem de 	 4c lands ontbloot, 1 koe, 1 kalf boven 't jaar 
Kindt , Joos 't 	 1 bunder ontbloot, 1 paard, 2 koeien 
Seynave , Joos 't 	 1 bunder ontbloot, 1 paard, 2 koeien 
CaDen, Domyn 	 Sc ontbloot, 1 koe 
Marcke , Joos fs Simoens van. 4c lands ontbloot, 1 koe 
Rigole , Gheeraert fs Meeuwels. Sc lands ontbloot, 2 koeien 
Wulf, Tram de 	 Sc lands ontbloot, 1 koe 
Wynsberghe , Pieter van 	 6c lands ontbloot, 2 koeien 
Maes , Philippe 	 4c lands ontbloot, 1 koe 
Berghe, Joos fs Clements vanden. .. 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Fabriel , Joos 	 4c lands ontbloot, 1 koe 
Cauwe , Simoen 	 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 3 koeien 
Huussene , Anthonis van 	 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 2 koeien 
Thieghem , Lauwers van 	 4c lands ontbloot, 1 koe 
Moere, Ricoort vander 	 Sc lands ontbloot, 2 koeien 
Reighere , Pieter de 	 8c lands ontbloot, 2 koeien 
Reighere, Gillis de 	 Sc lands ontbloot, 1 koe 
Reighere, Willem de 	 4c lands ontbloot 
Berghe, Jan fs Rogiers vanden ... 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 5 koeien, 

2 kalveren boven 't jaar, 2 varkens 
Muelene , Joos vander 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 

3 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Venne, Willem vander 	 Sc lands ontbloot, 1 koe 
Loddere, Rouge de 	 1 bunder ontbloot, 1 paard, 1 koe 
Nutin,Oste 	 4c lands ontbloot, 1 koe 
Jampens , Jan 't 	 1 bunder ontbloot, 1 paard, 1 koe 
Philippot , Jacques 	 Sc lands ontbloot, 1 koe 
Thieghem , Pieter van 	 6c lands ontbloot, 1 koe 
Meere, Jan fs Simoen de 	 6c lands ontbloot, 1 koe 
Plassche , Rouge vander 	 Sc lands ontbloot 
Rigole , Gheeraert 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 

3 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 1 varken 
Outrive , Pieter van 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 

4 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Ameye , Jan 	 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
HeUebroucq , Jacques 	 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 3 koeien, 2 varkens 
Oreille , Dieudonné L' 	 4c lands ontbloot, 1 koe 
Thieghem , Pieter fs Oliviers van ... 2c lands ontbloot, 1 koe 
Nys, Rouge 1 bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
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Quaethannens , Jan 5c lands ontbloot, 1 koe 
Vareouteren , Pieter 4c lands ontbloot, 1 koe 
Buusen, de We Simoen 2e lands ontbloot 
Smet, de We Chrispiaen de 5 bunderen ontbloot, 2 paarden, 4 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Wyfl1e , Arnout 3 bunderen ontbloot, 1 paard, 3 koeien, 1 kalfboven 't jaar 
Crane , Jaspar de Se lands ontbloot, 1 koe, 1 kalfboven 't jaar 
Meere, Gillis de 6e lands ontbloot, 1 koe, 1 varken 
Tournois, Miehiel 1 bunder ontbloot, 1 koe, 1 kalf boven 't jaar 
Quaethannens , Rieoort Se lands ontbloot, 1 koe 
Bytebier , Pieter 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 3 koeien, 1 kalf boven It jaar 
Reyghere , Gillis de 1 bunder ontbloot,2 koeien 
Smet, Olivier de 1 bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalf boven It jaar 
Strate, Adriaen vander 1 koe 
Jaghere, Adriaen de Se lands ontbloot, 1 koe 
Moere, Joos vander 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Ameye , Gheeraert 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Terryn ,Olivier 8c lands ontbloot, 1 koe 
Berghe, Joos fs Domyns vanden.. .2 bunderen ontbloot, 1 paard, 

3 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Teryn, Caerle 12e lands ontbloot, 2 koeien 
Busschaert , Jan 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 

4 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Craye,Oste 6e lands ontbloot, 1 koe 
Mesmakere , Jan de 4e lands ontbloot, 1 koe 
Reighere, Jaspar de 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
Dobin, Joos 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Seynave , Willem 't 8e lands ontbloot, 1 koe 
Reighere, Lauwereyns de 3e lands ontbloot, 1 koe 
Berghe, Pieter vanden 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 3 koeien 
Rooze , Adriaen 28e lands en 2e meers ontbloot, 1paard, 2 koeien, 1 varken 
Marcke , Joos van 4 bunderen ontbloot, 2 paarden, 4 koeien, 2 varkens 
Houte, Olivier van 2 bunderen ontbloot, 1 paard, 3 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Nolf, Mathys 8e lands ontbloot, 1 koe 
Crane , Pieter de 8e lands ontbloot, 1 koe 
Viane, Zeghere van 4e lands ontbloot, 1 koe 
Meerschaert , Joos 6e lands ontbloot, 1 koe 
Rooze , Matheeus 1 bunder ontbloot, 1 koe 
Dobbeleere , Jan de 1 bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalfboven 't jaar 
Zwynvoorde , Willem van 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
Tanghe, Pieter 6e lands ontbloot, 1 koe 
Broucke , Adri~n vanden Se lands ontbloot, 1 koe 
Putte, Olivier vande 8e lands ontbloot, 1 koe 
Kimpe , Willem de 8c lands ontbloot, 1 koe 
Steenhuus , Chrispiaen van 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
Meestere , Arent de 12c lands ontbloot, 1 koe 
Anzen , Mayaert 8e lands ontbloot, 1 koe 
Venne, Mathys vande Sc lands ontbloot, 2 koeien 
Putte, Simoen vande 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
CaUen, Jan 3 bunderen ontbloot, 2 paarden, 4 koeien, 

2 kalveren boven ~ jaar, 1 varken 
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Maulcourt , Passchier 4c lands ontbloot, 1 koe 

Berghe, Jan fs Simoens vanden ...4 bunderen ontbloot, 


2 paarden, 5 koeien, 1 kalf boven 't jaar, 2 varkens, 40 lammeren 
Rue , Daniel vander 8 bunderen ontbloot, 2 paarden, 

4 koeien, 2 kalveren boven 't jaar, 2 varkens, 60 lammeren 
Nutins, Gillis 8c lands ontbloot, 2 koeien 
Meere, Jan de 8c lands ontbloot, 1 koe 
Berghe, Joos vanden 1c lands ontbloot 
Outrive, Lauwers van 8c lands ontbloot 
Berghe, de We Jan vanden 1 bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalf boven 'tjaar 
Varcruce, Jan 14c lands ontbloot, 1 koe 
Holvoet , Caerle 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
Berghe, de We Simoen vanden 6c lands ontbloot 
Terryn ,Pieter 1 bunder ontbloot, 2 koeien 
Varschuere, Bon 2 bunderen ontbloot, 2 paarden, 2 koeien 
Stalins , Gheeraert Bc lands ontbloot, 1 koe 
Bulteel , Jan 8c lands ontbloot, 1 koe 
Davijt , Jan 1bunder ontbloot, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar 
Bouckaert , Joos 6c lands ontbloot, 1 koe 
Clercq , Fransoys de Sc lands ontbloot, 2 koeien, 1 kalf boven 't jaar 

Voor Zwevegem gaf dit qua dieren: 

251 koeien, 52 paarden, 41 kalveren boven 'tjaar, 
19 varkens en 170 schapen. 

De Zwevegernse staat werd als volgt afgesloten: 

"..Ghecollecteert volghende d'lIutzendinghe van myne heeren hoochpointers ende vryschepenen 
der Casselrie van Cortrycke, by Joos van Hliussene, Joos van Marcke, Jan vanden Berghe Is 
Simoens, Jacques du Gardin ende Simoen van Marcke. 

(get) du gardin , marcke 

Volghende de voorn. onderteeclcent verclaers desen 18e decembris 1592. 

(get)P. Cogghe.... " 

Wie heeft nog interessante teksten voor 't Stamboompje ? Bijdragen zoals het 
hierboven afgesloten artikel van Edgard Seynaeve zijn interessant omdat ze 
dateren uit de periode vlak voor het begin van de parochieregisters. Daarenboven 
kunnen ze onze familiegeschiedenis illustreren. Stuur gerust Uw bijdrage naar de 
redactie : Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat S 
8800 Roeselare 
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Familiegeschiedenis Watteeuw 

Na jaren opzoekingen is mevrouw 
Jaklien Viaene-Watteeuw overgegaan tot de 
opmaak: van haar "Familiegeschiedenis Wat
teeuw". Momenteel wordt hieraan de laatste 
hand gelegd. De tekst is helemaal uitgetikt. 
Het boek is volledig tweetalig en wordt nu 
zowel de Nederlandtalige als de Franstalige 
tekst - nagezien en verbeterd door bevoegde 
personen. Een alfabetische lijst wordt nog 
opgemaakt en achteraan komt een 
adressenlijst van alle stamgenoten, zowel uit 
binnen- als uit buitenland. 

Het boek van enkele honderden blad
zijden is geen dorre opsomming van alleen 
maar namen en data. Vrijwel iedere 
voorouder uit de familie krijgt zijn afzon
derlijke geschiedenis. Van sommigen wel 
zeer uitgebreid! "Le Broutteux, Jules 
Watteeuw", "De Wezeliaan uit Brugge 
Constantinus Watteux", "Kamiel Watteeuw 
uit de wonderklasse van Rodenbach", "de 
beeldhouwer Jules Lagae", enz. zijn enkele 
voorbeelden. Vele fotos en dokumenten 
werpen een licht op hun leefwijze. Kortom 
een echte familiegeschiedenis. 

Het boek verschijnt vermoedelijk 
halfweg 1996. Hoeveel het boek zal kosten is 
nog niet geweten : dit hangt af van het aantal 
te drukken exemplaren. Het wordt géén luxe 
uitgave, alle overbodige kosten worden 
vermeden. Let wel: het is een éénmalige uit
gave. Het wordt wel een echte familie
geschiedenis. De inschrijvers krijgen later 
meer nieuws over de juiste datum van 
verschijnen en de juiste prijs. 

Men kan inschrijven op deze uitgave 
door storting van een voorschot van 500 fr. 
op rekening 712-0118764-22 van Stamboom 
Watteeuw, Consciencestraat 17/11 te 8800 
Roeselare. 

Wie nog meer inlichtingen wenst over 
deze uitgave kan contact opnemen met mevr. 
Jaklien Viaene-Watteeuw op hetzelfde adres. 
(Tel. 051/207920) 

Geluwe 
De Heerlijkheden onder 

Nevele - Roncevalse 
1450 - 1791 

een vierde deel in de reeks 
" Met eanten en abouten H 

We hebben zelf nog de uitgaven de 
heer Logie niet ingezien, doch vrienden
genealogen verzekerden ons dat alle delen uit 
deze reeks van een hoge kwaliteit zijn. 

Zopas herwerkte de auteur deel 1 en 
2. Deze waren immers uitverkocht en 
werden nu bijgewerkt. Ze worden nu 
opnieuw te koop aangeboden. De 
intekenaars op de eerste druk kunnen een bij
voegsel bekomen. Ook het derde deel was 
uitverkocht en wordt herwerkt. 

Deel 1 handelt over "Geluwe - Spij
ckerlanden" en kost 290 fr. Deel 2 gaat over 
het "Sint-Pieterskapittel van Rijsel te 
Geluwe" en kost eveneens 290 fr. Het derde 
deel wordt tegen dezelfde prijs aangeboden: 
"Geluwe, de heerlijkheid Eechoute". Dit 
derde deel bevat informatie over drie 
heerlijkheden hoofdzakelijk te Geluwe 
gelegen, maar ten dele ook in Wevelgem en 
Lendelede. Naast de index bevat dit werkje 
een 30-tal bladzijden geschiedschrijving en 
een 80-tal blz. archiefstukken. 

Momenteel is ook een vierde deel te 
koop zoals U kon lezen in de titel van deze 
aankondiging. Ook dit deel wordt 
aangeboden voor de prijs van 290 fr. Telkens 
moet men 50 fr. verzendingskosten bijbetalen 
indien de delen per post moeten worden 
verstuurd. 

Het vierde deel geeft o.a. informatie 
over de heerlijkheden Te Gavere, Quevin, te 
Navegheere en 't Hermaelsche. Deze laatste 
heerlijkheid had ook een achterleen in Marke. 
Ook krijgt men de geschiedenis van enkele 
hoeven. Verder een index met meer dan 600 
eigennamen. Voor meer inlichtingen : 

Julien Logie, Kleine Roeselarestraat 2 
8940 Geluwe (tel. 056/502684) 
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Derde Westvlaams Kwartierstatenboek 

Eindelijk verscheen het derde Westvlaams Kwartierstatenboek. Wanneer we de twee 
vorige delen bekijken en alles samentellen, kunnen we U meedelen dat reeds 250 Westvlaamse 
kwartierstaten werden gebundeld in deze drie delen. 

Het derde deel kost 250 fr. ( + 50 fr. verzendingskosten) en is te bekomen door storting op 
rekening 712-0112317-74 van v.v.F. Roeselare met vennelding "KWBOEK 3". 

Van twee mensen kregen we reeds enkele verbeteringen en aanvullingen. Hier volgen ze : 

*De heer G. Van Eeckhout, Schansstraat 46A, 8930 Menen. 
Kwartierstaat Van Eeckhout (blz. 73) 

nr. 32. is verdwenen ca. 1810 

Hij is getrouwd te Brugge op 17 augustus 1795. 

nr. 34 is gehuwd te Brugge op 15 mei 1786. 

nr. 46 is gehuwd te Geluwe op 10 mei 1791. 


*De heer Eric Lamote, Hugo Verriestlaan 76,8560 Gullegem. (teL 056/41 1486) 

blz. 34. • 
nr. 60. Vander Haeghe Antonius x Roeselare, 12.02.1733 

nr. 61. Onraet Catharina Theresia ° Roeselare, 23.04.1710. 


bizA!. 

nr. 18. Van den Berghe Bruno + Gits, 05.01.1888 

nr. 36. Vandenberghe Petrus Joannes ° Rumbeke, 24.02.1766 

nr. 37. Lins Anna Catharina ° Torhout, ca. 1770. 


blz.50. 

nr. 14. De Meester Petrus Martinus °09.11 i.p.v. 02.11.1785 

nr. 28. De Meestere Franciscus Rolandus x Roeselare, 10.05.1775 

nr. 29. Bitlioen (en niet Billioeu) Catharina Cecilia °Roeselare. 

nr. 30. Ostyn Clemens Xaverius x Roeselare, 30.04.1778 

nr. 31. biebuyck lsabelle ConstantÎa. 

nr. 56. De Meester Adrianus Franciscus x Roeselare, 10.11.1735 

nr. 57. Marle Isabella Dorothea. 

nr. 58. Billioen (niet BillioeuJPetrus +Roeselare, 25.07.1782 


x Roeselare, 08.06.1719 

nr. 59. Venninck lsabella ° Roeselare, 25.11.1696. 


+ Roeselare, 14.02.1774. 

nr. 60. HostijnPetrusJacobus. ° Roeselare, 26.04.1716 (niet 1715) 


x Ieper, 08.1750 

nr. 61. De Hoome Maria Teresia Amelberga. ° leper, ca. 1720. 

nr. 62. Biebuyck Josephus Franciscus Guillielmus x Roeselare, 27.05.1743 

nr. 63. Denijs Anna Teresia. 


De rest van de inzending van de heer Lamote komt in het volgende nummer. Waarschijnlijk zijn er 
tegen die tijd nog andere aanvullingen binnengekomen. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (l000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 fr. mininnull als 
beschenuelld lîd) op rekening 414-1171221-79 van V. V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM, De leden kll1Ulen ook uitgaven en 
fonnulierell aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, hemldisch kollege enz . : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst. """""""""".""""""""". 
Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03/646 99 88 

Hernieuwing bijdrage 1996. 

We danken iedereen die zijn bijdrage voor 1996 hernieuwde. Voor de mensen die 
het nalieten hun bijdrage te vernieuwen waren we minder soepel dan vorig jaar : zij 
ontvangen dit tweede nummer niet meer. 

Tevens willen we allen danken die meer hebben gestort dan het gevraagde bedrag. 
Uw bijdrage komt immers ten goede aan de afdeling. 't Stamboompje kost meer en meer 
geld, bekijk bvb. maar de posttarieven. .. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 

DANK AANVAARDEN I!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar : 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Artikels voor het nummer van juli. 


Het juli-nummer bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden juli, 
augustus en ook van SEPTEMBER! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
juni a. s en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 juni. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 05114Q:60 75) 

Sekretaris kontaktactks : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de· maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5,8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 6 april 1996 van 09 tot 12 uur 
genealogische vormingsvoormiddag In 

ons lokaal o.l.v. Claude Moors. 

vrijdag 19 april 1996 in ons 10ka~l.van 20 
tot 22 uur : Grasduinen in militaire 
archieven, lezing door Cdt b.d. Edgard 
Seynaeve, ondervoorzitter V. V.F. -Roese
lare. Niet iedereen gaat direct zoeken in de 
militaire archieven. Maar Commandant 
Seynaeve speelt hier a.h.w. op eigen 
terrein, materie waar hij thuis is. Zeker niet 
te missen! 

zaterdag 4 mei 1996 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
onslokaal o.l.v. van Robert Vanneste. 

vrijdag 17 mei 1996 in ons lokaal van 20 
tot 22 uur : Landboeken als genea
logische bron, lezing door lic. Guido 
Demuynck, secretaris V.V.F.-Deinze. 
Familie-zoekers laten landboeken nogal 
eens links liggen; ze bevatten nochtans een 
schat aan gegevens en informatie die de 
familiegeschiedenis mooi kunnen aanvullen. 
Een onderwerp dat onze interesse zal 
opwekken. 

zaterdag 1 juni 1996 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag In 

ons lokaal o.l.v. Lucien Ailliet. 

vrijdag 14 juni 1996 in ons lokaal van 20 
tot 22 uur : Penningcohieren, lezing door 

Renaat Lobbesael, auteur van 'E~n· studie 
van vier Oostrozebeekse,~ penningcohieren 
(1571-1577)'. De penningcohieren zijn een 
belangrijke genealogische bron die de link 
kunn~n leggen tussen de parochieregisters 
en de tweede helft van de 16de eeuw. Wie 
het boek van onze gastspreker ter hand 
'nam weet dat we iemand aan het woord 
zullen horen die spreekt met kennis van 
zaken. Zeker de moeite waard ! 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VlKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41, 850 I Heule (tel. 056/35 07 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


Waar? 

In ons lokaal Magdalenastraat 30, 8500 

Kortrijk (eerste verdieping) (parkeerplaats 

"De Appel" aan het begin van de weg naar 

Marke) 


APRIL JAARLIJKS CONGRES 


Dinsdag, 28 mei 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Johan Roelstraete over 

"Eigenaars en pachters van het hof van 

Heule in het oud regiem (ca. 1400- ca. 

1800)". 


Dinsdag, 25 juni i 996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 

We maken de overgang van de 17de naar de 

16de eeuw. O.m. voorbeelden uit XXe

penningkohieren. 


Dinsdag, 24 september 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Commandant b.,d. Edgard 

Seynaeve over "Militaire bronnentI. We 
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kennen de spreker als een ervaren zoeker die 
zich O.m. heeft gespecialiseerd in het militaire 
leven van onze voorouders. Zeker een 
onderwerp dat velen zal interesseren. 

Dinsdag, 22 oktober 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" - VOORBEREIDING 
GOUWDAG 

Dinsdag, 10 december 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 
Bronnen uit de 16de en 15de eeuw. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (teL 051120 35 06) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5,8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 1° zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur; 

- 2° zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

- 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

IVoordrachten : 3° vrijdag van de maand. 


Het volgende Nationaal Congres heeft 
plaats gedurende het laatste weekend van 
april te MECHELEN (27 en 28 april). 

Twee maal opgelet !I! 

1. Op de eerste zondag van april, dus de 7 e 
april is er geen vormingsvoormiddag ! ! ! 
(Paasweekend). 

2. Om de vele bezoekers van ons documen
tatielokaal aan hun trekken te laten komen 
is er wel activiteit, uitzonderlijk op de 
tweede zondag van april, dus 14 april. Zie 
verder !!! 

zaterdag 13 april 1996 van 13 u 30 tot 17 u 
genealogische vormingsnamiddag in het 
lokaal o.l.v. Jaklien Watteeuw. 

zondag 14 april 1996 van 9 tot 12 uur in 
ons lokaal : genealogische vormings
voormiddag o.l.v. W. Devoldere 

maandag 22 april 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavond in ons 
lokaal o.l.v. Rudy Popelier. 

vrijdag 26 april 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavolId in ons 
lokaal o.l.v. Marcel Prinsie. 

zaterdag 4 mei : uitstap naar Noord
Frankrijk i.s.m. met V.V.F-Westhoek o.l.v. 
Kristof Papin, secretaris van de afdeling 
Westhoek. Zie verder in dit nummer. 

zondag 5 mei 1996 van 9 tot 12 u 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. Jaklien Watteeuw en Trees 
Vandenbunder. Dezelfde voormiddag is er 
een vormingsactiviteit over ProGen o.l.v. 
Haraid Delbol en dit van 10 tot 12 u in de 
grote zaal naast ons lokaal. 

zaterdag 11 mei 1996 van 13 u 30 tot 17 u 
genealogische vormingsnamiddag in ons 
lokaal o.l.v. Trees Vandenbunder. 

vrijdag 17 mei 1996 van 20 tot 2 uur in ons 
lokaal is er een les Oud Schrift o.l.v. 
Edgard Seynaeve, plaatselijk ondervoor
zitter - we behandelen de moeilijke 16e 
eeuw. 

maandag 20 mei 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavond in het 
lokaal o.l.v. Rudy Popelier. 

vrijdag 24 mei 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavond in het 
lokaal o.l.v. Marcel Prinsîe. 

zondag 2 juni 1996 van 9 tot 12 uur in ons 
lokaal : genealogische vormingsvoormid
dag o.l.v. Trees Vandenbunder en Jaklien 
Watteeuw. Terzelfdertijd is er in de grote 
zaal een vormingsactiviteit rond ProGen 
en dit van 10 tot 12 u o.l.v. Haraid Debol. 
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zaterdag 8 juni 1996 van 13 u 30 tot 17 u 
genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Edgard Seynaeve. 

maandag 17 juni 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavond in het 
lokaal o.l.v. Rudy Popelier. 

vrijdag 28 juni 1996 van 18 u 30 tot 22 u 
genealogische vormingsavond in het 
lokaal o.l.v. Marcel Prinsie. 

Er wordt nogmaals gevraagd om alle 
boekentassen buiten te laten of af te geven 
bij het binnenkomen. aan de verantwoor
delijken. Ook vragen we om slechts één 
doos met parochieregisters op tafel te 
plaatsen, dit om het verwisselen van 
registers in andere dozen te voorkomen. 

Vakantieregeling 

Wegens het succes van 1995 gaan we door 
op de ingeslagen weg. Ook dit jaar zal het 
documentatielokaal te Roeselare geopend 
zijn op twee zaterdagen in juli en twee in 
augustus, en dit telkens van 9 tot 12 u en 
van 13 tot 17 u. 
De data : 6 & 13 juli ; 17 & 24 augustus. 
Tijdig noteren in Uw agenda. 

Nieuws uit het 
dokunlentatiecentrum 

Roeselare 

Goed nieuws of slechts nieuws ? 
Het is zeer aangenaam zoveel bezoekers te 
mogen verwelkomen tijdens de openings
uren. Anderzijds is het voor de vorser 
soms verre van aangenaam om op elkaar 
gepakt te zitten. Het spreekwoord "als 
haringen in een ton" is hier zeker op zijn 
plaats. Wie het wenst kan ook afspreken 
met ons bestuurslid André Cobbe (051/22 
71 02 ) om het lokaal te bezoeken op een 
namiddag dat André aanwezig is. Men 
passe zich dus aan de vrije tijd van André 
aan. Het grote voordeel is dat men wat 

meer ruimte heeft op een dergelijke 
namiddag. 

* Geluwe : Een aantal parochieregisters 
zijn reeds ter beschikking. Ook de 
zogenaamde "familieboeken" kunnen in 
copie geraadpleegd worden : zij bevatten 
alle geboorten tot 1850, gegroepeerd per 
familie. Daarnaast zijn ook andere bronnen 
in copie reeds beschikbaar : wettelijke 
passeringen, lijsten van personen uit 
Geluwe die buitenpoorter waren van 
Kortrijk of Ieper. Binnenkort (of misschien 
reeds bij het verschijnen van 't 
Stamboompje) zijn ook de "familieboeken" 
met alle doopsels per gezin uit het Ancien 
Régime ter beschikking. Er is nog veel 
werk voor Valère !!! 

* Wingene en Zwevezele : de parochie
registers zijn sedert half maart ter 
raadpleging aanwezig. We danken de 
gemeente Wingene en Johan Van 
Ruymbeke voor hun medewerking. Ook 
dank aan ons lid Sylvère Van Daele uit 
Drongen-Baarle die voor het· copiëren 
zorgt. Hij heeft de copiemachine van bij 
onze ondervoorzitter "overgenomen". 
Laatstgenoemde is nu bezig met andere 
zaken voor onze afdeling. 

De volgende maal kunnen we waarschijnlijk 
opnieuw een reeks nieuwigheden 
aankondigen. 

Natuurlijk is er veel meer dan parochie
registers. Er zijn bvb. de 78000 rouw
brieven. Wie hierin reeds een tijd geleden 
zocht, moet dringend eens opnieuw inzage 
nemen : waarschijnlijk zijn er enkele 
vondsten te rapen. Hartelijk dank André. 
Trees Vanden-bunder knipt er verder op los 
en is reeds aan de letter Q wat betreft de 
overlijdensaankondigingen uit de kranten. 
Ons lid Werner Vermeersch klasseerde alle 
huwelijksaankondigingen en doopkaartjes, 
doch hij deed dit in de computer (zie verder 
bij "computer"). 
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Afbakening grenzen van het schependom van Roeselare 
anno 1594 

Noël Favorel 

Het oud stadsarchief van Roeselare (SAR 1170, fO 190vo en 191 rO) bevat een 
interessant document inzake de atbakening op 14 september 1594 van de grenzen van het 
"scependom". We geven hier integraal de tekst weer: 

Copie vant aflegghen en(de) scheeden mnt scependom mn Rous/are l'ande(n) 
laetscepe van Rous/aerambacht ende Sente Amant, palende in diversche plecken en(de) 
quartie(ren) an tvoom(omde) Scependom, zoo bijder mees(tere) en(de) ghezworen lantmeter 
uutgheleijt ende bevonden es gheweest, zoo hier naer volcht .' 

1-1-9-159-1 Upden XIIIIe(n) Septembre 1594 zoo was bij mij POeteN' de bersaquers, 
ghezworen lantmeter, afghescheet het Scependom vander stede van Rouslare van 
Rouslaerambacht en(de) vande heerlichede van Sent Amant, inde presentie van m(eeste)r 
Jacop van Roo, als bail/iu vander stede van Rouslare en(de) van Rouslaerambacht, Maerte{nJ 
van hulle en(de) (cristJiae(n) verannema{n), Scepene(n) vande voorn(omde) stede van 
Rouslare, als d(aer)toe bij michiel de vrient, burchm(eeste)r van(de) selve stede 
ghecommitteert. 

Gillis van fhelewe en(de) Jan Roelins, als Scepene(n) van Rouslaerambacht, 
mitsgad(e)rs P(iete)r de muelenare, als greffier van tvoorn(omde) Ambacht, den zelve(n) Jan 
Roelins, als scepene vande heerlichede van sent Amant, mitsgad(e)rs den voorn(omden) Gil/is 
van ghelewe, als ghesurrogeert bij Lauwers weerbrouck, als bailliu der voorn(omde) 
heerlichede van Sent Amant. 

EERST vanden paelsteen inde zuutstrate rechte tot den paelsteen die staet inde 
yp(er)strate, compt duer een stick lants, ghenaemt den zolackere tot ande yp(er)strate ; 

vanden paelsteen staende inde yp(er)strate tot een paelste(en) die staet inden 
westmuelenwech, de rechte compt dweers duer de middewaert van(den) hUllse en(de) erfve, 
toebehoorende dhoyrs Jacop de block, tot de(n) voorn(omden) paelste(en) ; 

vanden paelsteen staende inde(n) westmuelenwech totte(n) paelsteen staende inde 
""". weststraete inden wael, de rechte compt duer de hofstede van Gil/is KOllcke, scheedende 

upde(n) weststijl vande duere over den watersteen tot het Langhemarckstraetkin, van daer 
duer sgral'en wallipde westzijde duer een stick, toebehoorende de w(eduw)e Jan KOekens), 
duer een hofstede wijlent toebehoort hebbende de voorn(omde) Jan Kiekens, tot ande 
weststrate ; 

vanden paelsteen staende in de voorn(omde) weststrate inde(n) wael tot den 
paelstee(n) die staet inde katte strate, de rechte compt upde oostzijde van een stick lants, 
wijlent toebehoort hebbende de w(eduw)e Jan Kiekens, tot an tstraetkin, vail daer duer ee(n) 
clee(n) houcxkin van tlant wijlent de voorn(omde) w(eduw)e Jan Kiekens, van daer noesch 
duer een mersch van(de) w(edml~e Maerte(n) vande lyvre tot ande beecke, van daer noesch 
duer de dyschmersch, duer ee(n) clee(n) houcxkin lants vande lakemakers fhilde, duer een 
stick lants, toebehoorende Cornelis veralleman. tot ee(n) straetkin, van daer duer het 
oosthende vande l'loetmersch tot den paelsteen inde cattestrate. 

vanden noortpaelsteen recht tot den paelstee(n) staende oost uutte upde heerstrate, 
compt duer het zuuthende vant lant p(iete)r de mllelenare, duer het zuuthende van tlant 
Charrel de wuIt duer het oosthende vanden bogaert Matheells van nieukercke. duer het 
westhende van tlant Matheeus van nieukercke, duer het oosthende van tlant Jan van(den) 
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bussche, duer het westhende van tlant franchoys van(den) busschè, duer tlant van(de) 
w(eduw)e en(de) hoyrs Ja(n) muule. duer tlant Gheerolf vander haghe. duer (t)lant michiel 
ducelier. duer tlant van(de) hoyrs Jan Muule upt oosthende, duer doostzijde van een stick 
lants ghenaempt tbaerstick, dl/er tlam vande weese(n) Mathiis deechbroot upde oostzijde, 
duer een mersch tot ande oostbeecke, en(de) over de beecke duer de(n) burcgravemersch tot 
ande(n) paelstee(n) staende inde voorn(omde) heerstrate; 

vanden paelstee(n) staende oost Ul/I inde heerstrate tot de(n) paelstee(n) staende ande 
Thieltwech, de rechte compt duel' het lant van(den) burcgrave, over de(n) muelenwal, totte(n) 
paelstee(n), staende inde(n) voorn(omden) Thieltwech: 

vanden paelsteen staende anden Thieltwech totte(n) paelstee(n) staende in sent 
Amants straetkin, de rechte com dl/er het lam michiel pantin, duer tlant michiel duce lier, 
duer tlant vande w(eduw)e Cla}'s crop, duer tlam Lambrecht van nieukercke tot ande(n) 
paelstee(n) in sent Amants stmelkin ; 

vanden paelsteen staende in sent Amants straetkin tot de(n) paelsteen staende inde 
Rumbeecstrate, de rechte compt lancx de noortzijde van een straetkin tot ande beecke, van 
daer over de beecke duer tleen POete)r de koene. duer de bleeckerie Joos de laroyere tot ande 
mandre, over de mandre duer de mersch van(de) w(eduw)e maerlen vande ryvre, duer de 
mersch helena goossens, duer de mersch dhoyrs m(eeste)r Jan heynsen, duer tlant dhoyrs 

duer den bogaert w(ille)m symoen tot ande(n) paelstee(n) inde 
Rumbekestrate. 

Onder staet: Toorconde(n) mij 

Pieter de bersaquer.s. 


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

In memoriam 

Op maandag 12 februari 1996 overleed te Roeselare de heer Antoon Vercruysse, 
echtgenoot van de Roeselaarse voorzitter - mevrouw Lieve DENYS. De uitvaartplechtigheid 
had plaats op zaterdag 17 februari 11. We bieden nogmaals onze deelneming aan bij dit 
overlijden en dit aan de ganse familie Vercruysse-Denys. Onze voorzitter dankt tevens de vele 
leden die hun medeleven hebben betuigd. 

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** * 
Bezoek aan Sint-Winoksbergen 

i.s.m. V.V.F. - Westhoek 

Op 4 mei 1996 trekken we naar Sint-Winoksbergen in samenwerking met V.V.F.
Westhoek. De organisatie is in handen van deze afdeling. We zouden vertrekken om 8 u 30 te 
Roeselaré en om 9 u te Ieper. 's Avonds zouden we rond 18 u 30 terug thuis zijn. De ganse 
dag is besteed aan het bezoek aan deze stad : een geleid bezoek aan stadsmuseum, de oude 
historische bibliotheek (restant van de abdijbibliotheek I), het stadsarchief (echt de moeite) en 
tenslotte een stadsbezoek (de vestingen van Vauban e.d.). 's Middags nemen we de maaltijd in 
La Flamanderie te Quaedypre (ca. 60 FF pp.) 

Op het ogenblik van het verschijnen van 't Stamboompje was de juiste prijs nog niet 
gekend : de autocaruitbater moet nog zijn beste prijs bezorgen. Inschrijven of meer 
inlichtingen kan bij Wilfried Devoldere te Roeselare (051/22 1473) indien bij te Roeselare wil 
opstappen ofbij KristofPapin (057/33 53 48). 

Het wordt een unieke kans om bepaalde zaken te bezoeken die anders moeilijk te 
bekijken vallen! ! ! 
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Andere archieven dan Parochieregisters 

In 1695 werden in de Kasseirij Kortrijk (exempt de Roede van Menen) twee tellingen 
doorgevoerd. 
Het ging er om te weten hoe, in functie van te innen belastingen, per parochie de demografische en 
economische toestand was geëvolueerd na het rampzalig oorlogsjaar 1694. 

De eerste werd bevolen in februari (21) door commissaris Du Rij en de tweede in december 
(2) door intendant de Bagnois. 

Er zijn staten die heel summier werden opgesteld (enkel naam en voornaam) maar er zijn andere die 

uitvoerig de gezinnen weergeven (zie ondermeer die van Kortrijk-Buiten). 


Vele dokumenten zijn in het Frans opgesteld. 
De originele stukken kunnen geraadpleegd worden in het RA te Kortrijk, Bruine Pakken Ie Reeks 
Nrs 5599 en 6093. 

Het is de bedoeling U kennis te laten maken met deze niet gebruikelijke archieven. Hiervoor 
kozen wij de betere, namelijk: Moen, Ingelmunster en Kortrijk-Buiten. 
Voor de vlotheid hebben wij die vertaald en hier weergegeven. 

Edgard Seynaeve 

MOEN 

A. Verldaring over de laten en de inwoners van de parochie Moen, Kasseirij Kortrijk, om te 
voldoen aan de bevelen dd 21 februari 1695 van de heren hoogpointers en vrij schepenen van dito 
kasseirij en aan die van mijnheer Du Rij, commissaris, opgesteld als volgt : 

1. Vooreerst Guillaeme Veijs, schepen, landbouwer (= laboureur), zijn echtgenote Jossyne 
Daus en zijn kinderen Simon, Catharine en Jossyne, het kleinkind Tanneken Veijs. 

2. Daniel Volcke en zijn vrouw Gilline de Jaeghere, landbouwers, en de meid Jenne 
Delplancke. 

3. Marie Volcke, werkvrouw, We van Eloij Ducelé. 
4. Cathelyne Blancke, We van André Vercruyce, en haar twee kinderen Joossyne en Jenne, 

huren een klein pachthof 
5. Josse Touloose en zijn vrouw Marie Daus, kleine pachters, en hun drie kinderen Marie, 

Josse en Jaeque. 
6. Josse van Robais, huwbare jonkman, Catharine zijn zuster en de meid Jossyne Schaeck, 

kleine pachters. 
7. Gerart de Pratere, zijn vrouwen hun twee kinderen Marie en Josse, kleine pachters. 
8. Olivier vande Burie, weduwnaar met twee kinderen, kleine pachter. 
9. Guilliame de Poortere, zijn vrouw Willemyne van Craijnest en hun twee kinderen Marie en 

Jenne, kleine pachters. 
10. Jean de Hane, weduwnaar, en zijn dienstmeid Cathelyne Clarisse, kleine pachter. 
11. Jean Veijs, zijn vrouw Marie van Outrive, hun zoon Jean, Cathelyne Gillots, We en 

werkvrouwen Jean N .. de knecht, kleine pachters. 
12. Marie Fromant, huwbare dochter, spinster. 
13. Marianne Gillots, koehoedster. 
14. Tanne Verscheure, We van Jean Veijs en haar drie kinderen Marie, Daneel en Charles, 

kleine pachters. 
15. Jean Imbrecht en zijn dochter Marie, landbouwers. 
16. Christiaen de Coninck, zijn vrouw Matilde Daele en hun drie kinderen, de meid Marie 

Inghelbeen, grote boer doch met weinig middelen. 

26 



17. 	 Adrien Bonte, weduwnaar met twee kinderen, kleine boer. 
18. 	 Simon Callens, zijn vrouw Tanneken Saverys en hun twee kinderen, een dienstmeid en een 

knecht, kleine boer. 
19. 	 Jan vanden Berghe, Reijnaert Tenijn en zijn vrouw Joossyne Colloijs, kleine boeren. 
20. 	 Jaeque vande Ginste, zijn vrouw Jossyne Veijs en hun drie kinderen, kleine boer. 
21. 	 Pierre vande Putte, zijn vrouw Magdalena Kint en hun twee dochters, kleine boer. 
22. 	 Jeroon Dujardin en zijn vrouw Jossyne de Mere, een meid en een kind, boer. 
23. 	 Guilliaume de Veughele, zijn vrouwen de kinderen Jean, Loy en Janneken, kleine boer. 
24. 	 Guilliaume en Gheeraert Scherpereel, jonkmans en Janneken van Haesbrouck de 

dienstmeid, kleine boeren. 
25. 	 Anthone Adins, zijn vrouwen hun drie kinderen Simon, Lucas en André, kleine boeren. 
26. 	 Jaeque Paresis, jonkman, werkman. 
27. 	 Christiaen Scherpereel, jonkman, werkman. 
28. 	 Charles Vromant, zijn vrouw Françoise Wambeke en hun kinderen Charle, Alexandre, 

Pierre, Anna en Marie_Françoise, kleine boeren. 
29. 	 Guilliaume de Crane, zijn vrouw en hun kinderen Pierre, Guille, Marie en Martine, kleine 

boeren. 
30. 	 Josse Bogaert, zijn vrouwen hun drie kinderen Guille, Jaeque en Jean, drie knechten en één 

meid, landbouwers. 
31. 	 Pierre de Smet, zijn vrouwen hun drie kinderen Anthoine, Josse en Jaequemyne, kleine 

boeren. 
32. 	 Josse de Clercq, weduwnaar met twee kinderen, kleine boer. 
33. 	 Martin vande Putte, met twee zusters en één broer, werkman. 
34. 	 Rogier vande Putte en zijn vrouw Marie Nockelinck, kleine boeren. 
35. 	 Jaeque Zoeten, zijn vrouw Tanneken Tanghe en hun twee kinderen Josse en Jean, de meid 

Petronella Zoeten, kleine landbouwer. 
36. 	 Josse Zoeten, zijn vrouw Jossyne Bevernaige en hun twee kinderen Jean en Jacques, 

werkman. 
37. 	 Laurent Zoete, weduwnaar en (zijn kinderen 7) Josse en Arnout, jonkmans, werkman. 
38. 	 Josse van Outrive en zijn zoon Laurent, werkman. 
39. 	 Jenne van Outrive, We van Gheeraert Adins en hun negen kinderen, kleine boeren. 
40. 	 Laurent de Pratere, zijn vrouw Cathelyne Nockelinck en hun dochter Marie, werkman. 
41. 	 Anna Everaert, landbouwster, We van sieur Charles vande Burie en haar drie kinderen, sieur 

Jaeque Everaert, jonkman, de drie knechten Josse Struyve, Laurent Dhaijer en Arent de 
Heyghere en de meid Nijse Bogaert. 

42. 	 Josse Blancke en zijn vrouw, werkman. 
43. 	 Laurent den Dauw, arme man. 
44. 	 Jaeque Bulteel, zijn vrouwen hun twee kinderen, Marie Ballekens de meid, kleine boeren. 
45. 	 Cathelyne de Landre, We Jean Steurbaut en haar vier kinderen, molenaarsvrouw. 
46. 	 Baptiste Hinnekins en zijn vrouw Tanneken Calewaert, werkman. 
47. 	 Josse Veijs, zijn vrouw Marie Moerman en hun twee kinderen, werkman. 
48. 	 Pierre van Robais, jonkman, werkman. 
49. 	 Josse de Ie Pierre met zijn drie kinderen, (carlier = plaveibakker ofvloerlegger 7). 
50. 	 Jaeque Labins met drie kinderen en één meid, tavernier. 

De We van Jan-Baptiste Dhayer met drie kinderen, kleine landbouwers, de knecht Jaecques 
van Thieghem en de meid Anthonette Holvoet. 

52. 	 Adrien Battaillie, zijn vrouw Jaequemyne de Ruyck en hun twee kinderen, smid. 
53. 	 Laurent Adins, weduwnaar met één kind en één meid, werkman. 
54. Aryne vande Putte, werkvrouw, We van Jean Verhaeghe en haar vijfkinderen. 
SS. Geeraert Folon en zijn vrouw, kleine landbouwers. 
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56. 	 De vrouw van Anthoin Libbrecht, landbouwster, haar twee kinderen, één knecht, één meid 
en één koehoeder. 

Wij burgemeester en schepenen van de parochie Moen, Kasseirij Kortrijk, bevestigen slechts de 

hierboven aangehaalde personen gevonden te hebben na preciese opzoekingen , uitgenomen de 

bedelaars (sic) waarvan de aangifte hierbij is gevoegd. 

Als getuigen (gesloten) dezen 2 april 1695. 

(get) Libbrecht, Adins, van Respaille en Veys (.) 


B. Verklaring over de arme gezinnen van de parochie Moen, als volgt opgesteld : 

57. 	 Vooreerst Charel Coucke(?) en Cathelyne de Hem, zijn echtgenote. 
58. 	 Cathelyne Paresis,We Jan Lievens, en haar kind(eren). 
59. 	 Laureins Ducke (ofVincke?) en zijn vrouw Marie Daus. 
60. 	 Pieter Notebaert en zijn vrouw Peryne Toulose. 
61. 	 Jan Becquaert, zijn vrouw Jossyne Labins en hun kinderen Josyne, Jacque, Marie, Elisabette 

en Joannes. 
62 De We Joos Verbrugghe. 
63. 	 Joos Meulebrouck, weduwnaar. 
64. 	 Joos Soetens en zijn zoon Roelant.(Eén van beiden is getrouwd met Joosyne Froidure ?). 
65. 	 Huybrecht Ducke (ofVincke ?), zijn vrouw Tanneken Daije en hun zoon Joannes,jonkman. 
66. 	 Bertholomeus Cousin en zijn kinderen Pieter, Marie en Pietronel1e. 
67. 	 Jan Vercaingne (d'oudere), weduwnaar en zijn kinderen Tanneken en Geeraert. Pietre N .. 

Gonkman) 
68. 	 Willemyne Verhaghe, We en haar kind Marie. 
69. 	 Jan Vercaigne, weduwnaar en zijn kinderen Geeraert en Joosyne. 
70. 	 De We Ollivier Vercruijse en haar kinderen Cathelyne, Marie en Vincent (die met Joosyne 

vande Ginste is getrouwd, Pieter is hun kind). 
71. 	 Marie Veniest, We en haar kind Joos de Praetere. 
72. 	 Jan del Coutere, zijn vrouw Anne-Marie Flurkin en hun kinderen Anneken en Marie. 
73. 	 . Jan de Febure, jonkman. 
74. 	 Guille vande Ginste en zijn vrouw. 
75. 	 Pieter Paresijn, weduwnaar en zijn kinderen Joosijne en Alyne. 
76. 	 De We Joos Lievens. 
77. 	 Cathelyne Imbrecht en haar kind Jaeques. 
78. 	 Jan Scherpereel, zijn vrouw Marie Vaiane(?) en hun kinderen Geeraert en Petronelle. 
79. 	 Tanneken Schack en haar kind Marie. 
80. 	 Andries N .., zijn vrouwen hun twee kinderen Pierre en Janneken. 
81. 	 Reijnier Verbais en zijn vrouw. 
82. 	 Marie Veys, jong meisje. 
83. 	 Driessijne N .. , We met kind(eren). 
84. 	 Joannes Lievens, zijn vrouwen kind(eren). Twee dochters van Jan vande Putte. 
85. 	 Frans de Mere, weduwnaar en zijn kinderen Jan en Cathelijne. 
86. 	 Adriaen de Praetere en zijn vrouw Elisabeth van Huyse. 
88. 	 Jean Everaert, zijn vrouw Jenne Vijve en hun kinderen Pietre en Geeraert. 
89. 	 Reijner de Mare, zijn vrouw Marie de Heeghere en hun kinderen Anne en Comeliken. 
90. 	 Guille de Jaeghere, zijn vrouw Cathelyne Callins en hun kinderen Guille en Tanneken. 
91. 	 De We Arent Persijn en haar kind(eren). 
92. 	 Joos de Praetere, weduwnaar en zijn kind Franchoise. 
93. 	 De arme kinderen van Joos Vercoutere, met name Rogier, Jacques, Pietre en een meisje. 
94. 	 Jacque Vergotte, weduwnaar. 
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95. Marten van Thieghem, weduwnaar en Pierre Van Thieghem (zijn zoon 7). 
96. Barbara Cauliers, We van Jan de Jaeghere en hun kinderen Joannes en Andries. 
97. De kinderen van Andries Claryse, met name Guille Gonkman), Marie en Joosyne. 
98. De We Jacques Modaert en haar kinderen Anne en Marie. 
99. Anthone Aelgoet, weduwnaar en Janneken (zijn kind 7). 
100. Pierre Soeten, zijn vrouwen hun kinderen Jean en Joos. (arm gezin). 
101. De We van Charle Wanneecke(7). 
102. Joos Baert, weduwnaar en N .. Gonkman). 
103. Pierre Verdont, zijn vrouwen hun kinderen Joos, Pierre en Baptiste. 
104. Rogier Rypalle(?) en zijn vrouw. 
105. Cathalyne Verriest, We van Jan Hinneken en hun kind(eren). 
106. Gabryn 't Kint, zijn vrouwen hun zoon Jan Gonkman). 
107. De We Jan de Veughele en haar kinderen Jaques en Marie. 
108. Catharine Bostyn, We en haar kinderen Charles en Marianne. 
109. Jaeques Verbais, zijn vrouw Marie van Haesbrouck en hun kinderen Jaeques en Janneken. 
110. Joes Adins, weduwnaar met kinderen. 
111. Pieryne Vromont, We van Adrien Denryke(?) (ofDeryne ?). 
112. Adriaen Dewyne Gonge man?) en kinderen Joosyne, Nelle en Jaeques. 
113. Tanneken Lievens, We Jaeques Verdonck en hun kinderen Andries, Joos en Joannes. 
114. Jan Paresys, zijn vrouwen hun kinderen Ronbaut,Lievin en Pierre. 
115. De kinderen van wijlent Joos Blancke (de jonge). 
116. Jan Deleuze(?), koehoeder. 
117. Phlippe Raepsaet, zijn vrouwen hun kinderen Pieter en Tanneken. 
118. Catharinne Scherpereel, We GuilIe Persijn en haar kind(eren). 
119. Marie Hinnekens. 
120. Rogynne Cupens, We en haar kinderen Joannes en Cathelijne. 
121. Nelle Steenbrugghe, We Geeraert de J aeghere en een dochter. 
122. Joos van Robais Gonkman) en Pieryne van Robais Gonge dochter). 
123. Pieryne Daije, We Jean van Thieghem en een dochter Marie Daije (??). 
124. Joosyne Verscheure, We Pieter Raepsaet. 
125. Joannes Verscheure (jonkman). 
126. Geeraert Vergote en zijn vrouw. 
127. Jaeque Dooms. 
128. Renier Feloen, zijn vrouwen één kind. 

Wij, Burgemeester en Schepenen van de parochie Moen (Mauwe), bevestigen hierbij dat de 

hierboven aangehaalde personen armen en bedelaars zijn die op deze parochie verblijven. 

Als getuigen gesloten dezen tweeden april 1695. 

(get) Leibbrecht, Adins, van Respaille, Veys. 


Noot: de opgestelde staat zorgde her en der voor enige problemen qua schikking en leesbaarheid. 

Het is daarom aangewezen de hierin gevonden informatie te toetsen aan andere bronnen. 


Uit de parochieregisters van HEM (Noord-Frankrijk) 

"Le vingt trois may 1707 nous avons célebré les funérailles de Jean François D'Halluin censier 
en une cense aupres de la cense de la Haye sur Ie bord de Roubaix, qui ayant perdu l'esprit 
s'estoit égaré et en allé sur la Flandre, on a esté avisé qu'il est mort à Hooghelé, village au de 
la de Rousselaer, d'ou nous avons eu attestation de sa mort. Jaklien Watteeuw 
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Stadsarchief Torhout 

Het stadsbestuur van Torhout laat ons weten dat het Torhoutse stadsarchief opnieuw 
toegankelijk is sedert 6 januari 11. Zij hopen na een periode van verhuis en reorganisatie de 
vorser terug te kunnen ontvangen in een nieuw decor met een uitgebreide service. 

Het stadsarchief is nu gevestigd in de mouterijtoren van het huis Bekaert, op de markt 
van Torhout. Er is voldoende parkeerruimte op minder dan honderd meter. De toegang tot de 
archiefruimte gebeurt via een trap zodat de bereikbaarheid voor rolstoelpatiënten wel beperkt 
is : in dit geval is een voorafgaand telefoontje aangewezen. 

De nieuwe openingsuren van het archief zijn : 
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 uur verantwoordelijke E. Lecomte 
woensdagnamiddag van 14 tot 17 uur verantwoordelijke A Naert 

Schriftelijke vragen om inlichtingen kunnen overgemaakt worden aan: 
Antoon Naert - Verantw. archief, musea en informatie 
Kasteel Ravenhof 8820 Torhout tel. 050/220770 

Rijksarchieven - sluitingsdagen 1996 

Hieronder vindt U de lijst van de resterende sluitingsdagen gedurende 1996. 

maandag 8 april Paasmaandag zaterdag 2 november Allerzielen 
woensdag 1 mei Feest v.d. Arbeid maandag 11 november Wapenstilstand 
donderdag 16 mei OLH-Hemelvaart vrijdag 15 november F eest Dynastie 
vrijdag 17 mei vervanging 21 juli zaterdag 16 november gesloten 
zaterdag 18 mei gesloten woensdag 25 december Kerstmis 
maandag 26 mei Pinkerstermaandag donderdag 26 december Tweede kerstdag 
donderdag 15 aug. OLVr.-Hemelvaart vrijdag 27 december vervanging 2 nov. 
vrijdag 1 november Allerheiligen zaterdag 28 december gesloten 

Verder zijn er een aantal locale feestdagen per rijksarchief waarbij dit archief 's namiddags 
gesloten is. Ook is ieder archief één maal per jaar een week gesloten., Indien het een tijdje 
geleden is dat U het archief bezocht is het misschien aangewezen eerst even te informeren. 

In voorbereiding: nieuwe uitgaven V.V.F. Roeselare 

1. Buizen Roeselare - deel Noord is onlangs in druk gegeven. De auteur kwam klaar met dit 
derde en laatste maar ook lijvigste deel: meer dan 300 bladzijden is dit deel dik. We houden U 
op de hoogte. 
2. Doodhalmen Roeselare-Ambacht. Het Roeselaarse stadsarchief bevat een bundel met 
meer dan 300 halmen inzake Roeselare-Ambacht. Deze werden opgetekend en worden nu 
uitgegeven. Klaar op dfWestvlaamse Ontmoetingsdag van november. Niet alle'en interessant 
voor Roeselare maar oók Beveren, Rumbeke, Oostnieuwkerke en andere gemeenten. 
3. Doodhalmen Den Bazelt. Ook van deze heerlijkheid zijn een aantal doodhalmen bewaard. 
Ook deze worden momenteel allemaal ingebracht in de computer. Het betreft inwoners van 
deze heerlijkheid op Roeselare, Rumbeke, Oekene, enz. 
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4. De bevolking van Beveren-Roeselare anno 1786. Het betreft een communicantentelling 
uit 1786 waarbij ieder gezin uit Beveren werd opgetekend. Ongetwijfeld de moeite voor wie 
voorouders heeft in deze gemeente. Ook hier proberen we klaar te komen tegen de 
ontmoetingsdag van november. 

Wat kunt U raadplegen op onze computer? 

Sedert januari beschikken we opnieuw over een computer en laserprinter. Wat kan u 
o.a. raadplegen? 
* via trefwoorden kunt U gemakkelijk een boek terugvinden uit onze bibliotheek! Hiervoor 
werd het pakket Biblion destijds aangekocht. Alle boeken zijn ingebracht. 
* van Genealogie & Computer ontvingen we o.a. de index op 25 jaar Vlaamse Stam 
* tevens ontvingen we de "totaalindexen parochieregisters" . Zeer interessant om een bepaalde 
naam terug te vinden in die of die gemeente. Opgemaakt per arrondissement. 
* de meer dan 112000 vermeldingen in de "totaalindex zantingen" zijn eveneens te raadplegen. 
Momenteel zijn hierin alle delen van 18 tot en met 1 02 reeds opgenomen ! 
* Haza Data laat U toe alle huwelijksaankondigingen en doopkaartjes te consulteren, niet enkel 
op de familienaam van de man of dopeling. Alle gegevens werden ingebracht door ons lid 
Werner Vermeersch. Uiterst interessant !!! 
* tevens kunt U in Haza Data de oudste klapper van de burgerlijke stand van Rumbeke 
consulteren. Iedereen weet dat de oudste klapper op de geboorten, huwelijken en overlijdens 
gewoonlijk gemaakt zijn op de eerste letter van de familienaam en dan soms nog per jaar. 
Dank zij de computer zult U deze klapper snel kunnen raadplegen. Het is de bedoeling de 
andere deelgemeenten van Roeselare eveneens aan te pakken. 

Derde Westvlaams Kwartierstatenboek 
aanvullingen en verbeteringen 

Wegens plaatsgebrek werd de opname van correcties en eventuele aanvullingen verschoven naar het 
volgende nummer (juli) van 't Stamboompje. Onze excuses hiervoor. 

Een huwelijksakte met fouten 
Jaklien Watteeuw 

Op 31. 07 .1861 huwde de 28-jarige Charles Volcke met de 41-jarige Louise Bourquin. Zij was 
weduwe van de 10 maanden voorheen overleden Charles Louis Watteeuw. In de trouwakte staat 
vermeld dat Charles Volcke geboren is te Staden op 16.02.1833 als zoon van Augustin die te 
Kortemark stierf op 22.02.1838 en van Anna Verstraete, overleden te Roeselare op 16.02.1833, 
winkelierster te Kortemark. Geïntrigeerd door de twee gelijke data van geboorte van de zoon te 
Staden en overlijden te Roeselare van de moeder gingen we op onderzoek. Geen geboorte-akte te 
Staden noch een overlijdensakte te Roeselare! De heer Joris Lamon trok op onderzoek te 
Kortemark en vond daar de geboorte van Charles op 16.02.1833. Zijn ouders huwden er op 
30.01.1833. Werd de jongen bij de familie te Staden uitbesteed? Er woonden immers nog 
V:olcke' s te Staden en heeft hij er zijn jeugd doorgebracht... Zo was hij misschien in de overtuiging 
dat hij te Staden was geboren. Maar hoe komt men er toe de moeder dezelfde dag te laten 
overlijden, vermits ze bij het overlijden van haar man te Kortemark op 22.02.1838 nog in leven 
was... Zo zie je dat men ook aan officiële akten niet altijd geloof mag hechten. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. als gewoon lid., 1500 fr. als steilllend lid., 2500 fr. minimum als 
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden killlnen ook uitgaven en 
fOInlulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENIRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................. . 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM teL 03/646 99 88 

Een prettige vakantie ... 

wensen we aan alle trouwe lezers van 't Stamboompje. MISschien zit er wel ergens 
een gaatje in de zomervakantie om enkele verdere opzoekingen naar de "roots" te doen 
tijdens een regenachtige dag. 

In ieder geval is iedereen opnieuw welkom in het Roeselaarse V. V.F.-documentatie
centrum op de vier zaterdagen tijdens juli en augustus (zie bij kalender afdeling Roeselare). 
Ook het Centrum voor Familiegeschiedenis te Oostende kan een middel zijn om de opzoe
kingen op zaterdag verder te zetten tijdens de zomermaanden waarin het rijksarchief op 
zaterdag zijn deuren sluit Een tip misschien? U kan er bvb. veel voorbereidend werk 
doen aan de hand van de klappers van alle Westvlaamse parochieregisters. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 111 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KOR1RIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe b.ijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar : 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Artikels voor het nummer van oktober. 


Het oktober-nummer bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
oktober tot en met december! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
september a.s en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 september. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

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

Sekretaris, kontaktadres : Lueien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering. iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beemegemstraat 3-5,8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 7 september 1996 van 09 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
in ons lokaal o.l.v. Lucien Ailliet. 

vrijdag 27 september 1996 in ons lokaal 
van 20 tot 22 uur : De moderne paro
chieregisters, lezing door de heer WiJfried 
Devoldere, secretaris V. V.F. -Roeselare. 
Vooral voor wat betreft de Napoleontische 
periode - maar soms ook erna - zijn de 
moderne parochieregisters een welkome 
aanvulling op de Burgerlijke Stand. 

zaterdag 5 oktober 1996 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. van Fons Das. 

vrijdag 25 oktober 1996 in ons lokaal van 
20 tot 22 uur: Oud Schrift, o.l.v. Lucien 
Ailliet. We lezen en ontleden een proces
stuk (l8e eeuw) uit het archief van de Raad 
van Vlaanderen, betreffende de Tieltse 
dokter en chirurgijn Thomas Abel Regel
brugghe. Tekst en transcriptie voor alle 
aanwezigen. 

zaterdag 2 november 1996 van 9 tot 12 uur 
: genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. Claude Moors. 

familieboek Braet. Hij zal ons in woord en 
beeld meevoeren naar de plaatsen waar de 
familie Braet geleefd, gewoond en gewerkt 
heeft. 

zaterdag 7 december 1996 van 9 tot 12 uur 
genealogische vormingsvoormiddag m 
ons lokaal o.l.v. Robert Vanneste. 

vrijdag 20 december 1996 van 20 tot 22 
uur genealogische vormingsavond o.l.v. 
Lueien Ailliet ; opzoeking en uitwisseling 
van gegevens, met speciale aandacht voor 
problemen i.v.m. Oud Schrift. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

~oorzitter : Dr. Gabriel Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Hen1e (tel. 056/3507 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vjnden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag VaD de maand om 20 u. 


Waar? In ons lokaal Magdalenastraat 30, 
8500 Kortrijk (eerste verdieping) 
(parkeerplaats "De Appel" aan het begin van 
de weg naar Marke) 

Dinsdag, 24 september 1996, van 20 tot 22 u. 
Voordracht door Commandant b.d. Edgard 
Seynaeve over "Militaire bronnen". We 
kennen de spreker als een ervaren zoeker die 
zich O.m. heeft gespecialiseerd in het militaire 
leven van onze voorouders. Zeker een 
onderwetp dat velen zal interesseren. 

Dinsdag, 22 oktober 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" - VOORBEREIDING 
GOUWDAG 

vrijdag 22 november 1996 in ons lokaal van 
20 tot 22 uur : De BRAET-route in 
Kanegem en Ruiselede, door de heer 
André Braet, auteur van o.m. het 

Dinsdag, 10 december 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 
Bronnen uit de 16de en 15de eeuw. 
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Roeselare 


Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/20 35 06) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal : Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur ; 

- 2° zaterdag v.d. maand van 13 u 30 tot 17 u; 

- 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 


Speciale regeling 
juli en augustus 

* zaterdag 6 juli 1996 Genealogische 
vormingsdag in ons lokaal, Kokelaarstraat 
van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. 

* zaterdag 13 julli 1996 Genealogische 
vormingsdag in ons lokaal, Kokelaarstraat 
van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur. 

* zaterdag 17 augustus 1996 Genealo
gische vormingsdag in ons lokaal, 
Kokelaarstraat van 9 tot 12 en van 13 tot 
17 uur. 

* zaterdag 24 augustus 1996 Genealo
gische vormingsdag in ons lokaal, 
Kokelaarstraat van 9 tot 12 en van 13 tot 
17 uur. 

* zondag 1 september 1996 Genealo
giscbe vormingsvoormiddag in ons lokaal 
van 9 tot 12 uur. Terzelfdertijd is er van 10 
tot 12 u vormingsactiviteit rond ProGen 
o.l.v. de heer Harald Delbol en dit in de 
grote zaal naast het lokaal. 

* zaterdag 14 september 1996 Genealo
giscbe vormingsnamiddag in ons lokaal 
en dit van 13 u 30 tot 17 uur. 

* maandag 16 september 1996 Genealo
giscbe vormingsavond in ons lokaal van 
18 u30 tot 22 uur. 

* vrijdag 20 september 1996 Voordracbt 
in de grote zaal naast het lokaal over "De 
moderne parocbieregisters" door 
Wilfried Devoldere, secretaris van de 
Roeselaarse afdeling. Hij copiëerde de 1ge 
eeuwse parochieregisters van de 
Roeselaarse Sint-Michielsparochie en 
bestudeerde nauwkeurig deze interessante 
bron. Een interessant gegeven voor de 
zoeker. Er is veel meer te vinden in deze 
genealogische bron dan de meesten denken. 
De voordracht start om 20 uur, wordt 
beëindigd om 22 uur en wordt ondersteund 
met tal van voorbeelden op transparant. 

* zondag 22 september 1996 Genealogie 
en Computer: Voordracbt en practiscbe 
demonstratie over Int e r net. Internet 
wordt en is ongetwijfeld interessant voor de 
genealogische vorser. Deze voordracht 
heeft plaats in Hotel-Restaurant 't Strobof 
te Beveren-Roeselare van 10 tot 12 uur en 
staat onder de leiding van de heer Eric De 
Blaere. 

* vrijdag 27 september 1996 : Genealo
giscbe vormingsavond in ons lokaal van 
18 u 30 tot 22 u. 

Nieuws uit het 
dokumentatiecentrum 

Roeselare 

* Geluwe : Het volledige "Oud Archief' is 
nu te raadplegen in fotocopie in het Roese
laarse Y.Y.F.-documentatiecentrum. Alle 
parochieregisters die ter beschikking waren, 
werden eveneens gecopiëerd. De dopen 
kunnen geraadpleegd worden in de "fami
lieboeken" , bestaande uit 6 banden. 

* Aarsele en Kanegem : sedert kort zijn 
ook de parochieregisters van Aarsele en 
Kanegem in fotocopie raadpleegbaar in ons 
lokaal. Ook het enige parochieregister van 
ScbuiferskapeUe werd gefotocopiëerd .. 
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Ook over Hooglede en Gits bezitten we 
reeds het een en ander : de klappers van de 
1ge eeuwse burgerlijke stand kunt U raad
plegen in ons lokaaL Eén van onze 
trouwen leden bezorgde ons de periode 
1850-1870 van Hooglede netjes uitgetikt in 
3 delen. Heel practisch voor wie opzoe
kingen verricht in de 1ge eeuwse burger
lijke stand van Hooglede. Volgend jaar 
volgt de periode 1830-1850 ! 

De totaalklapper van de Zantingen is te 
raadplegen op de computer in het lokaal. 
Alle delen van 18 (eerste Roeselaarse 
Zanting) tot en met 112 zijn momenteel 
opgenomen in deze totaalklapper die bijna 
130000 vermeldingen bevat! Een 
buitenkans voor wie in de 16e eeuw Roese
laarse voorouders heeft! Iemand zei me 
onlangs : "maar er staan zoveel vermeldin
gen in van de naam die ik zoek". Wordt 
ook de genealoog lui 1 Of wordt hij téveel 
verwend via allerlei klappers en bronnenuit
gaven 111 

Er zijn te Roeselare nog een paar 
"projecten" aan de gang, daarover meer in 
het volgende Stamboompje. 

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

Raadpleging te Roeselare van de 
bevolkingsboeken ouder dan 100 jaar 

Bij beslissing van het college van burge
meester en schepenen van 11 maart 1996 
zijn de bevolkingsboeken ouder dan 100 
jaar onder de volgende voorwaarden toe
gankelijk: 
1 De bevolkingsboeken (behalve de indices) 
zijn enkel op microfilm raadpleegbaar. 
2 Raadpleging op afspraak : tijdens de 
openingsuren van het archief 
3 Afschriften: 50 fr. tegen het volgende 
bezoek. Geen copies uit de indices. 

Het volledige reglement kunt U vinden in 
het Roeselaarse stadsarchief 

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

Stadsarchief Roeselare 

Het stadsarchief van Roeselare zal gesloten 
zijn tijdens de maanden juli en augustus. 

Centre de Documentation 
teWAASTEN 

De documentatie is voortaan ook toe
gankelijk op zaterdagmorgen. Twee maal 
per maand wordt het Centre de 
Documentation te Waasten geopend en dit 
op de eerste en de derde zaterdagmorgen, 
tenzij dit met een feestdag of een verlengd 
weekend samenvalt (bvb. Pasen). De 
resterende data op zaterdag voor 1996 zijn 
* 3 en 17 augustus 
* 7 en 21 september
* 5 en 19 oktober 
* 16 en 23 november 
* 14 en 21 december. 

De bestaande uurregeling blijft voor de 

andere dagen geldig (maandag/vrijdag). 


Een uitgave van V.V.F.-Tielt 
Gesneuvelde militairen en burgerlijke oorlogs

slachtoffers in en uit het Tieltse (1940-1945) 
(Fons Dans) 

Formaat: 21 x 29,7 (A4). Ruim 300 blz. 
tekst en illustraties per deel. Prijs: 600 fr. 
per deel, eventueel + 100 fr. verzendings
kosten per deel. Bestellen door betaling op 
rekening 800-7026810-14 van V.V.F. Tielt. 
U vindt in dit werk zoveel mogelijk familie
kundige gegevens over alle Belgische mili
tairen en burgerlijke oorlogsslachtoffers 
geboren of gesneuveld tijdens de periode 
1940-45 in de gemeenten Aarsele, Egem, 
Kanegem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, 
Schuiferskapelle, Tielt, Wingene en 
Zwevezele. De genealogische gegevens 
worden aangevuld met allerlei informatie 
over de gesneuvelde militair : gr~d, 
functie, procesverbaal van opgraving en 
van vele burgerlijke oorlogsslachtoffers 
wordt de tekst geûlustreerd met éen 
bidprentje en (of) een foto àls. ze ter 
beschikking waren. 
Een waardevolle bron van informatie voor 
ons en de komende generatie. 
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Andere archieven dan Parochieregisters 


(vervolg van 't Stamboompje, april 1996 - 24ste jaargang nr. 2 blz 26-29) 


Kortrijk-Buiten 

".•Pointers ende setters vande prochie Cortrijck bIlijten, voldoende llI!.lI dordonnancie van mijn 
Ede. heeren hoochpointers ende vrij schepenen der Casselrije van Cortrijck, van tlaten Je 
december 1695, door ort/re vanden heere. Intendent de Bagno/s, inhaudende declaratie van alle 
de inwoont/ers der voorn. prochie bij noeme ende toenaeme ende qllaJiteijt, ende is bevonden als 
volght, .. " 

Guilliaeme vanden Berghe, boerenwerkman, 
Antoonnjs vandenBulcke, koehoeder,L Petrus vanden bogaerde, pointere, pachter, 

Martine vander Kindert, zijn vrouw. Elisabeth de loddere, meid 
Vier kinderen : Jacobus, MichieJ. Francijs en 

6. 	 Gnil1aeme de Veugbele, landsman (lantsman), Marianne vanden Bogaerde. 
Marij Hooge, zijnvrouw.Joos vanden Bulck:e, paardenknecht 

(peerde cnecht), De dochter Marianne de Veughele. 
Anthonette Sangle, meid,Christine N .., meid (maerte). 

Rogier de Jaegbere, koehoeder. 
" .. desen pachter ende alle de 

naervolghende persoonen sijn soo 7. 	 Jan de Lo, weduwnaar, timmerman. 
gherenueert door de trOllblen van orloghe, Zijn kinderen : Jan, Guillaeme en Marij de Lo. 
verlies van goederen, dat hun onmogelick is 
hunne pointijnghe ende settijnghe die hun 8. Joos vanden Bergbe, werkman, niet gehuwd 

Zijn broer Rogier eu zijn zuster Janneken vanden daghelicx ghevracht worden, te connen 
Berghe.betaelen.. " 
9. 	 Pieter Lefevere, wever, 

2. 	 Frnncois de Meester, pointere, tuinier Catheline van Neste, zijn vrouw. 
(lochtijngier), Pieter Lefevere, hetkind. 
Kathelijne Voet&, zijn vrouw. 

VIjf kinderen : Laurs., Francijs, Marianne, Marij 
 10. 	Baptiste vanden Berghe, wever, 

en Petronelle de Meester. Marij van Haelst, zijn vrouw. 
Jooris Dooms, boerenwerkman (cnape). De kinderen Francois en Marie vanden Berghe. 

3. 	 Jan Meulebroeck, pointer, 11. 	 Jacobus van Rousselaere, wever,
ploeger (1aboureur), Janneken de Deurwaerder, zijn vrouw. 

Marij Bekaert, zijn vrouw. Pie1er van RoosseJaere, boeren werkman, 
Drie kinderen : Passchier, Jacques De We Pie1er van Rousselaere. 

en Thomaes de Smet 
Guillaeme Copeleu, koehoeder 12. 	Pie1er de Waele, werkman, 

(coijwachter), Joosijne vande P1ancke, zijn vrouw. 
Marij Robaijs, meid Drie kinderen : Jooseph, Joannes en Joosijne de 

Waele. 
4. 	 Houter Steverlijnck. pointer, ploeger, 

Marij vande Casteele, zijn vrouw. 13. 	 GlIiUaeme vander P1anck:e, werkman,
Het kind Joannes de Burchgrave, Jacqueline Ie Pierre, zijn vrouw. 
Simoen Steverlinck. paardenknecht, Vier kinderen : Gnj)]aeme, Pie1er, Christine en 
Jan Mingeer, boerenwerkman, Joosine vande P1anck:e. 
Phlippe M.aes. koehoeder, 

Marij Casteele, meid 
 14. 	Pieter Brugghe, weduwnaar, ploeger. 

Drie kinderen : HuiJorecht, Jooseph en Catbe1ine 
5. 	 Geeraert vanden Bogaerde, griffier, Brugghe.

Elisabeth de Loddere, zijn vrouw. 

Jan Cruijpt in Derde, paardenknecht, 
 15. 	Guillaeme Desijn, wever, 
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Catheline Willecome, zijn vrouw. 

Marij Gardijn. koehoedster. 


16. 	Baptiste LIbeert, tuinier (werckman in hofIandt), 
Marij Vercruijce, zijn vrouw. 
Drie kinderen: Andries, Pieter en Joannes Libèert 

17. 	 Adriaen vanden Broucke, ploeger, 
Anne vanden Bogaerde, zijn vrouw. 
Marttius vanden Broucke. mindeIjarig kind. 
Domijn vande Caveije, paardenknecht, 
Joos Callens, boerenwerlanan, 
Janneken vande Kerehove, meid, 
Petronelle vanden Broucke, kleine meid 

18. 	 Jan de Clercq, wever, 
Isabeaux Sijnave, zijn vrouw. 
Hun twee kinderen : Laws. en Jan de Clercq. 

19. 	Laureijns Verhamme, ploeger, 
Marij van l..eIberghe, zijn vrouw. 

De kinderen : Marten. Joannes, Regis, Pieter en 
Petronelle Verhamme. 

Baltazar Bmbe, schaper, 
Jan Labens, knecht, 
Pierijne Verscheure, meid 

20. 	Denijs Legij, ploeger, 
Florence Rommens, zijn vrouw. 

De "..behuywde•." kinderen Joannes en Jacobus 
Vermeulen. 

Pieter Legij, paardenknecht. 
Pieter de Jaeghere, boerenwedanan. 

21. 	Pieter Christiaen, weduwnaar, landsman 
De kinderen Margrieue en Christine Christiaen. 

22. 	Bouter Bastoen, tuinier, 
Cateline Coucke. zijn vrouw. 
Fm.noois-Bouter, Marianne en Marij Bastoen, zijn 
kinderen. 

23. 	 Jan Wielant. tuinier, 
Catheline Caveije, zijn vrouw. 
Gillis en Joannes WieIant. zijn kinderen. 

24. 	Jan Bekaert, tuinier, 
Tanneken Hannecourt, zijn vrouw. 
Jan Bekaert, zijn minderjarig kind. 

25. 	Joos de Jonchere, tuinier, 
Janneken van l..eIberghe, zijn vrouw. 
Judocus, Jacobus, Adrianneken en Joanneken, zijn 

kinderen. 

26. 	Gabreel van Dae1e, wagenmaker, 
Catheline Vercruijce, zijn vrouw. 
Jan Cottenijs, zijn knecht 

27. Nicolas Bergou, smid, 

Barbara l...ec:oI:Jt: zijn vrouw. 

Zijn dochter Marij-Bmbel. 

Pieter Bergou, zijn knecht 


28. 	 Jan de Prnetere, ploeger, 
Adriaene de Burchgraeve, zijn vrouw. 

Anneken vanden Bogaerde, de "..behuijde.." 
dochter. 

Toucbain vande Plancke, boerenwerkman, 
Pieter Buijse, koehoeder, 
Janneken vande Plancke, meid 

29. 	MiemeI Rijsman, tuinier, 
Joosijne Vetkamert, zijn vrouw. 
Jacquelijne Dubo, zijn moeder. 

30. Jacobus van Letbergbe, pachter, 
Margriel:te Mortier, zijn vrouw. 
Jacobus van Lerberghe, zijn minderjarig kind. 
Jacobus Verbamme, paardenknecht, 
Pieter de Brabandere, schaper, 
Pieter Herpels, molenaarsknecht, 
Adriaen de DijveJe. molenaarsknecht, 
Maerten Coppeleu, boerenwerlanan, 
Anne van Hool1e, meid, 
Andries Cousaert, kleine knecht 

31. 	Matten Rousseu, tuinier, 
Margriel:te Carette, zijn vrouw. 
JOIl.'lepb, Gillis en FI3DCOÎS Rosseau, zijn kinderen. 
Janneken Beijt. meid. 

32. 	Jan Vermeulen, pachter, 
CatbeJine de Willic, zijn vrouw. 
Martinus, Joannes, Jacobus. Elisabeth en Petronelle 

Vermeulen, zijn Jdnderen 
Adriaen WitlfboIIe. paardenknecht, 
Jan Labens, boerenwerkman, 
Catbarine vanden Berghe, meid. 

33. 	Matten Christiaen, ploeger, 
Marij Lefevere, zijn vrouw. 
Gnillaeme de Grave, koehoeder, 
MaghdeIrene de Grave, meid 

34. 	Houter Carette, tuinier, weduwnaar. 
Bouter Carette, zijn zoon. 
Joosijne de Smet zijn ....behuyde.." dochter. 
Outer Nuijtens, kind. van zijn dochter. 
Jacques Verbeke, boerenwerkman. 
Marie Dhulst. meid, 

35. 	Joos van 0verscbeJde, molenaar, 
CatbeJine Maes, zijn vrouw. 
Jacobus en Marij van OverscbeJde, zijn kinderen. 

36. 	Jan Davidt, landbouwer, 
Joosijne Ba1andt, zijnvrouw. 

Matten, Jacobus. Marij en Terese Davidt, zijn 
kinderen. 
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Pieter N .., boerenwerkman. 

37. 	Francois Toebadt, weduwnaar, tuinier. 
Judocus, Jacobus, Outer, Joannes, Adriaen en 

Marie-Maghdeleene Toebadt, :zijn broers en 
zusters. 

Anthone Holvoet, boerenwerkman, 
Marij vande Venne, meid. 

38. Jacques Hooghe, weduwnaar, tuinier. 

39. 	Guill1aeme Roose, ploeger, 
Isabeu del Neste, :zijn vrouw. 
Jan, Guillaeme, Pieter en Margriete, :zijn kinderen. 

40. 	Pieter de Poortere, wever, 
Elisabeth VeIbrughe, :zijn vrouw. 

Joannes, Anneken en Joosijne de Poortere, :zijn 
kinderen. 

41. 	 Gilles Ballekens, pachter, 
Janneken Opsomer, :zijn vrouw. 

Gilles, Guillaeme en Christine Bal1ekens, hun 
kinderen. 

Jacques Dheije, paardenknecht, 
Jan vanden Berghe, boerenwerkman, 
Jan Gibelinck, schaper, 
Joanne Dhulst, meid 

42. 	Marij Nijs, We van Pieter de Brabandere. 
Pieter en Marij de Brabandere, haar kinderen. 
Guillaeme Hooghe, boerenwerkman. 

43. 	Gabreel Maes. ploeger, 
Petronel1e Bal1ekens, :zijn vrouw. 
Gabreel en Marianne Maes. hun kinderen. 

Joannes en Petronelle Verhaghe, gehuwde 
kinderen. 

Joos Struijve, paardenknecht, 
Andries vande Putte, boerenwerkman. 

44. 	Anthone de Leersnijder, ploeger, 
Barbel Bekaert, zijn vrouw. 

Elisabeth, Anthonette, Marij & Petronelle de 
Leersnijder, hun kinderen. 

Dornijn van Dorpe, boerenwerkman. 

45. 	Jacobus Callens, ploeger, 
Janneken Bekaert, Zijn vrouw. 

Jacques, Gui11aeme, Marij en Janneken Callens, 
haar kinderen. 

Cornel Adijns, paardenknecht, 
Janneken Dolfijne, meid 

46. 	Pieter vanden Berghe, landsman, 
Susanne van Moen, zijn vrouw. 
Pieter vanden Berghe, hun kind. 
Pieter Tanghe, koehoeder. 

47. Huybrecht Holvoet d'oude, pachter, weduwnaar. 

Jan en Pieter Holvoet, :zijn kinderen. 
Margriete vander P1ancke, :zijn "..behouden.." 

dochter. 
Matthijs Sijnave, boerenwerkman, 
Frans van Marcque, schaper, 
Marij Tanghe, meid 

48. Pieter de Mulle, ploeger, 
Magriete Legi, :zijn vrouw. 

Pieter, Gnillaeme en Anneken du Mulle, haar 
kinderen. 

Jeron van Marcke, boerenwerkman, 
N.. N.., koehoeder. 

49. 	Pieter de Smet, weduwnaar, pachter. 
Joosijne en Marij de Smet, :zijn kinderen. 
Joosijne N.., meid 

50. 	Francois Cosaert, hovenier, 
Jaoneken Tanghe, :zijn vrouw. 
Olivier Malfait :zijn "..behouden.." zoon. 
Baptiste Hameije, boerenwerkman, 
Marij Tanghe, meid 

51. 	Geeraert vande Plancke, pachter. 
Frans, Laureiins, Jacques en Marij vande Plancke, 

broers en zusters. 
Anne vanden Bogaerde, hun " ..moije..", weduwe. 
Niclaijs Bekaert, paardenknecht, 

52. 	Pieter Reijnaert, pachter, 
Therese de Meester, :zijn vrouw. 

Adriaene van LeIberghe, :zijn "..behoude.." 
dochter. 

Michiel N .., paardenknecht, 
Laureijns Ameije, boerenwerkman. 

53. 	Jacques van Daele, pachter, 
Jaooeken Moschroen, :zijn vrouw. 
Joannes van Daele, haar kind. 
Marij N .., meid 

54. 	Joos de Craene, knecht in een oliemolen. 
Christine de Crane, :zijn zuster. 
Pieter Garernijn, knecht, 
Margriete Dheijghere, meid 

55. 	Joos de Mol, knecht in een oliemolen,· 
Petronille Terrijn, :zijn vrouw. 
Michiel Patijn, knecht 

56. 	Cbristiaen van Haelst, pachter, 
Joosijne Nijs, :zijn vrouw. 
Pieter, Joosijne en Aoneken Quackelbeen, :zijn 
"..behoude.." kinderen. 
Judocus Denijs, koehoeder. 

57.. Simoen Kindt, knecht in een oliemolen, 
Tanneken Molle, :zijn vrouw. 
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Augustijn Kindt, zijn zoon. 

Catharine Busschaert, " ..behuyde.." dochter. 


58. 	 Jan Courtens, pachter, 
Elisabeth Rijsman, zijn vrouw. 

Wouter, Margriete, Marijanne en Jacquelijne de 
Smet, zijn"..behuyde.." kinderen. 

Jan van Leth, boever, 
Jan N .., boerenwerk:man, 
Pieter N .., boeren werkman. 

59. 	Joos Meerschaert, wever, 
Cathelijne de Meester, zijn vrouw. 
Marij Meersschaert, hnn kind. 
Andries Courtens, boerenwerk:man, 
Catharine Rommens, meid 

60. 	Huybrecht Holvoet de jonge, pachter, 
Martine van Lerberghe, zijn vrouw. 
Marten en Anneken Holvoet, hun kinderen. 
Andries Ottevaere, paardenknecht, 
Marten Beemaert, boerenwerk:man, 
Anneken Verwee, meid 

61. 	Pieter Comtens, bleker, 
Marij Montens, zijn vrouw. 

Judocus-Joannes, Gni1laeme, Godefrides en 
Albertine Coucke, zijn " ..behaude.." kinderen. 

62. 	Jacques Samijn, bleker, 
Marij Ovijn, zijn vrouw. 
Joosijne N .., de meid 

63. 	Andries de Mets, weduwnaar, bleker. 
Andries, Marij en Joosijne de Mets, zijn kinderen. 
Ook zijn grootmoeder. 

64. 	Baudewijn Samijn, bleker, 
Marij Rouseu, zijn vrouw. 

Baudewijn, Maghdeleene, Marij en 
Emerchiaene(?) Samijn, hnn kinderen. 

65. 	Gnillaeme vander Kindert, pachter, 
Tanneken Verhelst. zijn vrouw. 
Jan CrepeL paardenknecht, 
Michiel Cruijpe1ant, boerenwerkman, 
Joosijne N .., meid 

66. 	Jooseph vanden Bogaerde, niet gehuwd, tuinier. 
Petronelle vanden Bogaerde, zijn zuster. 
Marij N .., meid 

67. 	RogierdeBlauwe, tuinier, 
Joosijne de Scheemaecker, zijn vrouw. 
Joannes en Marij de Blauwe, hnn kinderen. 

68. 	Gnillaeme Canon, tuinier, 
Catheline van Marcque, zijn vrouw. 

Rogier, Gni1laeme, Joannes, Catharine en 
Marijanne 

Canon, zijn kinderen. 
Pieter N .., boerenwerk:man, 
Ceselia Herman, meid 

69. 	Jan Wancquet, niet gehuwd, tuinier. 
GlliI1aeme, Marij en Martijne, broers en zusters. 

70. 	GnillaemevandenBogaerde, tuinier, 
Tanneken Verhamme, zijn vrouw. 
Marianne vanden Bogaerde, hnn kind. 
Joos Lagaij, boever, 
Niclaijs N .., boerenwerlanan. 
Elisabeth vanden Bergbe, meid 

71. 	Andries Wue1ant, tuinier, 
Martine van Neste, zijn vrouw. 
Joannes, Michiel, Janneken en Maij Wijlant, hun 

kinderen. 

72. 	Rogier Labens, pachter, 
Cathelijne Veriable, zijn vrouw. 
Michiel, Judocus, Marij en Elisabeth Labens, hnn 

kinderen. 

73. Rogier Vetbeke, weduwnaar, tuinier. 
Guille, Anthone, Elisabeth en Anneken Vetbeke, 

zijn kinderen. 

74. 	Jacobus Gellijnck, tuinier, 
Marij Buijse, zijn vrouw. 
Judocus Gellijnck, hun kind. 
Adriaen Mestiaen, boerenwerkman. 

75. 	 Joannes Hostijn, herbergier, 
Clara de Ont, zijn vrouw. 

Isabelle, Annemarij en Marij-Francoise Hostijn, 
hnn kinderen. 

76. 	Pieter Planckaert, tuinier, 
Marie ik: Grave, zijn vrouw. 

77. 	 G1ande Faviere, bleker, 
Joose Verwee, zijn vrouw. 

78. 	Jan Geijsens, werkman, 
Joosijnevan Overbeke, zijn vrouw. 
Joannes en Joosijne Gysens, hnn kinderen. 

79. Magdeleene Laijse, We van Pieter van Rumbeke, 
bleekster, 

Joannes en Jacobus van Rumbeke, haar 
"..behuijde.." kinderen. 

80. 	Gui11aeme Coucke, bleker, 
Anne vanden Bergbe, zijn vrouw, 

Joannes, Michiel, Martinus, Catharine, Anne, 
Macbdaleene, 

Elisabeth en Bernaerde Coucke, hnn kinderen. 

81. Gui1laemevan Steenkiste, bleker, 
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Marij Backelant, zijn vrouw. 

Jacobus vanden Berghe, " ..behoOOe.." zoon. 

Jacquemijne N .., meid 


82. 	 Joos Meersschaert fs Jan, bleker, 
Marij Loncke, zijn vrouw. 
Jacobus, Pieter, Judocus, Joanne en Marianne 
Meersscbaert, hun kinderen. 

83. Anthone vande Plancke, tuinier, 
Marij Fremaut, zijn vrouw. 

Joannes, Janneken, Terese vande Plancke, hun 
kinderen. 

84. 	 Jan Lefèvere d'oOOe, wever, 
Marij van Neste, zijn vrouw. 
Balbel Lefèvere, hun dochter. 
Andries Trowant, koehoeder. 

85. 	Jan Coucke, weduwnaar, wever. 
Jan Coucke, zijn zoon. 

86. 	Jan Lefevere dejonge, pachter, 
Isabeu Borgoij, zijn vrouw. 
Thomas. Joannes, Jacques en Catharine Lefevere, 

hun kinderen. 

87. 	Janneken Rijsman, We van Geernert vande Putte, 
herbergierster. 

Geernert, Pieter, Manen. Magbdeleene en 
Janneken vande Putte, haar kinderen. 

88. Elena de Jaegbere, We van Jan van Neste, 
pachteres. 

Jan, Rogier, Jacobus en Marij van Neste, haar 
kinderen. 

Gillis Velgat. paardenknecht, 
Jacques Desijn, boerenwerlanan, 
Joos van Nieuwenhuijse, boerenwerlanan, 
Joosijne Bosse, meid 

89. 	Jacobus Buysscbaert, knecht in een oliemolen, 
'Anna Troost. zijn vrouw. 
Jacobus en Marianne Buijsschaert, hun kinderen. 

90. Joannes en Michiel van Letberghe, afgaande 
pachters, 

Marianne Verhamme, hun halfzuster. 
Marij Terrijn, meid 

".•KIeI' naer volghen de aerme 
huijsgesinen, de welcke niet copobel en sijn 
om eenieh last te connen betaelen, jae dot 
sij soo verre ghecomen sijn, dot sij sonder 
hulpe vande goede menschen hunnen con 
met eeren niet en connen becommen, 
emmers dot sij met hunne kinderen 
dickmaels broothongher moeten lijden door 

de groote mijne ende troublen van orIoghe 
die dese prochie van Cortrijck buijten heeft 
moeten onderstaen.. " 

91. Pieter de Bels, weduwnaar. 
Matheus, Gllillaeme, Jooseph en Jacquemijne de 

Bels, zijn kinderen. 

82. De We GniUaeme van Wijnsberghe. 
Marij en Margriete van Wijnsberghe, haar 

kinderen. 

83. Olivier Hooghe, arme werkman, 
Elisabeth vanden Bogaerde, zijn vrouw. 

Joannes, Guillaeme en Marijanne Hooghe, zijn 
kinderen. 

84. 	Amault Vercruijse, arme werkman, 
Janneken van Neste, zijn vrouw. 
Margriete Vercruijsse, zijn dochter. 
Christinne, Marianne en Joannes Remerij, zijn 
"..behuijde.." dochter. 

85. 	Jan Terrij, niet gehuwd, 
Magbdaleene Terrij, zijn zuster. 

86. 	Laureijns Tanghe, 
MagbdaJeene Baudecoor, zijn vrouw. 
Jacques, Mattheus, Janneken en Anneken Tanghe, 

zijn kinderen. 

87. 	Janneken Remerij, We van Jan Nijs. 
Jan NÛs, haar zoon. 

88. 	Francis vande Caveije, 
Janneken Bourgois, zijn vrouw. 
Jacobus en Pieter vande Caveije, zijn kinderen. 

89. 	 Jan Remmerij, 
Tanneken van Brabant, zijn huisvrouw. 

Jooseph, Janneken, Joosijne en Marij Remmerij, 
zijn kinderen. 

90. 	Daneel Couskens, 
Magbdaleene Rommers, zijn huisvrouw. 

91. 	Adriaen CameIbeke, weduwnaar. 
Marij-Anne Came1beke, zijn kind 

92. 	Gui11aeme Eechoute, 
Margriete Maes, zijn vrouw. 

93. 	Jacques Bosse, 
Cathelijne Coucke, zijn vrouw. 
Adriaen en Marij Bosse, zijn kinderen. 

94. 	Geeraert Kindt, 
Janneken Dessan, zijn vrouw. 

95. Phlips Meu1ecom, 
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Janneken Kindt, zijn vrouw. 

Lanreijns en Marij-Anne Meulecom, hun kinderen. 


96. 	Joos van HaeIst. 
Marij Spriet. zijn vrouw. 
Magbdaleene van HaeIst. hun kind 

97. 	Marij de Clercq, We van Simoen van OveJberch. 
Pieter van 0veJberch, haar kind 

98. 	Jan vander Meulen, 
Janneken Tanghe, zijn vrouw. 

Anthone en Lowijse vander Meulen, haar 
kinderen. 

99. 	De We Guillaeme de Jaeghere. 
Joos en Marij, haar kinderen. 

100. Heijndrick Dheeren, 
Beattise de Scheemaecker, zijn vrouw. 
Frans, zijn kind. 

101. Olivier Tanghe, 
Magdalene Coulon, zijn vrouw. 
Miehiel en Godelieve Tanghe, haar kinderen. 

Francois en Joannes Persijn, zijn "..behuyde.." 
kinderen. 

102. Jacques Duvilie, 
Petronelle Desonville, zijn vrouw. 
Pieter, Elisabeth en Mary Duvilie, zijn kinderen. 

103. Jan van Meenen, 
Cathelijne Swmont, zijn vrouw. 

Joannes-Adriaen, Anneken en Marijanne van 
Meenen, hun kinderen. 

104. Jan Lancksweert, 
Anne de Jaeghere, zijn vrouw. 
Pieter, hun kind 

105. Cathelijne Holvoet, We van Harnault Bekaert 
Pieter, haar kind 

106. Jan de Clercq, 
Isabeu Sprinckier, zijn vrouw. 
Antheunes en Cathelijne de Clercq, hun kinderen. 

107. Jacques Hannecourt, 
Joosijne de Loddere, zijn vrouw. 
Jacobus, Joannes en Petronelle, haar kinderen. 

108. Pieter du Jardijn, 
Adrianne Coulon, zijn vrouw. 
Miehiel en Marij, hun kinderen 

109. Miehiel Coulon, 
Cathelijne Staesens, zijn vrouw. 
Miehiel, Magbdalene en Marij, hun kinderen. 

110. Antheunes Terrijn, 
Joosijne Delneste, zijn vrouw. 
Marie-Anne, haar dochter. 

11 L Janneken vande Velde, We van Pieter vande 
Plancke. 

Christine, haar dochter. 

112. Jan Buijsschaert, 
Joosijne del Neste, zijn vrouw. 

113. Joos Everaert, 
. MagbdaleneBekaert, zijn vrouw. 

Jooseph, haar kind 


114. Cathelijne Verspaille, jonge dochter. 

115. Joos vande Casteele, 
Marij van Neste, zijn vrouw. 
Jooseph, hun kind 

116. Janneken Rommens, We van Rogier Verwee. 
Jooseph, Rogier en Janneken, haar kinderen. 

117. Guillaeme Odevaere, 
Clare van Neste, zijn vrouw. 
Gnillaeme en Jacqquemijntken, haar kinderen. 

118. Pieter Pladijs, 
Elisabeth Meseure, zijn vrouw. 

Jacobus, Francis. Margriete, Marij en Elisabeth, 
haar kinderen. . 
119. Joannes Vexbmgghe, 

Jacquemijne, Marij en Anne, broer en zusters. 

120. Pieter Verhaghe. 
Anthonette Ratte, zijn vrouw. 
Joannes, hun kind 

121. Pieter Label, 
Margriete vanden Berghe, zijn vrouw. 

122. De We Guil1aeme Verfaille, 
Judocus, haar kind 

123. Jan Mahieu, 
Goddelive Coucke, zijn vrouw. 
Marij, hun kind 

124. Jacobus Coucke, 
Marij Carlier, zijn vrouw. 
Marij-Cathelijne, hun kind 
Lowijs Castela.in, hun " ..behuyde.." kind 

125. Joos vande Plancke, 
Jan en Jacquemijne, broer en zuster. 

126. Adriaen de Poortere, weduwnaar, 
Joosijne, zijn dochter. 
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Joorge en Cathelijne Madou, zijn "..behuyde.." 
kinderen. 
127. Jooris van Honacker, 

Janneken vander Schore, zijn vrouw. 
Jacobus Verschore, zijn schoonbroer. 

128. Jan van Lerberge, 
Cathelijne Descamps, zijn vrouw. 
Pieter en Guillaeme, hun kinderen. 

129. Jan Ratte, 
Janneken Adins, zijn vrouw. 
Joannes, Janneken en Joosijne, haar kinderen. 

130. Lowijs d' Alewijn, weduwnaar. 
Jacques, Christine, Marij, Maghdalene en 

Petronelle, zijn kinderen. 

131. Jacques de Poortere, 
Christine Caveije, zijn vrouw. 
Joosijne, hun kind 

132. Isabeu Noppe, We van Joos Adins. 
Guillaeme, Joannes, Andries en Godelive, haar 

kinderen. 

133. CathelijneHolvoet, We van Gillis Verhaghe. 
Joannes, Phlippe en Petronelle, haar kinderen. 

134. Christiaen de Joncheere, 
Marij Bijn, zijn vrouw. 
Adriaen, hun kind 

135. Lowijs Delbaere, weduwnaar, samenwonend met 
Cathrina de Smet 

136. Matthijs de Back:ere, 

Janneken Deckers, zijn vrouw. 


137. Thomas Bekaert, 

Dolphine &es., zijn vrouw. 

Thomas, Guillaeme en BaIbara, haarkinderen. 


138. Simoen vanden Berghe, 

Elisabeth Praeters, zijn vrouw. 

Joosijne en Janneken, hun kinderen. 


139. De We Lieven Nolf 

Guillaeme, haar zoon. 


140. Pietervande putte, 

Marij vande Velde, zijn vrouw. 

Marij, hun kind 


141. Gillebeert Vermeulen, 

Marij Callens, zijn vrouw. 

Marij, hun kind 


142. De We Joos Malfaict 

Pieter, haar kind 


143. Joos Noppe, 
zijn huisvrouw. 
Joos en Marij, hun kinderen. 

144. Marij de Back:ere, We van Francois van 
Haesbrouck. 

Martine en Marij, haar kinderen. 

145. De We Mattheus van Haesbrouck. 
Judocus en Catharine, haar kinderen. 

146. Jeroon van Overberch, 
Joosijne Calewaert, zijn vrouw. 
Joosijne en PetronelIe, haar kinderen. 

147. Guillaeme Mahien, 
Anna Bauwens, zijn vrouw. 
Anneken, haar kind 

148. Francijs Ratte, 
Anthonette Adios, zijn vrouw. 
Joannes, hun kind 

149. Jan Coppe1eu, 
Joosijne vanden Berghe, zijn vrouw. 
Niclaijs, HuiJbrecht en Elisabeth, haar kinderen. 

150. Joos Soete, 
Marij vande Plancke, zijn vrouw. 
Met één kind 

151. Marij de Clerck, We van Gnj)]aeme de Gmve. 
Jacques en Adriaenne, baar kinderen. 

152. Joos Verscheure, 
Marij Cabije, zijn vrouw. 
Janneken Caveije, baar zuster. 

153. Guillaeme de Veughele, 
Magbdelene Vermant, zijn vrouw. 

Pauwe1s, Guillaeme, Marianne, Marij en 
Maghdelene, haar kinderen. 

154. Gregorius Salenbie, 
Anthonette Adios, zijn vrouw. 
Joannes en Janneken, haar kinderen. 

155. Francois Herman, weduwnaar, wonende samen 
met 

Lieven Rijsman, zijn schoonbroeders kind 

156. Joos du Jardijn, 
Joosijne vander Ginste, zijn vrouw. 

157. Jacques Aeon, 
Janneken de Witte, zijn vrouw. 

Marij en Godelieve van Houte, "..behuyde.." 
kinderen. 

-
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158. Jeron de Costere, 
Marij de Sa11, zijn vrouw. 
Jan en Marij, hun kinderen. 

159. Pieter de Backer, 
Tanneken Marsse, zijn vrouw. 
Janneken, een klein kind. 

160. NicJaijs Herpels, 
Francine Davidt, zijn vrouw. 
Marij Kercho:t: de moeder. 

161. Marcquis de Pre, 
Petronelle van Reable, zijn vrouw. 

162. Marij Tauliet, We van Joos vande Ghinste. 
Augustijn en Marij, haar kinderen. 

163. Jacques Bevernage, 
Janneken Everaert, zijn vrouw. 
Joannes en Marij-Anne, hun kinderen. 

164. Jacques vander Beke, 
Joosijne Bergaert., zijn vrouw. 
Gui11aeme en Francis, hun kinderen. 

165. Francois vander Beke, 
Baibara vande Wiele, zijn vrouw. 
Gillis, Elisabeth en Joanne, haar kinderen. 

166. Janneken Moenens, We van Pieter de Mittenaere. 
Cathelijne, haar kind. 

167. Francois Vercoutere, weduwnaar. 
Lodewijck en Joanne, zijn kinderen. 

168. Leyenaertvande Voorde, 
Margriete van Marcke, zijn vrouw. 
Martinus, Liënaert en angenus, haar kinderen. 

169. Joos Hosdé, 
Rosine van Marcke, zijn vrouw. 
Joannes. hun kind. 

170. NicJaijs Verhaeghe, 
Cornelie Labouse, zijn vrouw. 
Joannes. NicJaijs en Marij, hun kinderen. 

171. Balthazar Melsens, 
Secilia van Marcke, zijn vrouw. 
Rogier, haar kind. 

172. Gijsel vande Wieie, 
Marij van Marcke, zijn vrouw. 

Francis, Anne, Joosijne en Catharine, haar 
kinderen. 

173. Joos C001saet, 
Catharine La Gaij, zijn vrouw. 
Joosijne, hun kind. 

174. Joos C001saetd'oucJe, weduwnaar 

175. Jan Verhaeghe, 
Francine Ugelie, zijn vrouw. 
Judocus en JaoJlf.ken, hun kinderen. 

176. Jacques vanden Bossche, 
Elisabeth Enau, zijn vrouw. 

Marie en Ijdeken Davick(of Dauick 1), kinderen 
van een eerste bed. 

177. Joos Coulon, 
Janneken Mu1leman, zijn vrouw. 
Judocus, Martinus en Gabreel, hun kinderen. 

178. Pieter Seijnave, 
Janneken vande Steene, zijn vrouw. 
Pieter, Elisabeth en Marij, hun kinderen. 

179. Joos Calewaert, 
Margriete de Jaegbere, zijn vrouw. 
Judocus, Margriete, Soijse en Anne, haar kinderen. 

180. Jan Herman, 
Marij Bibuijck, zijn vrouw. 
Marij-Aldegonde, hun kind. 

181. Glli1Iaeme Le Fevere en zijn huisvrouw. 

182. RObeert Bourgois en zijn huisvrouw. 
Francois, zijn kind. 

183. AdriaenLabbens, 
Marij L:pierre, zijn vrouw. 
Adriaen, Joos en Joosijne, hun kinderen. 

184. Jan Verhaes, 
Christine Hanseel, zijn vrouw. 
Jan en Pieter, hun kinderen. 

185. Pieter Bulteel, 
Marij de Jaegbere, zijn vrouw. 
GilIis, hun kind. 

186. Phlippe Stallins, 
Marij Cornelie, zijn vrouw. 

" .. AIdus bij ons onderschreven pointers 
ende setter.s tier prochie van Cortrijck 
buijten, gltetltun ende overghegeven, ende 
bij ons ter vergoei/erijnghe onderteeckent 
desen 27e Janrij 1696.. rr 

(get) Pieter vanden Bogaerde, Jan van 
Mulebrocke, Francys de Meester, Wouter 
Stevelinck. 
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Medegedeeld••• 


De volkstelling van het kanton NIEUWKERKE anno 1795 (deel I) 

door Mattias Pattyn 

De genealoog die met zijn onderzoek in Heuvelland terecht komt weet doorgaans niet wat 
hem te wachten staat. De huidige fusiegemeente is een groepering van 8 gemeenten die tijdens het 
Ancien Régime onder 5 kasselrijen (Waasten, Belle, CasseL Veume en Ieper) ressorteerde. Op 1 
oktober 1795 vallen de Fransen onze gewesten binnen en breekt een nieuwe periode in de 
geschiedenis aan. De Franse overheid creëert 'nieuwe instellingen zoals departementen, 
arrondissementen en kantons. Eén van die kantons is het kanton Nieuwkerke die volgende 
gemeenten omvat : Nieuwkerke, Wulvergem, Dranouter, Loker, KemmeL Wijtschate en Mesen. 
Eind 1795 krijgt het kantonbestuur de opdracht om een vo1kstelling in iedere gemeente te 
organiseren. Die vo1kstelling geeft van iedere inwoner volgende belangrijke gegevens : naam en 
voornaam, leeftijd, beroep of verwantschap, datum of jaar van inwijking in de gemeente en 
eventueel het aantal kinderen jonger dan 12 jaar. Met de publikatie van deze bron hopen we een 
zelden gebruikte bron voor de zoeker vlot toegankelijk te maken. Voor de zoeker is de bron erg 
interessant daar er voor sommige gemeenten geen kerkregisters meer bestaan. In het eerste deel 
wordt de volkstelling van Dranouter, Nieuwkerke, Wulvergem en Loker behandeld. Bij voldoende 
belangstelling volgt er later de publikatie van de volkstelling van Mesen, Kemmel en WIjtschate. 
De volkstelling van het kanton Nieuwkerke anno 1795 (deel 1) verschijnt eind oktober 1996 bij 
de uitgeverij Familia et Patria te Roeselare i.s.m. het Vlaams Centrwn voor Genealogie en Heraldiek 
te Handzame. Het werk telt ongeveer 120 bladzijden en is gei1lustreerd met prentkaarten. Een 
index op de familienamen is voorzien. 
Voorintekening ? 
* België: door overschrijving van 350 fr. op 063-9592983-09 van Matt.iaS Pattyn, Spiervelden 4, 
8950 Nieuwkerke (met vermelding .. ex. telling 1795). Eventuele verzendingskosten : 100 fr. 
Anders kan het boek afgehaald worden bij de auteur ofin het VCGH (plaats meedelen a.u.b.) en dit 
vanaf 1 november 1996. 
*Frankrijk: 500 fr. op rekening 000-0177460-47 van Jaklien Pattyn-Decrock, Spiervelden 4, 8950 
Nieuwkerke (portkosten zijn inbegrepen) met vermelding ... ex. telling 1795. 

De parochieregisters van Harelbeke - 1597-1803 
uitgegeven door "De Roede van Harelbeke" 

De gegevens uit de parochieregisters van Harelbeke (Sint-Salvator) van 1597 tot 1803 
werden door Gerard en Joost Opsomer, werkende leden van De Roede van Harelbeke, 
INTEGRAAL in een gegevensbestand op PC ingetikt en ALFABETISCH PER GEZIN 
gerangschikt. 

Het resultaat van dit monnikenwerk, een waardevolle basis voor stamboom vorsers en 
genealogen in het algemeen, is een stapel overzichtelijke gegevens, vervat in ongeveer 1800 
bladzijden, A4-formaat. Er worden 7750 overlijdens (1602-1803), 2876 huwelijken (1609-1803) 
en 1.4716 dopen (1597-1803) vermeld. 

De Roede van Harelbeke geeft dit werk uit. Geïnteresseerden kunnen nu hierop intekenen. 
Aangezien de oplage, om budgetaire redenen, zeer beperkt zal worden gehouden kan er uitsluitend 
bij voorintekening worden besteld. 
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U kan Uw exemplaar VOOR 1 NOVEMBER 1996 schriftelijk of telefonisch laten 
voorbehouden bij Frans Lampaert, Wagenweg 44,8530 Harelbeke - telefoonnummer 056/716911. 
Gelieve te vennelden of het boek wordt afgehaald of per post dient te worden verzonden. De 
Roede van Harelbeke biedt de uitgave tegen kostprijs aan ; deze wordt op ongeveer 2000 frank: 
geraamd (1800 bladzijden), exclusiefeventuele verzendingskosten. U betaalt pas na levering. 

Geïnventariseerde staten van goed (Oost-Vlaanderen) 

Luc Neyt, de Tieltse VVF.-voorzitter is auteur van tal van uitgaven : 
1. Keure van Sleidinge, Waarschoot, Lovendegem. 

3 delen (1642-1816) 300 - 400 - 400 fr. 
2. Heerlijkheid Merendree. 

4 delen (van 1583 tot 1795) 400 fr. per deel 
3. Heerlijkheid Vmderhoute (Evergem Besele), Merendree. 

2 delen (1594-1795) 400 fr. per deel 
4. Heerlijkheid Oostwinkel (Oostwinkel en Zomergem), Heerlijkheid Sint-Donaas te Oostwinkel, 
Heerlijkheid Platte Gaverije en Twaalf Bunder te Zomergem, Oostwinkel en Merendree, 
Heerlijkheid ter Heule te Landegem en Nevele, Heerlijkheid Kersen ter Rijen en Audegoede te 
Lotenhulle, Meigem en Vmk!. 

1698-1792 300 fr. 
5. Keure van Desteldonk (Evergem Doomzele) 

1670-1770 300 fr. 
6. Ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele 

3 delen 1605-1796 300 fr. per deel 
7. Graafschap Evergem (Evergem, Sleidinge en Wondelgem). 

6 delen (1612-1795) 300 fr. per deel 

uitgenomen deel 6 : 450 fr. 


Bestelling doorvoorafbetaIing op 000-0419293-59 van Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 Tielt. 

Verzendingskosten (binnenlandJbuitenland) : van 201 tot 300 fr : 75/125 fr ; van 301 tot 400 fr. : 

90/150 fr. ; van 401 tot 1000 fr. : 125/200 fr. 

Boven de 1000 fr., neemt men eerst het tarief van 1000 fr. en verhoogt dit met het tarief van de 

voorgaande schijven. 


Nieuw adres Oostenrijks staatsarchief 

Het nieuwe adres van dit archief dat nu ondergebracht is in een gloednieuw gebouw luidt: 
Österreichisches Staatsarchiv 
Kriegsarchiv 
NottendOIfergasse 2 
A-1030WIEN 
tel (0222) 79540 - fax (0222) 79540/109. 

Voor schriftelijke vragen: betaalde antwoordcoupon bijvoegen. 

Aanvullingen & correcties 3e Westvlaams Kwartierstatenboek 

zijn nogmaals uitgesteld tot het volgende Stamboompje. Bepaalde mededelingen inzake publicaties 
moesten immers nu gebeuren. Onze excuses voor het kleine lettertype bij de telling van Kortrijk
Buiten, doch we vonden het interessant de telling in zijn geheel en in één maal publiceren. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. als gewoon lid, 1500 fT. als steunend lid, 2500 fr. minimum als 
beschemlend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het lijdschrifl VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
tomlUlieren mm goedkopere tmieven verkrijgen (zie omslag Vlamme Stam). Alle briefwisseling in 
verband mei lidmaatschap, bemiddeling, l~nllilieverenigingen. heraldisch kollege enz. : 

CENTRIIM VOOR F!\M1LlECiESC1LIEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................. . 

Van lLeybceckstraat 3 
2170 !\NTWFRI'!':N - MERKSEM td. 03/646 99 R8 

Vernieuwing LIDGELD (én een steuntje ? ..) 

Het is weer zover: we kloppen opnieuw aan om wat centen los te weken. Dat is llan 
ook de rellen waarom jullie in dit vierde en laatste nummer 1'lln 't Stamboompje 1996 een 
overschrijvingsformulier llimlen ter betltling 1'lln 't Stamboompje. 
Het is heel eenvoudig: 
- ofwel betaalje minimum 100 Belgischefranken : 

*' als je lill bent l'an de Vlaamse Vereniging l'oor Familiekunde (lidnummer vermeillen)en 
in ons werkgebiellwoont. 
- ofwel betaal je minimum 200 Belgische franken: 

*' als je lid bent l'an de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde MAAR NIET in één van 
de drie arrondissementen van ons werligebiell woont (Kortrijk, Roeselare, Tielt) ; 

*' als geen lid bent van de V. v.F. (wat lliteraardjammer is) en enkel toegang wenst tot het 
documentatielokaall'an V. v.F. ROESELARE en TIELT. 

Een mi/lle bijdrage is natuurlijk van harte welkom : je weet dat het geld goed 
besteeli wOrllt : aankoop boeken, aankoop bronnenuitgal'en, copiëren van parochieregisters 
ofandere interessante documenten. Bij l'oorbaat hartel~ik dank voor jullie steun. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschrif\je 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-O112317-74 van V.V.F. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 

DANK AANVAARDEN !!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen. eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Artikels voor het nummer van januari. 

Het januari-nummer bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
januari tot en met maart! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 december. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Ncyt. Luxemburglaan 21. 

8700 Tielt. (tcl. 051/40 60 75) 

Sekretaris. kontaktadres : Lucien Aillict. 

Schuiferskapclsesteenweg 29. 8700 Tielt (lCI. 


051140 11 36). 

Er is werkvergadering. iedere eerste zatcr

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5,8700 Ticlt 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 5 oktober 1996 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 10 

ons lokaal o.l.v. van Fons Das. 

vrijdag 25 oktober 1996 in ons lokaal van 
20 tot 22 uur: Oud Schrift, o.l.v. Lueien 
Ailliet. We lezen en ontleden een proces
stuk (18e eeuw) uit het archief van de Raad 
van Vlaanderen, betreffende de Tieltse 
dokter en chirurgijn Thomas Abel Regel
brugghe. Tekst en transcriptie voor alle 
aanwezlgen. 

zaterdag 2 november 1996 van 9 tot 12 uur 
: genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. Claude Moors. 

vrijdag 22 november 1996 in ons lokaal van 
20 tot 22 uur : De BRAET-route in 
Kanegem en Ruiselede, door de heer 
André Braet, auteur van o.m. het 
familieboek Braet. Hij zal ons in woord en 
beeld meevoeren naar de plaatsen waar de 
familie Braet geleefd, gewoond en gewerkt 
heeft. 

zaterdag 7 december 1996 van 9 tot 12 uur 
genealogische vormingsvoormiddag 10 

ons lokaal o.l.v. Robert Vanneste. 

vrijdag 20 december 1996 van 20 tot 22 
uur genealogische vormingsavond o.l.v. 
Lucien Ailliet ; opzoeking en uitwisseling 
van gegevens, met speciale aandacht voor 
problemen i.v.m. Oud Schrift. 
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Kortrijk 


Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke. Wande

lingslraaL 3. 8531 BA VTKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41. 8501 Heule (tel. 056/3507 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal. Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


Waar? In ons lokaal MagdaIenastraat 30, 
8500 Kortrijk (eerste verdieping) 
(parkeerplaats "De Appel" aan het begin van 
de weg naar Marke) 

Dinsdag, 22 oktober 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" - VOORBEREIDING 
GOUWDAG 

Dinsdag, 10 december 1996, van 20 tot 22 u. 
Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 
Bronnen uit de 16de en 1 5de eeuw. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/203506) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5. 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 10 zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur; 

- 20 
 zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 
- 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand telkens 
van 18 u 30 tot 22 uur. 
Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

Op zaterdag 5 oktober 1996 krijgen we het 
bezoek van de V.V.F.Nafdeling uit 
DEINZE. Bij voorbaat van harte welkom! ! 



zondag 6 oktober 1996 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
het lokaal. Simultaan is er in de grote zaal 
naast het lokaal een genealogische vor
mingsvoormiddag over het software
produkt voor genealogen ProGen en dit 
o.l.v. de heer HaraId Delbol uit Menen. 

zaterdag 12 oktober 1996 van 13 u 30 tot 
17 u : genealogische vormingsnamiddag 
in het lokaal. Verantwoordelijke : Trees 
Vandenbunder. 

---> vrijdag 18 oktober 1996 van 20 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond : 
VOORDRACHT door de heer Willy 
STEVENS over het archief van de Raad 
van Vlaanderen. Dit archief bevindt zich 
in het Rijksarchief Gent en werd door vele 
genealogen slechts sporadisch geconsul
teerd, of is door de meesten zelfs nooit 
geraadpleegd. Het wordt een interessante 
avond! De voordracht heeft plaats in de 
grote zaal naast het lokaal. 
Verantwoordelijke : Wilfried Devoldere 

maandag 21 oktober 1996 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond in 
het lokaal o.l.v. Rudy Popelier. 

vrijdag 25 oktober 1996 van 18 u 30 tot 22 
u : genealogische vormingsavond in het 
lokaal van 18 u 30 tot 22 u en dit met 
Marcel Prinsie als verantwoordelijke. 

zondag 3 november 1996 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
het lokaal. Verantwoordelijken : Wilfried 
Devoldere en Jaklien Watteeuw. 

op zaterdag 9 november 1996 is er GEEN 
VORMINGSNAMIDDAG. 
Op deze zaterdagnamiddag 9 november 
wordt het derde en laatste deel van De 
huizen te Roeselare (deel NOORD) 
aangevuld met enkele APPENDICES 
(klapper voor de 3 delen op toponiemen, 
familienamen, overzichtskaartjes) van de 
hand van ons medelid de heer Guido 
Aerbeydt voorgesteld. Deze activiteit start 

om 15 uur in de grote zaal naast het lokaal. 
Prof. Chris VANDENBROEKE komt er 
een referaat houden over het leven van 
onze voorouders in de periode waarover 
het boek handelt (2e helft 16e eeuw). Wie 
nog geen uitnodiging kreeg voor de 
voorintekening (enkel als je ook de vorige 
delen kocht krijg je de kans het derde deel 
aan verminderde voorintekenprijs aan te 
schaffen) kan nog overschrijven tot 1l> 
oktober (zie elders in dit nummer). 
Inschrijven voor de activiteit zelf (de 
voorstelling van het boek) is noodzakelijk 
daar de namiddag besloten wordt met een 
receptie. 

zondag 17 november 1996 : deelname aan 
de 24ste Westvlaamse Ontmoetingsdag te 
Rumbeke. Zie afzonderlijke aankondiging. 

maandag 18 november 1996 van 18 u 30 
tot 22 u : genealogische vormingsavond 
in het lokaal. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

vrijdag 22 november 1996 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond in 
het lokaal van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke : Marcel Prinsie. 

zondag 24 november 1996 van 10 tot 12 u 
genealogische vormingsvoormiddag 

Genealogie en Computer o.l.v. Wilfried 
Devoldere. Onderwerp: HazaData 
plaats: de grote zaal naast het lokaal. 

zondag 1 december 1996 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
het lokaal van 9 tot 12 u. Verantwoordelij
ken: Lieve Denys en Jaklien Watt eeuw. 

zaterdag 14 december 1996 van 13 u 30 tot 
17 u : genealogische vormingsnamiddag 
in het lokaal. Verantwoordelijke: Edgard 
Seynaeve. Breng gerust Uw echtgenote 
mee naar Roeselare: de "Kerstshopping" is 
volop aan de gang en in Roeselare komt zij 
zeker aan haar trekken. 
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maandag 16 december 1996 van 18 u 30 
tot 22 u : genealogische vormingsavond 
in het lokaal o.l.v. Rudy Popelier en 
Bernard Fillieux als verantwoordelîjken. 

Er is GEEN activiteit op de vierde vrijdag 
(27 december). 

We heten de heer Bernard FILLIEUX 
uit Rumbeke van harte wellwm als 
nieuw bestuurslid in de Roeselaarse 
afdeling. We zijn er van overtuigd dat het 
Roeselaarse bestuur een goede kracht heeft 
toegevoegd aan zijn nu twaalfkoppige 
ploeg. 

Nieuws uit het 
documentatiecentrum 

Roeselare 

Tielt : onze actief lid, de heer Sylvère Van 
Daele uit Drongen is begonnen met het 
copiëren van de Tieltse parochieregisters. 
Nog even geduld dus en ook deze registers 
zult U kunnen raadplegen (ook bij de 
afdeling Tielt). Het gaat hier echter om een 
heel groot volume - geduld dus! 

Rumbeke : reeds heel wat kerkrekeningen 
van Rumbeke kunt U raadplegen. Heel 
interessant om uw familiegeschiedenis te 
stofferen. 

Bidprentjes : ons lid, de heer Gilbert 
Vanrolleghem bezorgde ons heel wat 
copies van oude bidprentjes. Deze worden 
gebundeld in albums. De heer Luc 
Aerbeydt tikt ALLE namen (dus ook de 
echtgenoot, echtgenote, ouders van de 
overledene) in zodat de computer ons een 
prachtige alfabetische lijst aflevert. Wie 
oude verzamelingen bidprentjes heeft, kan 
misschien contact opnemen met iemand van 
het bestuur. Alles wordt in perfecte staat 
terug bezorgd. 

*** 

Gezocht 
nog enkele medewerkers die wat tikwerk 
zouden willen doen op hun computer. Het 
betreft het intikken van de huwelijken van 
een bepaalde parochie. Tot op heden 
werden reeds Izegem, Kachtem, Emelgem 
(ons bestuurslid Edgard Seynaeve is 
hiermee nog bezig), Beveren-Roeselare en 
Koolskamp ingetikt. Ook alle huwelijken 
van Roeselare van VOOR 1710 werden 
ingetikt. Ons lid Erik Lamote werkt nog 
verder aan de volgende periode(s), telkens 
per 10 jaar. De bedoeling is deze 
bestanden tater samen te brengen in één 
bestand. De huwelijken zijn dikwijls een 
stap in de goede richting om een generatie 
hoger te klimmen in de opzoekingen. 
Indien we nog enkele medewerkers vinden 
zijn we opnieuw een stap verder. Pas wan
neer alle gemeenten uit de regio ingetikt 
zullen zijn, wordt het ECHT interessant. 

De Roeselaarse poorters 

krijgen momenteel ook hun plaats in de 
computer.· Op die manier kan ook gezocht 
worden op de naam van de echtgenote. 
Ook de kinderen worden ingebracht. Dank 
bij voorbaat aan ons bestuurslid Rudy 
Popelier. 

De huizen te Roeselare 
deel 3 met nppendices. 

Zoals hierboven reeds werd vermeld, 
verschijnt op 9 november het sluitstuk van 
wat we wel een levenswerk mogen noemen 
van ons lid, de heer Guido Aerbeydt. Wie 
geen uitnodiging ontving voor de voorinte
kening en de vorige delen heeft aangeschaft 
kan nog genieten van de voorintekenprijs 
tot 10 oktober. U schrijft 900 fr. over op 
ons rekeningnummer met vermelding 
"huizen noord". Achteraf zal het boek 
1050 fr. kosten. We konden dit 330 blad
zijden tellende derde deel aan een gunstige 
prijs - om niet te zeggen tegen kostprijs 
aanbieden dank zij de milde steun van het 
gild van de Maten van Peegie. Later meer 
hierover. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

W est-Vlaanderen 


24ste Westvlaamse Ontmoetingsdag 


Roeselare (Rumbeke) zondag 17 november 1996 


De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West-Vlaanderen 
heeft dit jaar plaats op zondag 17 november 1995 in Feestzaal 't OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 
Rumbeke. (tel. 051/2(0256) 

Hoe verlool>t deze ontmoetingsdag ? 

10uur:BOEKENBEURS 

Er is een ruime keuze aan de talrijke standen: genealogische werken. formulieren. genealogische 

computersoftware. e.d. 

Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers. De aanwezigen kunnen eveneens 

gegevens uitwisselen. 


12 uur JO : MIDDAGMAAL 

De prijs voor het middagmaal bedraagt 600 fr. Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan bij 

de gouwsecretaris (W. Devoldere. Leeuwerikstraat 5.8800 Roeselare - tel. 051/221473) 

De dag zelfkan men eventueel nog inschrijven tot 10 u 30. 

Menu: 


AI>eritief 

Gelardeerd gebraad met champignons in kaassaus, 


erwten en kroketten 

Gebak en koffie 


(één drankje inbegrepen) 

14 u JO: 


GENEALOGISCHE RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 


2° RIT: O!)7,oel<ingen in het arr. KOIirijl<. 


Leiding: Johan ROELSTRAETE 


15 u JO : PAUZE 


15 u 45 : vervolg & vraag en antwoord 


16 u JO : EINDE 
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Andere archieven dan Parochieregisters 

(vervolg van 't Stamboompje, april 1996 - 24ste jaargang nr. 2 blz 26-29 
en van 't Stamboompje, juli 1996 - 24ste jaargang nr. 3 blz. 38-45) 

Ingelmunster 

Telling 1695 (Edgard Seynaeve) 

Deze telling werd in /tet Frans opgesteltl 

Voorafgaandelijke opmerking 

Interpretatie van enkele termen: 

"..Fille.. " vertaald als dochter, "..garçon.. " als zoon. 

"..Laboureur.. " vertaald als ploeger doch dit kan ook landbouwer betekenen. 

Er is waarschijnlijk een hiërarchie qua gronden. Men maakt in de posten een verschil tussen 

"..tenant un peu de terres.. 11 en ".. tenant des terres.. ". Dit komt meer dan geregeld voor. 

Om het onderscheid te onderstrepen werd het eerste vertaald als ".. hebben wat land.. 11 en het 

tweede, dat vermoedelijk van hogere rang is, als ".. hebben gronden.. ". 


"..Rolle ou tleclaration ties /tabitans tie la paroisse d'Ingelmunstre, la quelle est faict du suitte 
du mandement de Mons. Ie comissaire du R(o)y à Courtray en consequence de l'ordre de 
monsieur l'Intendent de bagnol. " 

Hieronder vindt u de vrije vertaling van de posten. 

1. Vooreerst de pastoor en de meid. 

2. De kapelaan ofvice-pastoor en de meid. 

3. De baljuw, zijn vrouw, zijn zoon, een dochter en de meid. 

4. De griffier, zijn vrouw, een kind en de meid. 

5. De We van Jean Japick, haar zoon en de meid, heeft een winkel van vettewarie. 

6. Josse Lobbestael (de jonge), zijn vrouw, drie kleine kinderen en de meid, herbergier. 

7. Josse Lobbestael (de oude), een dochter en een onnozele zoon, ook herbergier. 

8. Josse Wittebolle (de oude) en een dochter, heeft altijd herberg gehouden doch sedert zijn huizen, 
enige jaren terug, met de inboedel verbrand werden is hij omzeggens bestendig ziek en verkoopt er 
geen bier meer. 

9. Jean Delaere, zijn zoon en de meid, paardensmid. 

10. Jean Wittoen, zijn zuster en de meid, ook paardensmid. 

11. Guillaume de Clercq, zijn vrouwen twee kinderen, koster. 
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12. Gille Fivie, zijn vrouw en drie kinderen, lasseur de bois (houtbinder ?), ann gezin. 

13. Lieven van Oost, zijn vrouwen een dochter, had een band- en garenwinkel, doch sedert de 
plunderingen van verleden zomer door het Frans Leger is hij zonder (bestaans)middelen. 

14. Frans Le Mettre, zijn vrouwen drie kinderen, verkoopt wat band en garen. 

15. Jacob Kint en zijn vrouw, verkocht ook wat band en garen, doch sedert de plundering van de 
Franse troepen verleden zomer is hij gestopt. 

16. Jean Sette en zijn nicht als meid, kuiper. 

17. Louijs de Clercq en zijn vrouw, was koster, ann gezin. 

18. George de Grave, zijn vrouw, een kleine voerder (charton) en de meid, ploeger. 

19. Jean Dhulst en zijn vrouw, schaper. 

20. Guillaume Verbeke en zijn vrouw, verkoper van brandewijn in kleine hoeveelheden. 

21. Pierre Volckaert en zijn vrouw, stekjesmaker (faiseur d'alumettes), ann gezin. 

22. Jean Valcke, zijn vrouw, zijn zoon en zijn dochter, wever en werkman (manouvrier). 

23. Guillaume Venneulen, zijn vrouwen een kind, stelt zich met zijn ploeg (charue) ten dienste. 

24. Jean de Jaghere, zijn vrouwen zijn zoon, was kleennaker, ann gezin sinds enkele jaren. 

25. Pierre de Lare, zijn vrouwen twee kinderen, wagenmaker (charon). 

26. Michel Verschoore, zijn vrouw, een zoon en twee dochters, paardenkoopman (maquignon de 
chevaux). 

27. Lievin vander Moere, zijn vrouwen twee kinderen, is voddenhandelaar (étoupes), verkoopt ze 
om den brode in Gent. 

28. Meester Georges de Coninck, zijn vrouwen drie kinderen, barbier. 

29. Pierre Carton, een knecht en twee kinderen, schoenlapper (savattier). 

30. Jaspard de Vroe, een zoon en een dochter, kleennaker, herstelt vooral oude klederen. 

31. Leuren Lefebure, een meid en twee kinderen, officier van het dorp. 

32. Guillaume Idde, zijn vrouwen een kind, ook sergeant van het dorp. 

33. De We van Frans Monteijne en een kind, ann gezin. 

34. Martin Bocquet, zijn vrouwen een kind, werkman, ann gezin. 
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35. Martin van Doorne, zijn vrouwen een kind, wever. 

36. Jean Lathem, zijn vrouwen een kind, voerder (charton) van de hiervoren vermelde We Japick 

37. De We van Frans Compernolle en haar dochter, wasvrouw (lavandière). 

38. De We van Henry vande Casteete en haar blinde dochter, spinsters. 

39. De We van Jean Vereecke en haar kind, arm gezin. 

40. Leuren de Bruyne en zijn kind, wever, arm gezin. 

41. De We van Guillaume Seynave en drie kinderen, vroedvrouw, arm gezin. 

42. Pierre Windels en zijn vrouw, werkman. 

43. Philippe Lefebure en zijn vrouw, wever. 

44. Gerard van Lerberghe, zijn vrouwen een kind, werkman. 

45. Michel AJvoet en zijn vrouw, wever. 

46. De We van Josse Minne, arme. 

47. Josse Minne (de jonge), zijn vrouwen een kind. 

48. Jaques de Blauwe, zijn vrouwen een kind, werkman. 

49. Heruij Vincke, zijn vrouwen twee kinderen, ook werkman. 

50. Pierre Verbrugghe, zijn vrouwen twee kinderen, arbeider (ouvrier). 

51. Lievin van Aelst, zijn vrouwen een kind, werkman. 

52. Jean Minne, zijn vrouwen een kind, wever. 

53. Gille Goethals, zijn vrouw, zijn kind en de meid, mulder (moulnier). 

54. Gaspart Pauwels, zijn vrouwen een kind, wever. 

55. Leuren Verstraete, zijn vrouwen twee kinderen, maakt kammen om linnen te doorboren (sic) 
(weefkarnmaker). 

56. Andre de Prou, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

57. Pierre Le Cluyse, zijn vrouw, een zoon en de meid, ploeger. 

58. Leuren Samyn, zijn vrouwen zijn kind, heeft gronden. 

59. Jean Viarie (sic) en zijn twee kinderen, verminkte timmerman, arm gezin. 
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60. Andre Claerhout en zijn vrouw, wever. 

61. GiIIe Pauwels, zijn vrouwen een kind, wever, bestendig ziek te bed, ann gezin. 

62. De We Charles Geemaert en een kind, ann gezin. 

63. Josse de Voldere en zijn kind, wever, ann gezin. 

64. Jaques de Voldere, zijn vrouwen een dochter. 

65. Josse CasteeIe, een meid en een koehoeder, ploeger. 

66. Guillaume Verstraete, zijn vrouwen een zoon, heeft gronden. 

67. Oste de Boosere en een kleine koehoedster, heeft gronden. 

68. De We Josse Dhanens en een zoon, heeft gronden. 

69. Clement Schytcat, zijn vrouwen een dochter, heeft wat land. 

70. Jean Verstraete fs Guillaume, zijn vrouw, een dochter en een zoon, heeft gronden. 

71. Josse Stonne, zijn vrouwen twee kinderen, loopt de streek af om vodden te kopen. 

72. Jean Arens en zijn dochter, heeft gronden. 

73. Charles de Keerschietere, zijn vrouwen zijn twee kinderen, heeft ongeveer 2 bunders land. 

74. Jean Schytcat en zijn vrouw, werkman met wat land. 

75. Jaques Spanhove, zijn vrouwen zijn kind, heeft wat land. 

76. Josse Dhoop, zijn vrouwen zijn kind, wever. 


77, Leuren Niffels en zijn vrouw. 


78. Pierre de Prou en zijn vrouw, heeft wat land. 


79. Frans Pauwels, zijn vrouwen zijn twee kinderen, heeft wat land. 


80. Andre vande Male ongehuwd man met zijn zuster, heeft wat land, 


81. Josse Naert en zijn vrouw, heeft wat land, 


82. Guillaume de Bouvere, zijn vrouwen zijn twee kinderen, werkman, 


83. Jaques Rossel en zijn meid, heeft wat land. 


84, Josse Baesen, zijn vrouwen een zoon, heeft wat land. 


85. Henrij Windels, zijn vrouwen zijn kind, heeft wat land. 
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86. De We van Andre Verstraete, haar zoon en de meid, heeft gronden. 

87. De We van Pierre Minne, haar kind en een kleine koehoedster, heeft wat land. 

88. Gille Habeel en zijn vrouw, handelt in zijdewaren. 

89. Guillaume de Pape, zijn vrouw, zijn kind, de knecht en de meid, ploeger. 

90. Andre van Coille, zijn vrouwen zijn zuster, heeft wat land. 

91. Joannes van Steenkiste, zijn vrouw, een kind en de meid, ploeger. 

92. Jean Brengier, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

93. Guillaume Farasyn en zijn kind, heeft gronden. 

94. Josse Bruneel, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft gronden. 

95. Michel de Waghemaker en een kleine koehoedster, heeft wat land, arm gezin. 

96. Bouduyn Samyn en zijn vrouw, heeft wat land.. 

97. Pierre vande Kerckhove fs Jean, twee zonen en een dochter, heeft gronden. 

98. De We Jean Bakelant met twee kinderen, heeft wat land. 

99. Josse vanden Berghe en een kind, heeft wat land. 

(Er worden hierbij nog twee kinderen gevoegd doch de totale som van deze post is = 2 (?) 


100. Gaspard van Coille, zijn vrouw, een kleine koehoedster en de meid, heeft wat land. 

101. Josse van Coille, zijn vrouwen een koehoeder, heeft wat land. 

102. Gille van Coille, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft wat land. 

103. Josse Eeckhout, zijn vrouwen een dochter, heeft wat land. 

104. De We Louys Roose en een zoon, heeft wat land. 

105. Jean de Clercq fs Gille, zijn vrouw, een koehoeder en de meid, heeft wat land. 

106. Hierosme Verstraete, een dochter en een zoon, heeft gronden. 

107. Pierre van Neste, zijn vrouwen een dochter, heeft gronden. 

108. Martin de Voldere, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft gronden. 

109. Pierre vanden Berghe fs Josse, zijn vrouwen een dochter, heeft wat land. 

110. De We van Josse Naert, een zoon en een dochter, heeft wat land. 
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111. Ollivier vanden Driessche, zijn vrouw, een koehoeder en de meid, heeft wat land. 

112. Jean de Schietere, zijn vrouw, een knecht en de meid, heeft wat land. 

113. Josse Buyse, een vrouw, twee zonen, een klein dochterken en de meid, ploeger. 

114. Jean de Vae, zijn vrouwen twee dochters, heeft wat land. 

115. Martin Jansens, zijn vrouw, een zoon en de meid, werkman. 

116. De We Michel de Muynck, een zoon en een dochter, heeft wat land. 

117. Josse Eeckhout fs Pierre, zijn vrouw. een kind, een knecht en de meid, heeft gronden. 

118. De We Pierre Kesteloot, twee zonen en een dochter, heeft wat land. 

119. Jean. de Laere fs Jean, zijn vrouw, twee kinderen, een knecht en de meid, ploeger. 

120. Josse Beel en zijn vrouw, zwakke bejaarden, hebben wat land. 

121. Josse Iserman en zijn vrouw, heeft wat land. 

122. Pierre Windels, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft wat land. 

123. Boneface vanden Berghe en zijn twee zusters, hebben wat land, 

124. Josse van Neste, zijn vrouw, twee kinderen en een koehoeder, heeft wat land. 

125. Pierre Loosvelt, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

126. Martin van Robais, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

127. Rogier Samyn, zijn vrouw, twee dochters en een voerder, ploeger. 

128. Martin Ghellinck, zijn vrouw, twee kinderen, een meid en de knecht, ploeger. 

129. Pierre Rosseel, werkman. 

130. Jean Tuytens, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

131. Pierre Vervaecke, zijn vrouwen een kind, werkman. 

l32. Guillaume Vercaindre, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

133. Martin vergote, zijn vrouw, twee kinderen, een meid en de knecht, heeft gronden. 

134. Malin Callens, zijn vrouwen een kind, heeft wat land, 

135. Jaques van Neste en zijn vrouw, arme zieke lieden, kunnen zich maar moelijk voortbewegen 
met krukken. 
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136. Pierre de Coninck, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

137. Pierre de Laere, zijn vrouwen twee dochters, heeft gronden. 

138. Pierre de Vos, twee kinderen en een knecht, mulder. 

139. Pierre Boucke, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

140. De twee arme kinderen van sergeant Josse Beel. 

141. Josse vanden berghe fs Mathijs, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

142. De We van Josse Leersnijdere met twee kinderen, arm gezin. 

143. De We van Guillaume Naert, haar zoon en de meid, heeft wat land. 

144. Josse Vroman, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

145. Jaspard Naert, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

146. Robert PauweIs, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

147. Jaques Pauwels, heeft wat land. 

148. Gaspard Almeesch, een meid en een koehoeder, heeft wat land. 

149. Denys Loncke, zijn vrouw, twee kinderen en een koehoeder, heeft wat land. 

150. GuiUaume Eeckhout, zijn vrouwen een zoon, heeft gronden. 

151. De We Pierre Bruneel en twee zonen, hebben wat land. 

152. Matthys Verloo, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

153. Josse Ducellier,jonge man, een meid en een koehoeder, heeft wat land. 

154. Jean Nolf, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

155. De We Matthys Noppe en haar kind, hebben wat land. 

156. Michel Keesbilck, zijn vrouwen een kind, heeft wat land, arm gezin. 

157. Gille Soenens, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft wat land. 

158. Jaques Bossuyt, zijn vrouwen twee kinderen, ploeger. 

159. Jean Callens, jonge man, heeft wat land. 

160. Jean Cool, zijn zuster, een kind en een koehoeder, heeft gronden. 
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161. Michel de Vatweraere, zijn vrouwen een zoon, heeft wat land. 

162. De We PieITe Wedaghe en haar kind, had wat land doch nu verarmt. 

163. De huisbewaardster van Sieur Bersaques uit Kortrijk, een jonge dochter die gehuisvest is op de 
boerderij van dito Sieur. 

164. De We van Guillaume Vermeulene met haar kind, heeft wat land. 

165. Rogier vande Putte, zijn vrouw, een dochter en een zoon, heeft wat land. 

166. Gille de Clercq, met zijn twee zusters, hebben wat land. 

167. Ollivier Soenen, zijn vrouw, een zoon en de meid, heeft wat land. 

168. Gille van OuttyVe, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

169. PieITe van Steenkiste, Wnaar, en zijn dochter, heeft wat land. 

170. Josse Ronore, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

171. De drie kinderen van PieITe van Ree, hebben wat land. 

172. De We Jean Verbeke en haar twee kinderen, heeft wat land, arm gezin. 

173. Jean Sabbe, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

174. Jean van Troys, zijn vrouw, een dochter en een zoon, heeft wat land. 

175. Josse Cool, zijn vrouwen de meid, heeft gronden. 

176. PieITe Verheust, heeft wat land. 

177. Matthieu Le Cluyse, Wnaar, twee kinderen en de meid, heeft gronden. 

178. De We van Louys Keersbilck en haar zoon, heeft wat land. 

179. Josse Soetaert en zijn vrouw, hebben wat land. 

180. Jean Soetaert en zijn vrouw, werkman. 

181. George van Ackere, zijn vrouw, twee kinderen, een voerder en de meid, ploeger. 

182. Bertolemy vande Walle, zijn vrouwen twee kinderen, heeft gronden. 

183. Jean de Laere fs Gille, zijn vrouwen een kind, zijn broer als knecht, heeft gronden. 

184. Martin Lathem, zijn vrouwen drie kinderen, heeft gronden. 

185. Josse Coucke, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 
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186. Jean Doom, zijn vrouwen een kind, heeft gronden. 

187. Guillaume de Laere, zijn vrouwen twee kinderen, heeft gronden. 

188. De We Josse Kerckhof, haar zoon en de meid, heeft wat land. 

189. Jean Kerckhoffs Pierre, zijn vrouw, een zoon en een dochter, heeft gronden. 

190. De We Rogier de Robais, een zoon en een dochter, heeft wat land. 

191. Jean van Tomme en zijn zoon, heeft wat land. 

192. Pierre de Deurwaerdere, zijn vrouwen twee zonen, heeft gronden. 

193. Lievin Ghellinck, zijn vrouw, zijn zoon, een dochter en een kleine koehoedster, ploeger. 

194. De We Nicolas Eeckhout met haar dochter, spinster. 

195. Lievin Fiews, zijn vrouwen een kind, heeft wat land. 

196. Pierre Fiews, zijn vrouwen een koehoeder, heeft wat land. 

197. Jean Martin, zijn vrouwen twee kinderen, heeft wat land. 

198. Ollivier vande Kerckhove, zijn vrouw, twee zonen en een dochter, ploeger. 

199. De We Pierre Holvoet, haar zoon en haar dochter, spinster. 

"..Ainsy [aict Ie present estat et rooI par nous Bailly bourgmestre et eschet,;ns de la paroisse 

d'Ingelmunstre, et certifie par Ie cure du lieu estre veritable, ce 4e mars 1695. 

Tesmoins. Rebs(?), pastor in Inghelmunster. Pieter Le Quijse, Joos Buuse, marlen de Voldere, 

Ie signe de Guille Verstrate, tmercq Liel'en Ghelijnck.. ft. 


Enkele summiere statistieken : 

Per post : 	 6 x 1 persoon = 6 
48x2 = 9611 

66x3 	 19811 

59x4 " = 236 

14x 5 70
11 

ti5x6 	 = 30 
Aantal zielen 	 A01695 = 636 
Grootste beroepsspreidingen : 
79 personen met wat land (kortwoners) 
27 personen met gronden (landbouwers) 
34 meiden 
15 koehoeders(sters) 
14 ploegers (oflandbouwers 7) 
11 werkmannen 
11 wevers 
8 knechten 
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