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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 05] 4060 75) 

Sekretaris, kontaktadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051 40 II 36). 

E-mailadres:lucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoormiddag 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. 


Opgelet : Het lokaal vindt U naast de bibliotheek 
van de Roede van Tielt, gevestigd in de kliniek 
Sint-Lucas, Beernegemstraat 3-5 (kelder
verdieping). Het is open elke eerste en derde 
zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Er is dan 
werkvergadering en gelegenheid tot opzoeken. 
Na een telefoontje met Lucien Ailliet (secretaris) 
kan het lokaal ook op andere uren en tijdstippen 
geopend worden. 

Zaterdag 5 januari 2002 van 9 tot 12 uur : 
werkgroep genealogie. Van 14 tot 17 uur is er 
nieuwjaarsreceptie met gelegenheid tot 
opzoekingen. 

Zaterdag 19 januari 2002 van 9 tot 12 uur 
werkgroep genealogie. 

Zaterdag 2 februari 2002 van 9 tot 12 uur 
werkgroep genealogie. 

Zaterdag 16 februari 2002 van 9 tot 12 uur 
werkgroep genealogie. 

Zaterdag 2 maart 2002 van 9 tot 12 uur 
werkgroep genealogie. 

Zondag 10 maart 2002 : Derde genealogische 
boekenbeurs in JOC Tielt. 

Zaterdag 16 maart 2002 van 9 tot 12 uur 
werkgroep genealogie. 

Kortrijk 


Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 
Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41, 850 I Heule (tel. 056 32 42 34) 
E-mailadres:johan.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de 
OUDE DEKENU, Sint-Maartenskerkhof, 8500 
Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhof ligt naast 
de Sint-Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhof te 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt 
(niet op het Sint-Maartenskerkhof !). 

ACTIVITEITEN: 

In memoriam : Christiane Maria Binnemans (0 
Antwerpen 20.11.l934 + Kortrijk 25.10.2001), 
echtgenote van Hilaire Derycke. Ze was het enige 
vrouwelijke bestuurslid van de afdeling Kortrijk 
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Ze 
laat zeker een leemte achter in onze afdeling. We 
bieden haar echtgenoot, haar kinderen en 
kleinkinderen onze oprechte deelneming aan. 

ACTIVITEITEN: 

Telkens op dinsdag van 20 tot 22 u in de Oude 
Dekenij (behalve januari en juni) 

22 januari 2002: (van 20 tot 22 uur) 
Archiefvormers en blokken. Een 
doorlichting van het Rijksarchief Kortrijk 
door Johan Roelstraete i.s.m Eric Huys. 
Uitzonderlijk in de leeszaal van het 
Rijksarchief, Guido Gezel1estraat, 8500 
Kortrijk. Wegwijs in het Rijksarchief 
Kortrijk. Over archiefvormers en 
archiefblokken. Deze initiatie wordt geleid 
door Johan Roelstraete in samenwerking 
met de rijksarchivaris (of zijn 
afgevaardigde). Iedereen is hartelijk 
welko~ maar zeker de vele beginnelingen 
mogen deze vergadering niet missen. 

26 februari 2002: les OUD SCHRIFT 
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26 maart 2002: voordracht door de heer 
Alle vormingsvoor- en namiddagen en avondenWilfried Devoldere over "Kerk- en 
hebben plaats in ons documentatiecentrum in de disrekeningen, tienden registers als Kokelaarstraat 5 te Roeselare. De voordrachten 

genealogische bron". hebben plaats in de grote zaal naast ons centrum. 

28 mei 2002: les OUD SCHRIFT Zondag 6 januari 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 

25 juni 2002: bezoek aan het VVF o.l.v. Jaklien Watteeuw en Rudy Popelier. 
centrum in Roeselare. We vertrekken met 
eigen wagens. Start bij de broeitorens (om Zaterdag 12 januari 2002 van 13.30 tot 
19 u.). 17 uur genealogische 

vormingsnamiddag o.l.v. Hendrik Deprez. 
In het najaar hebben de vergaderingen 
plaats op: Maandag 14 januari 2002 van 18.30 tot 

24 september 2002 22 uur : genealogische vormingsavond 
22 oktober 2002 o.l.v. Bernard Fillieux. 

- 10 december 2002 : voordracht door 
André Deceuninck, gewezen voorzitter van Vrijdag 18 januari 2002 : Eerste les 
de rechtbank over het 'Dagelijks leven in LATIJN van onze cursus Latijn die over 
de stad en kasseirij Kortrijk in de 17de 

twee avonden loopt. De tweede les heeft 
eeuw'. plaats op de derde vrijdag van maart. Ons 

lid, de heer Hector Lievens uit Rurnbeke 
Bestuursvergaderingen (Oude dekenij) om zal deze beide avonden verzorgen. We 
20 uur: starten om 20 uur. 

Dinsdag, 5 februari: herverkiezing en 
uitbreiding bestuur. Alle kandidaturen Maandag 21 januari 2002 van 18.30 tot 
binnenbrengen tegen uiterlijk 20 januari 22 uur : genealogische vormingsavond 
bij Johan Roelstraete, Kransvijver 41, o.l.v. Geert Decoene. 
8501 Heule. 
Dinsdag, 22 april Vrijdag 25 januari 2002 van 18.30 tot 22 
Dinsdag, 4 november uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 

Marcel Prinsie. 
Roeselare 

Zondag 27 januari 2002 van 10 tot 12 
uur: Genealogie & Computer. De heer Afdeling ROESELARE 
Lucien Lefevere komt ons wegwijs maken 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, in het enige Vlaamse genealogische 
8800 Roeselare. (tel. 051 20 35 06) software Stam. Blijkbaar is er ook een 
Sekretaris, contactadres : Wilfried Devoldere, nieuwe versie op komst. Een goede
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fax gelegenheid voor de bezitters van deze 
051 22 1473) 

software om aanwezig te zijn maar ook(via e-mail:wilfried.devoldere@advalvas.be ) 
voor de mensen die nog op zoek zijn naar Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. Tel. : 0474 42 64 76 de gepaste software om hun stamboom in 
de computer te stoppen. 

Openingsuren : 

- 10 zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur; 
 Zondag 3 februari 2002 van 9 tot 12 uur:
- 2° zaterdag v.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

genealogische vormingsvoormiddag- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand 
o.l.v. Jaklien Watteeuw en Rudy Popelier. 
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Zaterdag 9 februari 2002 van 13.30 tot 
17 uur genealogische vonnings
namiddag o.l.v. Lieve Denys. 

Maandag 11 februari 2002 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vonningsavond 
o.l.v. Bernard Fillieux. 

Zondag 17 februari 2002 : jaarlijkse 
aperitieflJabbel. Stefaan Louwagie komt 
als spreker met als onderwerp : De 
familiegeschiedenis schrijven via 
krantenartikels die leiden naar bronnen 
uit de rechtbank. We kennen de heer 
Louwagie als redacteur van het tijdschrift 
van de gelijknamige familie en als de grote 
motor achter het verzamelen van alle 
genealogische gegevens over deze familie. 
We vragen opnieuw om vooraf in te 
schrijven bij de voorzitter (met vermelding 
wat men wenst te drinken) of via e-mail 
(vvf. roeselare@advalvas.be ). Gelieve 
telkens ook het aantal personen mee te 
delen. Betaling (van 3 €) kan de dag zelf, 
hiervoor kan je kiezen uit porto, 
citroenjenever, fruitsap of Hapkin (tijdens 
de pauze kan er "bijgetankt" worden ... ). 
Inschrijving VOOR 12 februari 2002. 

Maandag 18 februari 2002 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v. Geert Decoene. 

Vrijdag 22 februari 2002 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v. Marcel Prinsie. 

Zondag 3 maart 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. JakHen Watteeuw en Rudy Popelier. 

Zaterdag 9 maart 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogiscbe vormingsnamiddag 
o.l.v. Wilfried Devoldere. 

Maandag 11 maart 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bernard FilJieux. 

Vrijdag 15 maart 2002 : Tweede les 
LATIJN van onze cursus Latijn die over 
twee avonden loopt. Ons Hd, de heer 
Hector Lievens uit Rumbeke verzorgt 
beide avonden. We starten om 20 uur. 

Maandag 18 maart 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 22 maart 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 7 april 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Jaklien Watteeuw en Rudy Popelier. 

Maandag 8 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bemard Fillieux. 

Zaterdag 13 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Lieve Denys. 

Maandag 15 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 26 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zaterdag 27 en zondag 28 april 2002 
deelname aan het Nationaal VVF
Congres dat dit jaar plaats heeft in onze 
provincie, namelijk te Koksijde. 

De Handleiding voor genealogisch 
ondenoek in Vlaanderen is nog steeds te 
koop. Regelmatig krijgen we deze vraag. 
Bestellen kan nog steeds . door 
overschrijving van 1600 fr. (eventueel te 
verhogen met 200 fr. verzendingskosten) 
op rekening van VVF Roeselare (467
5022971-10) met vermelding 
"handleiding" . 
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Nieuwe publicaties bij VVF Roeselare 


De dopen van Ledegem 1747-1766. (René Rotsaert mm.v. Bernard Fillieux) (Publicatie 56) 
Prijs: 6.00 € - De klappers van de dopen van Ledegem bevatten een hiaat : de periode 1747-1766 
werden niet opgenomen in deze klappers. Toen de Ledegemse parochieregisters zich nog in het 
rijksarchief Brugge bevonden heeft de heer René Rotsaert uit Bredene deze periode op steekkaarten 
geplaatst Ons bestuurslid Bernard Fillieux heeft deze de laatste maanden in de computer gebracht. 
Resultaat is de7.e interessante publicatie. 

Alfabetische klappers op de huwelijken van Oekene 1613-1797 (Jaklien Watteeuw) (Publicatie 
57) - Prijs: 10.00 €. De parochieregisters van de huidige Roeselaarse deelgemeente Oekene 
beginnen wat de huwelijken betreft in de loop van 1613 en eindigen in 1797. De klappers 
werden destijds opgedeeld per periode. De jaren 1648 tot 1673 werden echter nooit 
opgenomen in de klappers. Ook blijkt de oude klapper heel wat fouten te bevatten. Bestuurslid 
Jaklien Watteeuw heeft de klapper volledig herwerkt. Ook de ontbrekende periode 1648-1673 
werd uiteraard toegevoegd. 

Het huwelijksregister van de parochie Moorsele 1679-1797. (Patrick Overbergh) (Publicatie 58) 
- Prijs: 13.00 €. Na het doopregister werd nu ook het huwelijksregister van Moorsele gepubliceerd 
dank zij de goede zorgen van Patrick Overbergh uit Hoboken (doch afkomstig uit Bissegem). De 
auteur bezorgde ons ook een aanvulling op het doopregister over de periode 1735-1736 en 1763
1764. Deze dopen werden na de publicatie van het doopregister teruggevonden in andere dan de 
doopregisters. Opdat iedereen die deze publicatie destijds aanschafte ook deze aanvullingen in zijn 
of haar bezitting zou hebben, worden deze aanvullingen in dit nummer van 't Stamboompje 
gepubliceerd en kunnen ze worden toegevoegd aan de publicatie. 

Stadsarchief Roeselare 

Openingsuren: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. 
E-mailadres:stadsarchief@roeselare.be 

Doodhalmen Rumbeke 1606-1615 

Aimé Bouten 

In het Fonds Limburg Stirum (Rijksarchief Kortrijk) bevindt zich onder het nummer 69 een 
boekje van ca. 10 bij 15 cm dat een honderdtal bladzijden telt. De laatste 13 bladzijden 
bevatten 14 doodhalmen tussen 1606 en 1615. 

1. Doodhalm van Gillis Wallay, overleden anno 1606. 
Madelaere: Maeiken, weduwe van voors. Wallay. 
Hoir: Jan De Watteme, getraut hebbende Joossynken, fa. van voors. Wallai & hoir unicq. 
Verhalmt 21 januari 1608. 

2. 	Doodhalm van Gillis Van Lerberghe, gheseyt Cockuut, overleden Octobre 1604 onder bh. 
Rumbeke. 
Madeleghe: Marie Storrens, weduwe. 
Hoirs: - Jan Van Doxneter, cause van Lauerensce Van Lerberghe, syne huusvrauwe. 

- Vincent Van Lerberghe 
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- Gheeraert Busschart, weduwnaar Van Lerberghe 

- De weese Jan Langhedonck, Tanneken weese. 


3. DoodhaIm van Vincent Caluwaert, overleden in heert. Rumbeke decembre 1605. 
Madeleghe: Pierinne, fa. Joos Verpoort, weduwe. 
Hoirs : - Jan Caluwaert, broedere vande overledene. 

- Pieter Vandekeer, ter cause van Maikin fa. Gillis Caluwaert. 

- Jan Content, ter cause van Elysabeth, fa. ande voorn. Caluwaert, weese. 


4. DoodhaIm 	van Cathelyne Vandebroele, overleden weduwe van Mailliaert Daens onder 
heerl. Rumbeke op 8 may 1607. 
Hoirs : Jan Vandebroele. 

Hubrecht Devoldere, getraut met Janneken Vandebroele. 

5. DoodhaIm van Jaecquemyncken Vandeberghe fa Aberick, overleden huusvr. van Clais 
Willay, in Rumbeke, in vasten anno 1607. 
Hoirs: Clais Willaey, houder. _ 

Kinderen : Maeieken, Janneken, Mincken, Passchynkin, Tanneken, alle 
weesekrs. 


Voochden: Willem Wydooghe ende Passchyer Vandeberghe fs. Aberick, ende hebben eed 

ghedaen ende staet overghegheven 10 sept. 1608. 


6. 	DoodhaIm van Jaecquemyne Van Moerkercke, overleden weduwe van Jan Bouckaert, 
onder dit laetschip op 20 sept. 1608. 
Hoirs-kinderen : Matheeus Wulpit, getraut hebbende Maergrijete fa. Michiel Debusschere. 

Jan Bruyer, getraut hebbende Blasynghe (?) fa. voorn. Debusschere. 

7. Doodhalm van Gillis De Munck, gestorven binnen de stede van Brugghe gedurende zijn 
refugie, nu eerst overbrynct door Willem Vandevelde, getrauwet met Myncken fa. Joos De 
Munck. Hij was oom paterneel. Actum 23 octobre 1608. 

8. DoodhaIm van Magdaleene, huusvr. wylent Jacques Capmackere, overleden ghedurende 
desen troublen van oorloghe (geen familienaam van overledene). 
Hoirs : Andryes De Muere, ter cause van Joossinkin Myers, zyne huusvr., hoir unicq. 
F aict desen 9 juny 1609. 

9. DoodhaIm van Maye Vandepittene, fa. Pieter, overleden te Rumbeke op 25 maerte 1611. 
Madelaer : Pieter Fyers. 
Hoirs : Maeicken, tkindt geprocreert by voors. Fyers. 
Voochden : Jan Lietaert fs. Matheus over vaderzyde 

Guilliame Van Basselene over moederzyde. 

Faict desen 24 juny 1611. 


10. DoodhaIm van wylent Agnees Verecke fa. Joos, overleden weduwe van Franchojs 	De 
Cuppere, onder Rumbeke, omtrent 26 j., ter kennesse gebracht aan bailliu, Joos Bouckaert 
& Joos Anne fs. Jans, schepenen, deser 3 maerte 1612. 
Hoirs : Joos Blomme fs. Andryes, hoir unicq, ter cause van Maiecken fa. Pieter De 
Vlaeminck, zijne moeder, die gheprocreert was by Pierinne fa. Joos Verecke en was de 
gherechtigde rechtsweere. - 5 february 1613. 
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11. Doodhalm van Willem Dewitte, fs. Geeraert, overleden laet in dese troublen. 
Hoirs : Ghyselin De Witte 

Jan De Witte 
Maye De Witte (fii.) 
Margriete fa. vande zelve Geeraert De Witte, gheprocreer by Maiecken, huusvr. 
Michiel Blomme. 
Joos De Witte 
Adryaenne De Witte, huusvr. van Symon Clais, als van halve bedde. 

Op den 12 maerte 1615. 

12. Doodhalm van Joos De Bollaert(?). 
Hoir: Guido Degroote, ghetrauwet hebbende Cathelyne Seghers, bouviers, verclaert hem 
hoir. Acte int college date uut supra (maerte 1615). 

13. Doodhalm van Comelis Burchgrave in Rumbeke. 
Hoirs : Willem Gheltof, mitsgaders Sulemoen causa uxoris, ende Joossyne Brouckaerts, 
gheassisteert van Joos Vermandere verclaeren & fonderen heml. ho ir. Ten zelven daeghe 
int college. 

14. Doodhalm van Maycken Van Torre, huusvrauwe van Jan Vervyst, overleden binnen deze 
troublen onder heerl. Rumbeke. 
Hoirs: Jan Stalen fs. Willem 

Calle Van Doome fa. Willem, te cause van Cathelyne Stalens, zyne huusvr. 

Jan Wastyn, te cause van Jaentjen Vervist, zyne huusvr. 

Guilliame De Ledesnyder, te cause van Margriet Vervist, zyne huusvr. 

Joosken & Matyzcghen Vervist fii. Pieter, weesen. 


Actum den 8e octobre 1615. 

Een gelukkig nieuwjaar ... 

We wensen al onze leden een gelukkig nieuwjaar met uiteraard in 2002 de nodige vondsten 
in de zoektocht naar het samenstellen van een familiegeschiedenis. Sommigen zijn niet meer 
aan hun proefstuk toe en zijn reeds bezig met de voorbereiding van een tweede of derde 
publicatie. 

Het moet de bedoeling blijven van ieder lid om niet alleen een hoop data van geboorte of 
doop, huwelijk en overlijden of begrafenis samen te brengen maar te pogen een echte 
familiegeschiedenis samen te stellen. Alleen dan herleven uw voorouders als het ware in Uw 
publicatie. Er is zeker genoeg te vinden in onze archieven, alleen moet men de nodige moeite 
doen (en de nodige tijd besteden) om die archiefstukken te raadplegen. Veel van dergelijke 
stukken bevatten immers geen alfabetische klappers. Dat maakt de zoektocht tijdrovend maar 
ook boeiend: men leert breder te kijken dan de speurtocht naar eigen voorouders. Soms kan 
men ook een vriend genealoog helpen of wijzen op bestaande bronnen ovèr zijn of haar 
voorouders. 

Alvast veel succes in 2002. 

Wilfried Devoldere 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (25 € ais gewoon lid, 37,50 € ais steunend lid, 62,50 € 

minimum als beschennend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 

Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 

kunnen ook uitgaven en fonnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam). Alle briefWisseling in verband met lidmaatschap, 

bemiddeling, fiunilieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................. . 

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

Inhoud van dit nummer: 

Kalender VVF Tielt, Kortrijk en Roeselare 2 

Nieuwe publicaties van VVF Roeselare 5 

Doodhalmen Rumbeke 1606-1615. (Aimé Bouten) 5 

Afzonderlijke bijlage: 
Dopen Moorsele periode 1735-1736 en 1763-1764 (Patrick Overbergh) 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 € per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 €. (buitenland: 8,5 €), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN WLLEN WE 
ALTIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN I!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueelldaehten bij het niet ontvangen door nur : 

Bernard Fillieux (e-mailadres:Bemard.FiIlieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van maart 2002 

Het nummer van maart bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
april tot en met juni 2002! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 maart e.k. en 
deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook bezorgen, 
eveneens tegen 1 maart. 

8 

mailto:e-mailadres:Bemard.FiIlieux@pandora.be


België-Belgique 
P.B: 

8800 	ROESELARE 1 
3/5892 

l 

30ste jaargang, nr 2 - apdl 2002 

I:)ricmaanödtUttJ tijbechl'ifr;

u\t\\<geven ~r l)( UV.r. 

aft,')(lill\\CJl Kol'trijk (T! ~SdQ.r~~Lidt. 


Vero.Dtwoorb(U)1tc U\t~1."(r: 
lOUf"rid> bcl10lbcrc 
.ccc.uwcrituJno.a.t 5 . &aoo Roc&dQl'( 

.R.<~W: 

l\fgifc(lta.ntoo\· &800 Roc6<l0,1'( ( 



Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21,8700 

Tielt. (tel. 05] 406075) 

Sekretaris, contactadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

05] 40 ] I 36). 

E-mailadres:lucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoormiddag 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 secretaris. 


Opgelet : Het lokaal vindt U naast de bibliotheek 
van de Roede van Tielt, gevestigd in de kliniek 
Sint-Lucas, Beemegemstraat 3-5 (kelder
verdieping). Het is open elke eerste en derde 
zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. Er is dan 
werkvergadering en gelegenheid tot opzoeken. Na 
een telefoontje met Lucien Ailliet (secretaris) kan 
het lokaal ook op andere uren en tijdstippen 
geopend worden. 

Zaterdag 6 april 2002 van 9 tot 12 uur: 
werkgroep genealogie onder leiding van Frank 
Vaneenooghe 

Zaterdag 20 april 2002 van 9 tot 12 uur: 
werkgroep genealogie onder leiding van Lucien 
Ailliet 

Zondag 28 april 2002 deelname aan het 
Nationaal VVF-congres te Koksijde (9 - 18 uur). 

Zaterdag 4 mei 2002 : werkgroep genealogie van 
9 tot 12 uur onder leiding van Jan Callens. 

Maandag 6 mei 2002 : Workshop: Inleiding tot 
praktisch genealogisch onderzoek (20 - 22 uur). 
De workshop is de inleidende sessie voor een 
cursus praktisch genealogisch onderzoek die zal 
worden georganiseerd in het najaar. Tijdens de 
workshop, geschikt voor zowel beginnelingen als 
gevorderden, worden de deelnemers bij middel van 
praktijkoefen ingen actief wegwijs gemaakt in 
verschillende bronnen, de analyse van de gegevens 
die men hierin kan vinden alsook het lezen van oud 
schrift. Enkele bestuursleden zullen voor de 
begeleiding instaan. 

Zaterdag 18 mei 2002 : werkgroep genealogie van 
9 tot 12 uur onder leiding van Paul Callens 

Zaterdag 1 juni 2002 : werkgroep genealogie van 
9 tot 12 uur onder leiding van Johan Buyck 

Zaterdag 15 juni 2002 : werkgroep genealogie van 
9 tot 12 uur onder leiding van Fons Das 

Zaterdag 6 juli 2002 : werkgroep genealogie van 9 
tot 12 uur onder leiding van Softe Descamps 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41, 850 I Heule (tel. 056 32 42 34) 
E-mailadres:johan.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de 
OUDE DEKENIJ, Sint-Maartenskerkhof, 8500 
Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhof ligt naast 
de Sint-Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhof te 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt 
(niet op het Sint-Maartenskerkhof !). 

ACTIVITEITEN: 

Telkens op dinsdag van 20 tot 22 u in de Oude 
Dekenij (behalve januari en juni) 

28 mei 2002: les OUD SCHRIFT 

25 juni 2002: bezoek aan het VVF
centrum in Roeselare. We vertrekken met 
eigen wagens. Start bij de broeltorens (om 
19 u.). 

Bestuursvergaderingen: 

Dinsdag, 22 april 

Dinsdag, 4 november 
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Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter ; Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051 2035 06) 

Secretaris, contactadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fax 

051 22 1473) 

(via e-mail:wilfried.devoldere@advalvas.be) 

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. Tel. : 0474426476 


Openingstijden : 

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

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

- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand 


".' 

Alle vormingsvoor- en namiddagen en avonden 
hebben plaats in ons documentatiecentrum in de 
Kokelaarstraat 5 te Roeselare. De voordrachten 
hebben plaats in de grote zaal naast ons centrum. 

Zondag 7 april 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Pope lier. 

Maandag 8 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bemard Fillieux. 

Zaterdag 13 april 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Lieve Denys. 

Maandag 15 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 26 april 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zaterdag 27 en zondag 28 april 2002 
deelname aan het Nationaal VVF
Congres dat dit jaar plaats heeft in onze 
provincie, namelijk te Koksijde. 

Zondag 5 mei 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 11 mei 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 13 mei 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 17 mei 2002 van 20 tot 22 uur: 
LES OUD SCHRIFT o.l.v. onze 
plaatselijke ondervoorzitter Edgard 
Seynaeve. 

Maandag 20 mei 2002 : Pinksteren
maandag, het documentatiecentrum blijft 
gesloten. 

Vrijdag 24 mei 2002 van 18.30 tot 22 uur 
: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 2 juni 2002 van 9 tot 12 uur: 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 8 juni 2002 van 13.30 tot 17 uur 
: genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Lieve Denys. 

Maandag 10 juni 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Albert Cattry. 

Maandag 17 juni 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bemard Fillieux. 

Vrijdag 21 juni 2002 van 20 tot 22 uur: 

LES OUD SCHRIFT o.l.v. onze 


. plaatselijke ondervoorzitter Edgard 

Seynaeve. 

Vrijdag 28 juni 2002 van 18.30 tot 22 uur 
: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

1J 
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De Handleiding voor genealogisch verhogen met 200 fr. verzendingskosten) 
onderzoek in Vlaanderen is nog steeds te op rekening van VVF Roeselare (467
koop. Regelmatig krijgen we deze vraag. 5022971-10) met vermelding 
Bestellen kan nog steeds door "handleiding" . 
overschrijving van 1600 fr. (eventueel te 

Nieuwe publicatie bij VVF Roeselare 

Het penningkohier van de 100ste penning van de heerlijkheid Roeselare Ambacht anno 
1569. Dit uiterste interessante document werd de eerste maal verkocht op de boekenbeurs van 
de Tieltse VVF-afdeling op 10 maart 11. Het werk kost 6,25 Euro. In het archief van de 
"Rekenkamer" in het Algemeen Rijksarchief te Brussel bevindt zich een bundel met enerzijds 
het penningkohier van Roeselare en anderzijds dat van Roeselare Ambacht. Het was de heer 
Jan Erkelbout uit Dilbeek, bestuurslid aldaar van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 
die voor ons ter plaatse de fotokopies maakte. E.H. Noël Favorel nam een deel van de 
transcriptie van het manuscript voor zijn rekening. Einde 2001 had hij het manuscript 
doorgegeven aan ons VVF-lid Hector Lievens uit Rumbeke. Ook hij is vertrouwd met het 
lezen van oude teksten zodat het voor hem geen probleem was om verder te werken aan de 
publicatie van het penningkohier van Roeselare Ambacht. Deze publicatie is zeer interessant 
voor al wie voorouders heeft in Roeselare, Beveren en Rumbeke. 

Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Het gebeurt 
dat buitenlandse vorsers onaangekondigd aan de deur staan op andere dagen dan aangegeven 
hierboven. Een belletje vooraf is absoluut noodzakelijk! 
E-mailadres:stadsarchief@roeselare.be 

37ste Nationaal VVF-congres te Koksijde 
27 en 28 april 2002 

Thema: Genealogie, verleden toekomst. 

Familiegeschiedenis in het verre verleden en de nabije toekomst 


Hierbij doen we een warme oproep om allen aanwezig te zijn op dit congres dat dit jaar plaats 
heeft in West-Vlaanderen. Breng gerust je partner mee: de zee is vlakbij en er is ook een 
afzonderlijk programma voorzien naast het eigenlijke congres. Voor het volledige programma 
verwijzen we naar Vlaamse Stam (het maartnummer). Toch willen we nog even herinneren 
dat het programma dit jaar erg aanspreekt. Op zaterdag heeft lic. hist. Jan D'Hondt 
( stadsarchief Brugge) het over "Bronbewerking en archiefonderzoek in de 21 ste eeuw". Op 
zondagvoormiddag zijn er 2 referaten: dr. hist. Maurice Vandermaesen (rijksarchief Brugge) 
spreekt over "Bronnen voor geschiedenis en genealogie in het kader van het middeleeuwse 
graafschap Vlaanderen, bewaard in het rijksarchief: een lijdensweg of een uitdaging", terwijl 
prof. dr. hist. Marc Boone (RUG) ons zal onderhouden over "Van poorters, boeren en 
edellieden. Het dagelijkse leven in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen", In de namiddag 
komt niemand minder dan prof. dr. med. Jean-Jacques Cassiman (KUL) aan bod met "Kan 
DNA-onderzoek ons helpen in het zoeken naar onze afstamming ?". Schrijf zo vlug mogelijk 
in !!! Ook het banket op zaterdagavond zal van uitstekende kwaliteit zijn ... 
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Tabakstelling Moorslede anno 1756 

Michel Vane/slander 

Bron: SA leper, bruine pakken, nieuwe reeks, nr. 5.7 

Generaelen staet ofte uyt: 
:treck vanden touback die jaerlicx 
gheplant ende opghedaen wort door de 
inghesetenen ende ghebruyckers van 
eende binnen de prochie van moorslede, 
ghedaen formeren uyt ende inghevolghe 
hunne respective overghegeven schrifte: 
:Iicke declaratien, door burghem_ ende 
schepenen der gheseyde prochie van 
moorslede, ter voldoenynghe aen het 
ordre par missive van myn Edel heeren 
balliu ende schepenen der saele ende 
casselrie van Ipre, van daeten 3den 7bre 
1756, alhier ghepubliceert ende 
geafficheert den 8en dito, ter plaetse 
ordinaire, naer dhooghmisse ende 
vesperen, doorden officier joye 
uytwyzens syn relaes daeronderstaende 
consisterende alles soo hiernaer volght 

alvooren pieter vervisch heeft by 
schriftelicke declaratie overghegeven 
ende ghedeclareet jaerlicx te planten 
omtrent de achthondert touback planten 
ende dat hy daerof jaerlicx comt 
op te doen tot omtrent de hondert 
vyftigh ponden touback, dus: 

jan joye 
adriaen de couttere 
nicolaeys verroest nieuwen gebruycker 

rapport 

joseph samyn 
leonardus gheldof 
philippus verdoolaeghe 
marcus logier 
joannis ghysel 
pieter joannis boutten 
joseph laruwiere 
jan raes 
joannis huyghe 
vidua pieter vanden broucke 
pieter vanden bussche 

planten ponden 
touback die touback die 
jaerlicx ghe: jaerlicx op: 
:plant worden :gedaen worden 

800 150 

1500 100 
250 30 
200 4 

2750 284 

planten 
touback 

2750 

260 
150 
500 
800 
300 
400 
300 
250 
250 
100 
400 

ponden 
touback 

284 

30 
15 
50 
80 
30 
30 
20 
16 
18 

32 

13 

8 



jan bapte cornillie 
joannis develter 
pieter jacobus pattyn 
joannis berteloot 
bapte de rommelaere 
joannis de mispelaere 
joannis verschoore 
joannis serrus 
benedictus deprez 
pieter claeys 
joannis couckuyt 
pieter laruwiere 
cornelis vande cnocke 
eng hel vercruyce 
jacobus godderis 
carolus benedictus pattyn 
francois vande lannoite 
maryn minne 

rapport 

joannis gheldof 
pieter joannis de norme 
maerten delzeyne 
joannis raes 
pieter joseph soenen 
jacobus de smet 
philippe six 
guillielmus van elslander 
joseph huyghe fs. pieter 
frederyck deraeve 
jacobus ghesquiere 
pieter gheldof 
joannis bossier 
jan vanden bussche fs. guilielmus 
leonardus stragier 
elias sioen 
joannis van neste 
guilIe de poortere 
jan bapte degryse 
jacobus vande wynckele 
frederyck carlier 
pieter coupez 
jospeh de spynghere 
maryn struyve 
pr. vande velde 
pr. jacobus de snouck 
joseph boutten 
joseph cafere 
maerten reynaert 
pieter van hee 

150 
350 
250 
500 
200 
400 
200 
200 

4000 
700 

3400 
250 
400 
300 
200 
300 
900 
500 

19660 


12 
30 
20 
50 
20 
30 
20 
20 

400 
60 

300 
25 
25 
24 
15 
17 
60 
40 

1781 


planten ponden 
touback touback 

19660 1781 

200 30 
600 30 
300 30 
500 40 
300 25 
100 8 
400 50 
150 8 
100 10 
250 30 
300 20 
150 15 
300 40 
500 50 
200 20 
100 10 
300 30 
300 30 
300 30 
150 12 
250 30 
350 25 
250 20 
500 100 
140 20 
100 12 
200 25 
200 20 
300 40 
100 16 

27550 2607 

-,J""'" 
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planten 
touback 

rapport 

ignaes van thorre 
pieter franciscus dupierre 
pieter timmerman 
pieter joannis depoortere 
vidua jan de meersseman 
joseph parret 
pieter berkain 
joannis bapte verfaillie 
jacobus verfaillie 
joannis billez 
albert persoon 
michiel soetaert 
joseph soetaert 
jacobus boury 
pro jacobus vervest 
jacobus depoortere 
joseph biebuyck 
andries de cuypere 
francois jonckheere 
pieter jacobus bal 
adriaen vandewalle 
jan bapte de smet 
guilles cauwelier 
joannis bapte declercq 
jacobus seirus 
lodewyck berkain 
joseph de plaet 
joseph de rommelaere 
jacobus faillie 

36660 

planten 
touback 

rapport 

maryn albertus schier 
joannis ververcken 
jacobus de smet 
henderyck callaert 
pieter de wachter 
joseph de wachter 
gheeraert de wachter 
joannis de sittere 
jacobus mahieu 
andries waerlop 
pieter eeckhout 
jacobus gadeyne 
joannis leynaert 
joannis faillie 
gregorius van hee 
albert gheldof 

15 

27550 

400 
150 
250 
200 
450 
250 
400 
300 
300 
200 
200 
150 
160 
250 
250 
250 
400 
300 
300 
400 
150 
350 
250 

1500 
550 
250 
200 
150 
150 

36660 

250 
300 
200 
300 
200 
160 
300 
100 
200 
250 
200 
200 
250 
100 
250 
100 

ponden 
touback 

2607 

50 
20 
25 
25 
36 
30 
30 
30 
30 
16 
12 
10 
12 
25 
25 
20 
30 
25 
25 
20 
20 
18 
20 

150 
40 
20 
20 
16 
15 

3422 

ponden 
touback 

3422 

20 
30 
18 
20 
16 
15 
20 
10 
16 
16 
16 
25 
25 

8 
25 

9 



rapport 

guilielmus de vos 
pieter vervenne 
jacobus marescaux 
anthoine pattyn 
vidua joseph vande lannoite 
jacobus verschoore 
wautre opsomer 
joannes cneut 
norbertus verraes 
michiel vande pitte 
catthreryne rosa gober fa wt bapte 
ignaes ramaut 
pieter andries vanden broucke 
joannes bapte de vos 
joseph ryckebosch 
geeraert huyghe fs wt joseph 
joannis coupez 
jan reuse 
ambrosius lepere 
lievinnus gherlem 
joannis victor 
joannis bapte decomte 
jacobus van elslander 
joannis verbrugghe 
jacobus defrancq 
philippe ren ier 
jacobus de meersseman 
pr. verheest 
guille vande pitte 
enghel beaumont 

planten 
touback 

rapport 53970 

pieter onraet 350 

16 
16 
25 
25 
20 
16 
25 
60 
20 
12 
4 

30 
3980 


planten ponden 
touback touback 

42770 3980 

150 15 
300 25 
200 20 
250 25 

3000 300 
200 20 
500 50 
400 40 
200 20 
200 20 
200 20 
400 40 
200 20 
100 5 
400 40 
350 30 
250 20 
350 30 
550 40 
200 18 
300 25 
200 18 
300 25 
600 60 
250 25 
200 20 
150 12 
200 15 
200 16 
400 30 

53970 5024 

ponden 
touback 

5024 

35 

16 

pro joannis sallembier 
jacobus bolduyck 
felix van gheenberghe 
matthys van kemmel 
thomaes verraes 
maryn taillieu 
frederyck kynt 
passchier de witte 
pieter soenen 
joannis bapte claeys 
pieter albertus claeys 
joos minne 

150 
150 
150 
250 
200 
200 
300 
600 
200 
150 
100 
300 

42770 




100joseph lepere 
350joseph cruyt 
100joannis debergh 
250joseph boxioen 
300ghyselmus mylle 
250hycarius rein 
150vidua joannis de simpel 
500joannis ghyselen 
500francois verhuist 
200joseph vande pitte 
200joannis warlop 
120joseph puyt 
250maryn van thomme 
400joseph delzeyne 
150joannis de raeve 

guilIe soenen 300 
joannis billiet 200 
jacobus vande walle 200 
nicodemus joye 250 
joseph verraes 500 
carel ignaes bogaert 250 
jan bapte landuyt 200 
lodewyck deman 800 
guilIe storme 300 
joseph vande kendelaere 400 
vidua jacobus reise 200 
vidua joseph vanderhaeghe 250 
guilIe vanden bussche fs guilielmus 200 
pro deburghgraeve 400 
joannis de witte 400 
michiel devos 200 
joannis bapte van elslander 400 

63590 

planten 
touback 

rapport 63590 

pieter samyn 250 
joannis marnout 200 
aernout francois acquet 350 
boudewyn verstraete 500 
thomaes deurwaerder 350 
joannis deplaet 150 
joannis vande pitte 450 
leonardus francois debeuf 450 
guilIe marescaux 250 
lauwerins catebeke 500 
pieter joseph van becelaere 250 
joseph rogier 200 
maryn verhaeghe 250 
joannis van mechelen 150 
pieter soenen 250 
joannis suply 150 
joseph vanden bulcke 160 
frederyck vanden bulcke 500 
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12 
30 
10 
25 
25 
25 
20 
60 
40 
16 
20 
12 
25 
40 
15 
30 
20 
20 
25 
50 
25 
20 
80 
25 
40 
25 
25 
20 
40 
40 
15 
30 

5964 

ponden 
touback 

5964 

20 
18 
20 
50 
30 
12 
40 
30 
25 
30 
20 
20 
25 
16 
20 
15 

15 

45 




ignaes van steen kiste 
joannis bapte huyghebaert 
guillebert dubar 
pieter belsaert 
pieter viaene 
pr. ghyselen 
joseph huyghe fs joseph 
servatius van neste 
joannis thiberghein 
joseph godderis 
pr. ghesquiere fs pieter 
jacobus dekein 
judocus castelain 

rapport 

maerten bekaert 
robert soete 
joannis vanraes 
matthys deurwaerder 
joannis vande voorde 
joannis vanden broele 
joos bekaert 
guille witdouck 
jacobus verfaillie d'jonghe 
joseph van gheenberghe 
joseph vande voorde 
ignaes verhaeghe 
guille de dryvere 
michiel de coene 
joseph ollivier 
martinus godderis 
pieter derycke 
joseph devoghel 
andries feys 
pieter van assche 
francais taillieu 
jan dewitte 
michiel van gheenberghe djon'" 
pr. joannis stragier 
joannis bapte minne 
pro jacob van de walle 
jacobus verfaillie 
pieter godderis 
michiel verhalIe 
joannis vande walle 
joseph delzeyne 
pro jacobus pattyn 
joseph ovyn 

250 
1000 
100 
250 
450 
250 
300 
150 
350 
300 
100 
300 
450 

73200 


40 
80 

8 
18 
40 
20 
40 
16 
56 
25 
10 
30 
50 

6848 


planten ponden 
touback touback 

73200 6848 

200 25 
600 80 
250 20 
200 18 
100 8 
200 16 
225 20 
200 16 
300 25 
300 40 
600 60 
200 20 
200 16 
300 25 
200 20 
400 50 

1000 100 
250 20 
750 80 
500 40 

1500 120 
500 60 
200 20 
200 20 
200 20 
250 25 
200 20 
200 20 
150 15 
200 25 
300 30 
250 20 

1400 84 
85725 8026 

planten ponden 
touback touback 
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85725rapport 

600pieter ghesquiere ts pieter 
600carolus verraes 
450pieter jonckheere 
300jacobus tillieu 
300gheeraert bostyn 
600jan venden bussche fs jaecques 
450joos van elslander 
200vidua pieter viane 
200goddefroy pattyn 
200pieter ghesquiere 
300vidua joos ren ier 
300caret ignaes laruwiere 
250joannis van elslander 
250joannis tallaire 
200joannis ameel 
600pieter joseph flameng 
300matthys boutten 
200francois versteele 
100guilIe lapere 
250joannis bapte cruyt 
500 

joos cruyt fs jan 
de wed maryn de cuypere 

200 
300albertus van noote 
400caret bostyn 
200carolus van elslander 
450pieter serruys 
500adriaen huyghe 
200gilles verfaillie 
150pieter sioen 
600franco is deleu 
300jan van gheluwe 
250joannis pattyn 
300 

96725 
adriaen benedictus decuypere 

planten 
touback 

rapport 96725 

pieter wyffels 550 
joseph stragier 200 
florus brulois 250 
pieter vanden broucke 200 
anselmus danneel 240 
philippe verdoolaeghe fs jacob 300 
philippus jacobus faillie 75 
carel ignaes decruywenaere 400 
pieter godderis 100 
pieter joannis de sprynghere 300 
joannis andries dewitte 200 
lauwerens godderis 150 
ignatius pyncquet 150 
pieter vermeersch 300 
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8026 

25 
50 
40 
30 
25 
75 
40 
25 
20 
20 
25 
40 
30 
25 
25 
60 
40 
20 
10 
25 
50 
25 
30 
52 
20 
45 
50 
20 
15 
50 
36 
25 
30 

9124 

ponden 
touback 

9124 

50 
18 
20 
20 
16 
4 

10 
40 
10 
28 
15 
14 
12 
24 



joannis sagar 
joannis nuytten 
huybrecht du peultys 
pieter van thomme 
joannis steven 
joannis van thomme 
jacobus decomte 
pieter bal 
jacobus gadeyne 
pieter seghers 
pieter cruyssaert 
lodewyck delva dljon 
joannis huyghe 
joseph dobbelaere 
joseph stragier 
pieter joseph bolduyck 
jacobus haesebaert 
pr. jacobus huyghe 

rapport 

caret ignaes boutten 
joannis bapte vanden bussche 
vidua jacobus verschaeve 
stephanus degheselle 
joannis roelens 
guille van steenkiste 
christiaen bogaert 
hubertus monrysse 
pauweIs dornez 
vidua joannis du moulin 
michiel ghesquiere 
benedictus ghyselen 
ignaes dobbelaere 
pieter jacobus dewachter 
jacobus sisseau 
adriaen bruggheman 
pieter coquelaere 
martin us de smet 
francois vande walle 
pr. jacobus vanden abeele 
joannis samyn 
judocus mulle 
pieter farnciscus de swaene 
joannis bapte ronsez 
augustyn jonckheere 
goddefray faillie 
joannis ghesquiere fs allegonder 
joannis ghesquiere fs joannis 
joannis lefevre 
inghelbert de bruyne 

200 
150 
150 
200 
250 
200 
200 
200 
300 
500 
700 
300 
200 
300 
850 
200 
100 
450 

105590 


18 
15 
15 
20 
20 
20 
16 
20 
24 
40 
60 
28 
18 
30 
80 
20 

8 
40 

9897 


Ili 

."",; 
planten ponden 
touback touback 

105590 9897 

600 60 
300 25 
200 16 
200 18 

1100 100 
100 8 
200 20 
200 18 
200 18 
200 28 
150 12 
150 15 
400 30 
500 50 
300 28 
160 14 
300 35 
500 50 
600 40 
300 16 
200 17 

1000 100 
400 40 
300 25 
150 12 
200 20 
200 20 
200 20 
600 60 
600 50 

116100 10862 
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rapport 

michiel bogaert 
pieter joannis feys 
jacobus deprez 
pieter la fere 
pieter joseph verfaillie 
guille claeys 
pieter claeys 
judocus waeleghem 
jan bapte cotteny 
huybrecht ghyselen 
jacobus bogaert 
carolus cnocquaert 
pieter cornillie 
jacobus samyn 
joannis cosaert 
pieter soenen fs ignaes 
simoen samyn 
pieter jacobus vanden bussche 
joseph simpelaere 
adriaen saelen 
albert reuse 
guilIe vandermeersch 
joannis raes 
lucas vanden broucke 
pieter joannis ryckebosch 
joseph declercq 
pieter verborgh 
joannis samyn 

pianten ponden 
touback touback 

116100 10862 

500 50 
400 40 
300 20 
150 15 
150 15 
300 15 
200 15 
200 20 
200 20 
400 40 
150 20 
100 8 
150 16 

5000 500 
150 13 
200 20 
450 40 
150 12 
150 14 
150 15 
250 20 
100 9 
200 16 
500 45 
450 25 
350 30 
400 50 
250 25 

128050 11990 

planten 
touback 

rapport 

joannes bapte doux 
joseph six 
pieter van thornout 
joannis samyn 
dionisius vuylstecke 
francois gadeyne 
joannis bapt van acker 
vidua benedictus van daele 
matthys pattyn 
pieter joseph laruwiere 
judocus volckaert 
pr. jacobus ladrison 
pieter warlop 
joannis soys 
joannis debeuf 
pieter joannis lesaige 
pr. joannis depierre 

128050 

500 
200 
250 
250 
200 
400 
100 
600 
300 
400 
200 
200 
350 
600 
200 
200 
125 

ponden 
touback 

11990 

40 
16 
20 
25 
20 
32 
10 
60 
20 
40 
20 
20 
30 
50 
16 
18 
12 
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joannis bapte cardoen 100 10 
ende nicolaeys de deurwaerder 300 30 

12479133525 

nombre vande touback planten de 
welcke jaerlicx gheplant worden binnen 
de prochie van moorslede beloopt tsaement 
soa hiervooren, tot een hondert drie en 
:dertigh duyst vyf hondert vyfentwyntigh 
planten, dus 

133525 touback planten 

endeden touback die de inghesetenen 
daerof jaerlicx commen op te doen 
beloopt tsaement oock soa hiervooren, 
tot den nombre van twaelf duyst 
vierhondert neg hen entseventigh 
ponden, dus 

12479 ponden touback 

aldus desen generaelen staet ofte uyttreck 
ghemaeckt uyt ende inghevolghe elx voorschreeven 
respective overgegeven schriftelicke declaratien door 
my chaerles jacobys deleghere als geauthoriseerden 
tot het voeren vanden penne, mits de plaetse vanden 
greffier voor alsnoch vacheert, ende alsoo ghesloten 
desen 23en 7bre 1756 

gel. Deleghere 
1756 

Addendum 

Net bij het ter perse gaan van 't Stamboompje vernamen we hd owrlijd.:n van ons 
bestuurslid (van VVF Roeselare) .Jaklien WATTEEU\V (+ Rocsclar.:. 22 maart 
2002). In een volgend nummer verschijnt een "in memoriam". 
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Over een moord en een kwartierstaat 

Lichtervelde 1704. 

De hoek Gits - Lichtervelde, een gebied dat zich uitstrekte over een deel van Lichtervelde en een deel 

van Gits, behoorde vroeger tot het eigenlijke Land van Wijnendale in het Brugse Vrije. Het andere deel 

van Gits behoorde tot de Kasselrij Ieper*. In 1704 was deze kasseirij Ieper een door Frankrijk veroverd 

gebied., terwijl het Brugse Vrije met het Land van Wijnendale bij de Spaanse Nederlanden gebleven 

was. Lichtervelde en Gits waren in die tijd dus grensgemeenten. Deze hoek Gits - Lichtervelde mocht 

een schepen aanduiden in de schepenbank van het Land van Wijnendale, in 1704 was dat Marijn Me

seure. Het wethuis van deze hoek was de nu verdwenen herberg Het Haentje in Lichtervelde langs de 

Bollaertstraete, nu Bollestraat. Herbergier was er Petrus Monstreul, toen in eerste huwelijk met Kathe

lijne Comptdaer. 

Op 8 november 1704, een zaterdag, was er vergadering in het Haentje. Aanwezig waren schepen MaI)n 

Meseure uit Lichtervelde, Pauwels Van den Bussche fs Geeraerts, Niclays Segaert en Jacob Fornys, al

le drie uit Gits. Deze laatste werd den commis van syne Majesteyts reghten genoemd of den boreu. Ze 

waren er "in a.(fairens van den houck Gidts Lichtervelde nopende de ommestellynghe". Rond zes uur 

s'avonds, na afloop van de vergadering was Jacob Fornys de eerste die buiten de herberg kwam. Joos 

de Grande fs Antheunis en zijn zoon Joos kwamen daar al dan niet toevallig voorbij met hun paarden en 

een vracht graan. Zij waren ook inwoners van Gits, maar dan van het Franse Gits. Wanneer den boreu 

hen aanmaande te stoppen, ontstond een schermutseling, den boreu kreeg "een fleeter", zijn wapen 

werd afgenomen en hij vluchtte terug de herberg in. Wanneer MaI)n Meseure echter buiten kwam, 

werd deze door Joos de Grande senior neergeschoten "een schote door slincker heupe heen met een co

ghel penetrerende door het smeernet, tghone oorsake is gheweest dat door de groote dejluctte van het 

bloet de nateurele geesten syn uuyt ghehiust ende alsoo oorsake van een suhite doot". 

Verhoord werden Pauwels Van den Bussche, Niclaeys Segaert en Jacob Fournys voornoemd, alsook de 

herbergier Pieter Monstreul en zijn vrouw Kathel}ne Comptdaer, Elisabeth Geldhof die dienstmaerte 

was in het Haentje, Adriaen Loobuyck die op het tijdstip van de moord juist voorbijkwam met zijn 

paarden, en Philips Tempelaere die juist in de herberg kwam met een zak graan. Of de motieven voor de 

moord eerder economisch dan politiek waren, of nog een andere oorzaak hadden, laten we in het mid

den. Vader en zoon De Grande probeerden het tevergeefs bij een accident te houden. Enkele dagen later 

werden ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst. 

Dit heel summier relaas om aan te tonen dat een familie, ogenschijnlijk zonder veel geschiedenis, soms 

toch een geschiedenis te vertellen heeft. Ik vond er drie personen uit mijn kwartierstaat aan moederszij

de die onderling geen familie van mekaar waren. 

Het slachtoffer Maryn Meseure is mijn or 820. Hij werd geboren te Gits op 9 april 1658 als zoon van 

Laurentius en Magdalena Verbauwen. Hij was op 14 augustus 1681 getrouwd met Jacoba Cloet, die na 

zijn overlijden hertrouwde met Joannes Verschoot in 1706, en in 1715 met Mahieu Hillewaere. 

De herbergier vond ik terug onder or 202. Petrus Monstreul werd geboren te Lichtervelde op 29 novem

ber 1675 als zoon van Jacobus en Maria Haellinc. Na het overlijden van zijn eerste vrouw Catharina 

Comptdaer in 1716 hertrouwde hij in 1717 met Judoca Van den Berghe, dochter van Laurentius en Ju

doca Van Elslander uit Westrozebeke. Ze waren eigenaar van de herberg "De Duysent Middels", ook 

in Lichtervelde. Hun kleinzoon Jacobus Delaere trouwde in 1799 met Isabella Logghe, een achterach

terkleindochter van Marinus Meseure. 

De dienstmaerte Elisabeth Geldhof, dochter van Michiel, is mijn nr 491. Ze trouwde eerst met Bartholo

meus Hostens uit Beveren, weduwnaar van Joanna Vanhecke. Na het overlijden van haar eerste man 

hertrouwde ze met Joos Mortagne, weduwnaar van Judoca Oeceuninck, en dat was de schoonvader van 

haar dochter. En die Joos Mortagne met Judoca Deceuninck vond ik ook terug in mijn kwartierstaat. 

En tot slot Joos De Grande vond ik niet terug in mijn kwartierstaat. 


* Een genealogisch gevolg van deze tweedeling is dat sommige staten van goed uit het Land van Wij
nendale in Gits, via de gemeentelijke administratie, waar ze moesten ingegeven worden in de Franse pe
riode, terechtkwamen bij de staten van goed van de kasseirij leper, nu in het stadsarchiefte leper. 

J. Cornette-Leupe 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Fanliliekunde ? 


Je stort gewoon het lidgeld (25 € als gewoon lid, 37,50 € als steunend lid, 62,50 € 

minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 

Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 

kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam). Alle briefWisseling in verband met lidmaatschap, 

bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................ .. 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM te1. 03 646 99 88 

Inhoud van dit nummer: 

Kalender VVF Tielt, Kortrijk en Roeselare 10 

Nieuwe publicatie van VVF Roeselare en 37ste VVF -congres 12 

Tabakstelling Moorslede anno 1756 (Michel Vanelslander) 13 

Over een moord en een kwartierstaat (JozefComette-Leupe) 23 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 € per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de :::> 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 €. (buitenland: 8,5 €), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 
DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN 111 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Bernard Fillieux (e-mailadres:Bemard.Fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van juli 2002 

Het nummer van juli bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
juli tot en met september 2002! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 juni 
e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook bezorgen, 
eveneens tegen 1juni. 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIEL T 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051 406075) 

Sekretaris, contactadres : Lueien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

05140 II 36). 

E-mailadres:lucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur 

in het lokaal, Beernegemstraat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterrlagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de secretaris. 


Opgelet : Het lokaal vindt U naast de bibliotheek van 
de Roede van Tielt, gevestigd in de kliniek Sint-Lucas, 
Beernegemstraat 3-5 (kelder-verdieping). Het is 
open elke eerste en derde zaterdag van de maand 
van 9 tot 12 uur. Er is dan werkvergadering en 
gelegenheid tot opzoeken. Na een telefoontje met 
Lucien Ailliet (secretaris) kan het lokaal ook op andere 
uren en tijdstippen geopend worden. 

Zaterdag 6 juli 2002 : werkgroep genealogie 
(9 - 12 uur) onder leiding van Sofie Descamps. 

Zaterdag 20 juli 2002 : werkgroep genealogie 
(9 -12 uur) onder leiding van Frank 
Vaneenooghe. 

Zaterdag 3 augustus 2002 : werkaroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van Luc 
Neyt. 

Zaterdag 17 augustus 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van 
Robert Vanneste. 

Zaterdag 7 september 2002 : werkgroep 
genealogie (9 - 12 uur) onder leiding van 
Lucien Ailliet. 

Zaterdag 21 september 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van Jan 
Callens. 

Cursus praktisch genealogisch onderzoek 

VVF-Tieh organiseert i.s.m. Cultureel 
Centrum Gildhof (CCG) Tielt een reeks van 6 
workshops voor beginnende en gevorderde 
genealogen. 
Inschrijving uitsluitend via CCG, tel. 051 40 
2935 of fax 051 408329. Wacht niet te lang, 
het aantal cursisten is beperkt! 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 Euro en 
wordt vereffend op de eerste cursusavond; 
zeker niet vooraf betalen! 
De deelnemers krijgen een gratis abonnement 
van jaargang 2003 op het tijdschrift "Onze 
Voorouders". Dit betekent niet dat men 
daarmee volwaardig lid is van de Vlaamse 
Vereniging voor Familiekunde! 

Tijdens deze cursus of beter workshops, 
geschikt voor zowel beginnende als 
gevorderde genealogen, worden de 
deelnemers door middel van praktijk 
oefeningen actief wegwijs gemaakt in 
verschillende bronnen, de analyse van de 

gegevens die men hierin kan vinden, alsook 

het lezen van oud schrift. 

Deze cursus omvat zes workshops telkens op 

een maandag van 20 tot 22 uur en gaan 

hoofdzakelijk door in het Cultureel Centrum, 

Sint-Michielstraat te 8700 Tielt. 


Maandag 23 september 2002 van 20 tot 22 

uur eerste workshop. 

Kennismaking met de bevolkingsregisters en 

burgerlijke stand van Tielt. Praktische 

oefeningen met de twee onderscheiden 

documenten. We onderzoeken de periode 

185()'1900. Uitwijking naar Amerika, 

Frankrijk, ... Locatie: Stadhuis Tielt, 

Tramstraat ~ Tieltse stadsarchief. 


Maaadag 30 september 2002 van 20 tot 22 

uur tweede workshop. 

De burgerlijke stand tijdens de Franse periode: 

geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten. 

(1796-1814). Het Latijn in de 

parochieregisters. We leren aan de hand van 

enkele getranscribeerde doop-, huwelijks- en 

overlijdensakten de geijkte Latijnse opbouw 

van deze akten lezen en begrijpen. Locatie: 

Cultureel Centrum Gildhof. 


Maaadag 7 oktober 2002 van 20 tot 22 uur 

derde workshop. 
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Latijn in de moderne parochieregisters (1800- Telkens op dinsdag van 20 tot 22 u in de Oude 
Dekenij (behalve januari en juni)1900). Aan de hand van originele teksten 

maken we kennis met het 1900 eeuwse schrift: 
ACTIVITEITEN:leren lezen en begrijpen. 

Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 
Dinsdag, 24 september 2002 (van 20 u tot 22 
u): voordracht door de heer Freddy Bauwen Maandag 14 oktober 2002 van 20 tot 22 
over 'Het stadsarchief van Ieper'. Na deuur vierde workshop. 
vroegere voordracht door Mevrouw Apts over Latijn in de oude parochieregisters (vóór 
het Menense stadsarchief krijgen we deze keer 1800). Eveneens aan de hand van originele 
het stadsarchief van Ieper als onderwerp van doop-, huwelijks- en begrafenis- of 
deze avond. Spreker is heel vertrouwd met hetoverlijdensakten leren we de teksten lezen, 
Ieperse stadsarchief en zal ons wegwijs maken begrijpen en in hun verband plaatsen. 
in de werking van het archief en deLocatie: Cultureel Centrum Gildhof. 
interessante bronnen voor de genealogische 
zoeker. Iedereen die met zijn voorouders in de Maandag 21 oktober 2002 van 20 tot 22 
Westhoek zit, moet deze avond zekeruur vijfde workshop. 
bijwonen.Notariele akten uit de 1 ~e eeuw: erfenisakten, 

koopakten, voogdijstellingen, huwelijks-
Dinsdag, 22 oktober 2002 (van 20 u. totcontracten, enz. Archieven van het 
22u.): les Oud schrift o.lv. Johangevangeniswezen. Kennismaking met deze 
Roelstraete. Na de les over deakten en de genealogische gegevens in hun 
parochieregisters en het notariaat nemen wejuist verband kunnen plaatsen. 
deze keer de Weeskamer onder handen. We Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 
zorgen voor een tekst met omzetting en een 
beknopte inleiding. Maandag 28 oktober 2002 van 20 tot 22 

uur zesde en laatste workshop. 
Dinsdag, 10 december 2002 (van 20 u. tot 22We maken kennis met belangrijke documenten 
u.): voordracht door de heer Andréuit het Ancien Regime. Welke familiekundige 
Deceuninck, gewezen voorzitter van degegevens halen we uit: de staten van goed, 
rechtbank over 'Het Kortrijksepoortersboeken, landboeken, ommestellingen 
kasseirijhuis'. Reeds maanden is de heer(belastings-rollen) processen, enz ... 
Decuninck bezig met het noteren van bronnen Locatie: Cultureel Centrum Gildhof. 
i.v.m.. het vroegere kasselrijhuis. Hierbij 
noteert hij niet alleen alles wat verband houdt 
met het huis zelf, maar ook het dagelijkse 

Kortrijk leven van de Kortrijkzanen in de 17de eeuw 
komt uit deze bronnenstudie heel boeiend naar 
voren. Een avond om niet te missen. 

Afdeling KORTRIJK 

Op dinsdag, 5 november is er bestuurs
Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

vergaderinglingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete. 
Kransvijver41, 8501 Heule(tel. 056 32 4234) 
E-mailadres:johan.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de 
OUDE DEKENIJ, Sint-Maartenskerkhof, 8500 
Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhof ligt naast 
de Sint-Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhofte 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt 
(niet op het Sint-Maartenskerkhof !). 
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Roeselare 


Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051 20 35 06) 

Secretaris, contactadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fax 

05122 1473) 

(via e-mail:wilfried.devoldere@advalvas.be ) 

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. Tel. : 047442 64 76 


Openingstijden : 

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

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

- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand 


Openingsuren in juli en augustus. Zoals 
ieder jaar geldt er tijdens de vakantie-maanden 
een speciale regeling. U kan opzoekingen doen 
in ons documentatie-centrum op vier 
zaterdagen, telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 
17 uur: 

op zaterdag 6 juli 2002 (o.l.v. Rudy 
Popelier in de voonniddag en Hendrik 
Deprez in de namiddag); 

op zaterdag 27 juli 2002 (o.l.v. Wilfried 
Devoldere in de voonniddag en Albert 
Cattry in de namiddag); 

op zaterdag 10 augustul 2002 (o.l.v. 
Bemard Fillieux in de voonniddag en 
Lieve Denys in de namiddag); 

op zaterdag 24 augustus 2002 (o.l.v. 
Edgard Seynaeve). 

Vanaf september kan opnieuw rekening 
worden gehouden met de gebruikelijke 
openingsuren en activiteiten. 

Zondag 1 september 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormiagsvoormiddag o.l.v. 
Bemard Fillieux. 

Maandag 9 september 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Zaterdag 14 september 2002 van 13.30 tot 
17 uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Rudy Pope lier. 

Maandag 16 september 2002 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Albert Cattry. 

Vrijdag 20 september 2002 van 20 tot 22 
uur : PANELGESPREK o.l.v. Edgard 
Seynaeve, Wilfried Devoldere en and,eren. 
Bedoeling is dat problemen naar voor worden 
gebracht en hieraan een eventuele oplossing 
kan gegeven. Ook zal verwezen worden naar 
nog niet ontgonnen bromen. Het panel bestaat 
uiteraard niet uit genealogen die alle gegevens 
kunnen te voorschijn toveren, wel kunnen ze :::> 
helpen met alle mogelijke tips en "" 
mogelijkheden om een stapje verder (of dieper 
!) te geraken. Uiteraard - en bij voorkeur 
kwmen problemen vooraf doorgegeven 
worden, dit verhoogt Uw kans op een pasklaar 
antwoord. Mis dus in geen geval deze avond, 
het is misschien een unieke kans om je 
opzoekingen wat uit te breiden. 

Vrijdag 27 september 2002 van 20 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond . o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

De Handleiding voor genealogisch 
onderzoek in Vlaaadentl is nog steeds te 
koop. Regelmatig krijgen we deze vraag. ~ 
Bestellen kan nog steeds door overschrijving ...." 
van 39,50 euro (eventueel te verhogen met 5 
euro verzendingskosten) op rekening van VVF 
Roese1are (467-5022971-10) met vermelding 
"handlel'ding". 

Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag 
van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur, Het gebeurt 
dat buitenlandse vorsers onaangekondigd aan 
de deur staan op andere dagen dan 
aangegeven hierboven. Een belletje vooraf is 
absoluut noodzakelijk ! 
E-mailadres:stadsarchief@roeselare.be 
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Vakantieregeling juli en augustus 2002: om tot 12 en van 14 tot 18 uur: 3, 8, 10, 15 en 17 
de vakantieperiode te overbruggen is het juli; 19, 21 en 28 augustus. 
archief open op bepaalde dagen, telkens van 9 

Een vraag i.v.m. de familie "van der Haghen" 

Johan Roelstraete, secretaris van de Kortrijkse VVF-afdeling, ontving volgende vraag uit Nederland: 
Mijn naam is Frans van der Haghen, wonende te Eindhoven in Nederland, werkend als 

ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Eindhoven. Door professor Meijlink - Roelofsz 
van de universiteit van Nijmegen is een artikel geschreven over Steven van der Haghen, zoon van 
Andries van der Haghen uit Brugge in België. Dit artikel is opgenomen in de bundel vier eeuwen 
varen. Hij was admiraal van de V.O.C. en had meer indruk gemaakt door zijn humane manier waarop 
hij met mensen omging dan als zeevaarder. Hij is geboren in 1563 te Amersfoort en overleden te 
Utrecht in 1624. In het slot van haar artikel stelt zij:" zijn nazaten leven tot op de dag van vandaag 
nog voort". Omdat mijn naam van der Haghen is en ik met mijn naam gekomen ben tot het plaatsje 
Menen in België bij Kortrijk waar in 1762 Franciscus van der Haghen is gedoopt (dit vond ik in het 
rijksarchief te Brugge, waar ik even kon zoeken tijdens enkele vakantiedagen in België), kan ik best 
een afstammeling van hem zijn. Jammer genoeg is Brugge, laat staan Kortrijk te ver van Eindhoven 
om langdurig naar de naam van der Haghen te kunnen zoeken. Kunt u, of iemand anders, goed 
bekend in het archief te Kortrijk of Menen mij helpen bij het vinden van doop-, huwelijks- en 
overlijdensakten van broer(s) zus(sen), ouders van van der Haghen die in Menen in 1762 is gedoopt. 
Omdat ik met mijn stamboom in Leisele en Menen ben uitgekomen is het nog steeds niet uitgesloten 
dat ik afstam van Steven van der Haghen die in 1624 te Utrecht is overleden en toen een kleinzoon 
Cornelis naliet. Ik op mijn beurt wil indien u ofverenigingsgenoten van de VVF in Eindhoven, waar 
een goed streekarchief is personen zoeken uit regio Eindhoven u daar bij helpen. Ik hoop dat u mij 
kunt verder helpen en ben tot hulp via zoekactie in het Eindhovense archief als tegenprestatie bereid. 
Ik ben bereikbaar op het gemeentehuis van Eindhoven via 040-2382040 en thuis via nummer 040
2422743. F. van der Haghen 

Roeselaarnaars in Maldegemse archieven 

Luc Neyt 

Bij mijn opzoekingen in de staten van goed van Maldegem vond ik een zekere Marie Therese 
Philippine Wauters "onbedegen" overleden te Roeselare : Staat van goed van Marie Therese 
Philippine Wauters fà Pieter en van Marie Jacoba Blomme "Vrijloot van Maldegem" onbedegen 
(kinderloos) overleden binnen de stad Roeselare. Jacobus Hoet gehuwd met de voornoemde Marie 
Jacoba Blomme laat deze staat maken en presenteert hem aan: 
1. 	 Philips Wauters oom "ende hoor van vollen bedde" van vaderszijde van de overledene, 
2. 	 en aan Jan Verloock gehuwd met Susanna Crul tevoren weduwe van Jan Wauters grootmoeder 

van de overleden, als vader en voogd van Joanne, Ambrosius en Cornelis Verloock zijn drie 
minderjarige kinderen gewonnen met Susanna Crul "hoors van alfven bedde" van vaderszijde 
van de overledene, 

3. 	 alsmede de rendant Jacobus Hoet als vader en voogd van Marie Constantia zijn enig minderjarig 
kind in "huijwelijcke" gewonnen met voornoemde Jacobe Blomme representerende de gehele 
moederszijde van de overledene(zie bron). 

20-3-1752 

Bron : Rijksarchief Gent, Ambacht Maldegem 236 en W. Steeghers De staten van goed Maldegem 
deel IX - p. 972 nummer 10. 
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Genealogische opzoekingen in Roeselare en zijn deelgemeenten 

Wilfried Devoldere 

Onze bijdrage wil niet de pretentie hebben een wetenschappelijk karakter te hebben. We 
geven hier gewoon uit het hoofd wat onze ervaringen zijn bij onze genealogische opzoekingen naar 
voorouders uit Roeselare, Rumbeke, Oekene of Beveren-Roeselare. Voor correcte adressen, 
openingsuren, enz. verwijzen we naar de "Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen" 
van de hand van onze vriend Johan Roelstraete. 

Vooraleer we een archief ofeen documentatiecentrum van de VVF binnen stappen, kijken we 
uiteraard wat we zelf aan materiaal hebben in het eigen familiearchief (of bij familieleden) : 
bidprentjes, rouwbrieven, foto's, notarisakten, e.d.m. 

Bidprentjes en rouwbrieven vinden we uiteraard ook in het documentatiecentrum van VVF 
Roeselare. Bijna de helft van de bidprentjes kan geconsulteerd worden via de computer : alle 
familienamen (met voornaam) werden ingebracht zodat ook bidprentjes via de echtgenoot of ::) 
echtgenote (of familieleden) kunnen worden teruggevonden. Momenteel zijn meer dan 750.000 
namen beschikbaar... Ook met de input van de rouwbrieven is gestart. Uiteraard moeten ook 
bidprentjes enlof rouwbrieven van familieleden uit het Roeselaarse te vinden zijn in het provinciaal 
centrum van de VVF in Oostende of in het Vlaams Centrum voor Genealogie & Heraldiek in 
Handzame. Andere centra uit de streek vind je in Brugge of Tieh. Heb je Roeselaarse connecties in 
Komen ofomstreken, dan moet je beslist eens te rade gaan in het documentatiecentrum van Waasten 
dat iedere dag geopend is. 

Ook voor oude kiezerslijsten kan je terecht in Roeselare. Hier kunnen we ook verwijzen naar 
VVF Oostende (en Brugge) waar tal van dergelijke lijsten bewaard zijn. 

Wie de burgerlijke stand wil raadplegen van Roeselare of één van zijn deelgemeenten, kan die 
consulteren op het Roeselaarse stadsarchief. De microfilms van akten en klappers zijn ook te 
raadplegen in het rijksarchief Brugge en het rijksarchief Kortrijk. Het documentatiecentrum van VVF 
Roeselare bezit eveneens de microfilms van deze akten (alles voor 1870) en de klappers van deze 
burgerlijke stand in fotokopie. ~ 

Een alternatieve primaire bron wat de 19de eeuw betreft. zijn de parochieregisters die zich 
nog bij de plaatselijke geestelijkheid bevinden. Bepaalde van die parochieregisters - om niet te zeggen 
heel wat uit de streek· zijn reeds gefotokopieerd en kunnen geconsulteerd worden in het Roeselaarse 
documentatiecentrum van de VVF. Vrijwilligers zijn aan de slag om ook hierop alfabetische klappers 
te maken. De drie Roeselaarse parochies (uit de 19de eeuw), de Beverse, de Oekense en binnenkort 
ook de Rumbeekse zijn beschikbaar. Beveren-Roeselare werd reeds gemdexeerd, Roeselare is ook 
bijna klaar. Het gedeelte na 1871 - vanafhet ogenblik dat er drie parochies waren - is sowieso reeds 
voorzien van alfabetische tafels. Oekene en Beveren-Roeselare is niet volledig: bepaalde registers 
ontbreken bij de pastoor. 

We maken een stapje naar het Ancien Régime. Hier kunnen we min ofmeer hetzelfde verhaal 
presenteren: de parochieregisters (gelukkig was er toen maar één parochie in Roeselare) van de vier 
huidige lokaliteiten kan je raadplegen (al dan niet op film) op het stadsarchief, in "ons" (VVF) 
documentatiecentrum, op het rijksarchief van Brugge en Kortrijk en ook in het VCG Handzame 
(Beveren-Roeselare is hier onvolledig menen we te weten). Mogelijkheden genoeg dus. Onze 
afdeling is ook bezig met alle huwelijken in de computer te stoppen: Beveren, Oekene en Rumbeke 
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zijn klaar, Roeselare bijna. De huwelijken van Oekene bevatten in de oude klappers een hiaat, dit is 
opgelost door de publicatie van deze huwelijken door de VVF-afdeling Roeselare. Ook nog even 
vermelden dat ook voorbereidend werk kan gedaan worden a.d.h.v. de klappers die zich in het 
documentatiecentrum in Oostende (VVF) bevinden. Dit provinciaal documentatiecentrum beschikt 
trouwens over alle West-Vlaamse klappers van de parochieregisters uit het Ancien Régime. 

Echte genealogen houden het hier nog niet voor bekeken en willen meer. In de beginjaren van 
de burgerlijke stand is het soms moeilijk, vandaar dat het interessant is ook de parochieregisters uit 
die tijd te raadplegen. Een andere uit te pluizen bron bestaat uit een reeks "volkstellingen 1814" die 
bewaard zijn op het Rijksarchief Brugge. Geen nood : onze Brugse VVF-vrienden zijn reeds jaren 
aan de slag om deze dichter bij U te brengen. In deze reeks zijn de Roeselaarse deelgemeenten reeds 
gepubliceerd. Raadpleeg die dus gerust in onze VVF-bibliotheek in Roeselare. Vanzelfsprekend kan 
je deze bron ook inkijken in de andere VVF-centra en in Handzame. Nog handiger is zelf over een 
exemplaar te beschikken. Ook in de Franse tijd werden een aantal dergelijke tellingen opgemaakt in 
1796 en 1799. Onze afdeling publiceerde reeds de Franse telling van Roeselare, Beveren en Oekene. 
Rumbeke vonden we niet terug in de inventaris van de Franse Hoofdbesturen. Nader onderzoek in de 
bundels zelf dringt zich dus op. 

Blijven we nog even "hangen" in de 19de eeuw. De plaatselijke kranten kan je raadplegen in 
het Roeselaarse stadsarchief Bepaalde dubbels zal je ook vinden in de bibliotheek van de 
Rijksuniversiteit Gent. Heel interessant - en we spreken uit ervaring - zijn de archieven van de 
plaatselijke notarissen. Deze zijn voor Roeselare en deelgemeenten reeds voor een groot deel 
bewaard in het Kortrijkse rijksarchief Onlangs bvb. werd het archief gedeponeerd van de 
voorgangers van notaris Thierry uit Rumbeke. Meer dan 180 archiefdozen ..., men is nog bezig met 
de inventarisatie. Het archief van de registratie kan je dan weer vinden in Beveren-Waas: misschien 
even wachten ... Bepaalde streken zijn reeds opnieuw te raadplegen in Kortrijk (rijksarchief) op 
microfilm. Voor onderzoek naar eigendonnnen kan je terecht in Brugge (Vyncke-Dujardinstraat). 
Raadpleeg ook de legger en kaart van Popp wat Roeselare betreft (in ons lokaal). Het rijksarchief 
Brugge bezit een volledige collectie. Het spreekt vanzelf dat ook heel wat bronnenmateriaal wacht 
op ontginning in het Roeselaarse stadsarchief : archief van het OCMW, gemeenteraadsverslagen, 
bouwvergunningen, e.d.m. Loop er even langs, je zal er hartelijk worden ontvangen door 
stadsarchivaris Willy Vallaey of één van zijn medewerkers... Je kan er ook de 19de eeuwse 
bevolkingsboeken raadplegen op microfilm, van de indexen zelf is nog het origineel in te kijken. 

Daarnet hadden we het over volkstellingen. Ook bepaalde pastoors in het Ancien Régime 
telden hun "zielen" of communicanten. De weerslag hiervan is te vinden in een "Status Animarum". 
Niet alle parochies hebben het geluk gehad dergelijke archietbescheiden te hebben aangemaakt. De 
parochie Rumbeke bezit enkele interessante exemplaren : alles wat het Ancien Régime betreft werd 
gepubliceerd door Werner Peene en valt te raadplegen in elk documentatiecentrum. Een "Status 
Animarum" uit 1786 bestaat ook voor Beveren en is eveneens gepubliceerd (publicatie VVF 
Roeselare). Dergelijke "tellingen" leren je welke personen zo al meewoonden bij je voorouders : 
grootouders, oom of tante, maar ook het dienstpersonee1. .. In het Brugse Vrije kennen we de 
tellingen uit 1748 : zo is er een telling bewaard van Beveren-Roeselare (gepubliceerd door VVF 
Brugge). 

Staten van goed zijn een onmisbare bron voor wie opzoekingen doet naar zijn voorouders. 
We kennen de reeks "Staten van goed" van de hand van Guido Aerbeydt. Deze staten betreffen 
vooral Roeselaarse (buiten)poorters. Ook een deel staten van Roeselare Ambacht zijn er in 
opgenomen. Veel van de staten van deze heerlijkheid zijn blijkbaar verloren gegaan. Zelf vonden we 
ook een aantal doodhalmen voor dezelfde heerlijkheid (eveneens gepubliceerd). Al deze publicaties 
kan je raadplegen in ons documentatiecentrum, het stadsarchief en in de andere VVF-centra. Ook 
hier is het voor een genealoog het materiaal zelf aan te schaffen. Men kan soms ganse stukken 
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stamboom maken a.d.av. de akten. Uiteraard blijft het de taak van de genealoog de akte zelf te 
raadplegen op het Roeselaarse stadsarchief, de publicatie vermeldt immers alleen de aanhef van de 
akte met de genealogische gegevens. 
Ben je op zoek naar staten van goed van Beverse voorzaten, dan zal je misschien al iets gevonden 
hebben in de Staten van goed die Guido Aerbeydt publiceerde. Minder bekend zijn de "staten van 
goed kasselrij Ieper" waarin enkele mensen uit Beveren zijn opgenomen (bewaarplaats van dit archief 
is het stadsarchief Ieper). Zeker niet te vergeten, ook voor andere gemeenten uit de streek, zeker 
voor Moorslede, Gits, enz... Ook kan je staten van goed van mensen uit Beveren vinden in de 
publicatie (3 delen) "De weezerijakten van de heerlijkheden Ardooie en Ayshove". Onze afdeling 
publiceerde reeds staten van goed enlof doodhalmen voor de heerlijkheden Den Hazeh, 't Hof van 
Izegem en 't Hof van Oekene. De doodhalmen van 't Hof van Oekene slaan op Oekense én op 
Rumbeekse inwoners. De schepenboeken van deze heerlijkheden bevatten ook een aantal akten van 
de heerlijkheid "den Vollandere" in Beveren ... De inventaris van het kasselrijarchief Ieper (bewaard 
op het Ieperse stadsarchief) maakt hiervan geen melding. De heerlijkheden Den Hazelt en 't Hof van 
Izegem bevatten verschillende gemeenten. 

Zelf overlazen we ook alle schepenakten (wettelijke passeringen) van de "stad" Roeselare 
("schependom") en Roeselare Ambacht op het Roeselaarse stadsarchief. Uitermate boeiend ... Hierin zal je heel wat gegevens kunnen bijeen sprokkelen voor je familiegeschiedenis: leningen, pachten, . ,. 
verkopingen, procuraties, enz. Wie op zoek is naar schepenakten van Rumbeke, den Hazelt, Oekene, 
kan terecht op het Kortrijkse rijksarchief en in het Ieperse stadsarchief. Dubbels van de akten van 
Beveren en Onlede kan je eveneens consuheren in het stadsarchief van Ieper, de originelen bevinden 
zich in het rijksarchief Brugge (archief Land van Wijnendale). Grotendeels niet geklapperd loont het 
toch de moeite alles blad per blad te overlezen, al ware het maar om je kennis van het oud schrift wat 
bij te schaven... Wie echt veel tijd heeft, leest best ook de schepenakten van Kortrijk ; een 
onvermoede bron. Zelf vond ik er reeds bepaalde akten van inwoners uit Beveren ! De 
prochierekeningen van Beveren kan je voor een deel zelfS inkijken in het stadsarchief Brugge. Je ziet 
het: een groot aantal archieven herbergt iets over onze stad oféén van de deelgemeenten ... 

Landboeken en ommeloopers zijn niet in groten getale ter beschikking van de vorser, toch 
niet wat Roeselare en zijn deelgemeenten betreft. Het stadsarchief kan je er een paar laten inzien, 
jammer genoeg zonder kaarten. In het rijksarchief Brugge vonden we toch interessant materiaal in de 
ommelooper van een deel van Beveren (1729, in de collectie Peper). Wie in Rumbeke zoekt, dient 
het Fonds de Limburg Stirum even door te nemen (rijksarchief Kortrijk). Een deeltje van Oekene, 
een deeltje van Rumbeke, maar een groot deel van Beveren kan je terug vinden in de tiendenregisters -. 
van de Sint-Maartensabdij van Doornik. Deze interessante archiefbeschieden uit 1639-1645 - met 
kaarten! - zijn na een omzwerving via Maredsous bewaard in de bibliotheek (collectie Preciosa) van 
de Benediktijnerabdij van Zevenkerken (Sint-Andries). Alle registers zijn in kopie te raadplegen in 
het documentatiecentrum van VVF Roeselare. Van de kaarten werden kleurfoto's gemaakt: deze 
moeten nog ingescand en op CD worden geplaatst. 

Kerkelijk archief is er uiteraard ook. Zelf overlazen en noteerden we alle kerk- en 
disrekeningen (wat ons al onze vrije zaterdagen heeft gekost gedurende één kalenderjaar) van 
Beveren-Roeselare. Je zal er heel wat inlichtingen vinden over je voorouders. Roeselare bezit nog 
enkele heel oude disrekeningen (stadsarchief Ieper doch gepubliceerd in de Zantingen, zie verder) 
alsook de "recentste" disrekeningen van het Ancien Régime ( stadsarchief Roeselare). voor Oekene 
verwijzen we naar het rijksarchief Kortrijk en het stadsarchief Ieper, het éne archief wh het andere 
aan wat de jaren betreft. De kerkrekeningen van Rumbeke zijn nog bewaard bij de pastoor en werden 
gekopieerd, deels geïndexeerd (meer dan 3500 persoonsnamen, het werk: van Werner Peene !) door 
VVF Roeselare. Eén van de weinige archieven die nog niet bezocht werden door Uw dienaar is het 
archief van de abdij van Zonnebeke in het Groot Seminarie te Brugge. Dit archief is bvb. zeer 
belangrijk voor Oostnieuwkerke maar moet ongetwijfeld heel wat bronnen bevatten voor Roeselare. 
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Wie nog verder opklimt (16de eeuw) heeft het wel erg gemakkelijk als hij voorouders in 
Roeselare heeft. De Zantingen blijken echter soms nog onvoldoende bekend. E.H. Noël Favorel, 
rustend priester en wonende aan het Polenplein, nam die "rust" niet zo letterlijk toen hij in Roeselare 
kwam wonen. Jaren aan een stuk heeft hij al zijn vrije tijd besteed om alle mogelijke archieven met 
betrekking tot Roeselare voor ca. 1625 ter beschikking te stellen van de vorsers via een transcriptie 
in zijn Zantingen. .. Daarvoor had hij enkele delen gemaakt als pastoor van Zuidschote, deze delen 
handelen dan ook over Zuidschote, Reninge en de streek aldaar. De volgende delen - tot en met deel 
120 !!! - behandelen allemaal Roeselare. Stadsrekeningen, processen, schepenakten, staten van 
goed... Alles is neergeschreven in hedendaags schrift. We mogen de auteur dan ook eeuwig 
dankbaar zijn voor dit ontzaglijke werk. Zelf hebben we met mevrouw Agnes Carpentier uit Brugge 
(en met de hulp van bestuurslid André Cobbe) een alfabetische klapper op de persoonsnamen : meer 
dan 138.000 namen ... Deze index kan geraadpleegd worden in ons documentatiecentrum, op het 
stadsarchief, in Handzame, enz. Je kan de klapper ook raadplegen via internet (Ariadne) als lid van 
de VVF. Eens je met je opzoekingen in de 16de eeuw bent aanbeland is het dus kinderspel: je maakt 
een aantal fiches met deel en bladzijde van de Zantingen en je kan aan de slag. Je bespaart dagen en 
dagen werk. Ikzelf kon meer dan 180 fiches voorbereiden i.V.m. de familie Lievens. Daarna heeft het 
me amper een tweetal dagen gekost om alle fiches in te vullen met de gegevens. Jammer genoeg 
ontmoet men dan zoekers - als men ze eigenlijk zo mag noemen - die je dan vertellen : er staan veel 
te veel gegevens in over mijn familie, zoveel werk... Dergelijke uitspraken doen me de haren ten 
berge rijzen voor zover dat nog mogelijk is ! 

Tot slot nog wat "allerlei". Naast de microfilms van BS bezit ons documentatiecentrum ook 
een aantal films met schepenakten en staten van goed van Den Hazelt. Ook dinghedaghen, dus 
gerechtelijk archief is op :film raadpleegbaar. Vergeet ook niet de Roeselaarse (of deelgemeenten) 
processen na te kijken in het archief van de Raad van Vlaanderen in het Gentse rijksarchief. Privé
archief wordt bij ons ingescand en op CD geplaatst. Zo beschikken we over een 18de eeuwse 
straatschouwing van Den Hazelt (1738) en een (begin) 16de eeuws renteboek van 't Hofvan Izegem. 
Stukken uit familiearchieven kunnen ook heel interessant materiaal bevatten voor uw opzoekingen. 
Zo kan men de eigenaars en pachters van de stukken land en de hoeven rond de Blauwe To"e vanaf 
begin 16de eeuw tot aan de Franse revolutie reconstrueren a.d.h.v. enkele stukken in het 
familiearchiefPiers de Raveschoot (rijksarchief Gent). Zelfzijn we momenteel bezig met de pachters 
van het foncier Schiervelde dank zij de familie-archieven Gillès de Pélichy en van Hueme. Onbekend 
is onbemind doch onterecht !!! 

Graag ontvingen we Uw reactie op deze bescheiden bijdrage. Wie één of ander onderwerp 
wat meer wenst uitgediept, kan ons gerust contacteren : we nemen er dan de nodige documentatie 
bij. Alvast veel succes met jullie opzoekingen. 

Oproep : kwartierstaten gezocht voor een nieuw 

West-Vlaams kwartierstatenboek 


Momenteel is ons bestuurslid Bemard Fillieux gestart met de input van gegevens voor een 
nieuw West-Vlaams kwartierstatenboek. Je kan dus alle gegevens opsturen, eventueel (zeJ1S liefst) 
met een GEDCOM-bestand, naar Bernard Fillieux, Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Rumbeke (e
mailadres: bernard.fillieuxtaJ,pandora.be ). Je kan bij hem ook terecht i.v.m. alle inlichtingen omtrent dit 
project. 

We weten nog niet of we dezelfde layout zullen hanteren als bij de vorige edities. Suggesties 
hieromtrent zijn uiteraard welkom. In ieder geval vragen we nu reeds de gegevens in te sturen want 
de publicatie van dergelijke kwartierstatenboek is zeer intensief en tijdrovend. 
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In memoriam: Jaklien Watteeuw 

Wilfried Devo/dere 

Op 22 maart ll. overleed ons bestuurslid Jaklien Watteeuw m het Roeselaarse H. 
Hartziekenhuis. Op 1 januari had re haar 81 ste vetjaardag gevierd. 

Jaklien was geboren in het Normandische Cany-Barville op 
Nieu\\jaarsdag 1921. In volle oorlogstijd huwde re Karel 
Viaene die privéchauffeur was van Jozef Camerlinck. Deze was 
directeur van de toenmalige Bank van Roeselare. Het echtpaar 
Viaene-Watteeuw woonde jaren in het Prinsenhof. Karel 
overleed onverwacht op 6 mei 1979. Het jaar nadien nam 
Jaklien haar intrek in een appartement in de H. 
Consciencestraat. Ze zou er nog éénmaal verhuizen : eerst 
woonde re er op de derde verdieping op de hoek met het 
Deconinckplein, later betrok re een appartement op het.""", 
nummer 17. Jaklien was de moeder van tien kinderen : Herman, .# 

Gerda (+), Dirk, Lode, Jan, Bart, Marijke, Pol Nele en Koen. 

In de jaren tachtig werd re nauw betrokken bij de werking van de Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde. Zelf was ze - pas weduwe geworden - gestart met opzoekingen naar haar voorouders. 
Door haar contacten met voorzitster Lieve Denys op de bijeenkomsten van de oudleerlingenbond van 
de school van de Grauwe Zusters, werd re bestuurslid van de Roeselaarse VVF-afdeling. Ze hield er 
aan - ook toen ze minder mobiel werd - om telkens aanwezig te zijn als verantwoordelijke op de 
eerste zondagvoormiddag van de maand op de genealogische vormingsvoormiddagen. Recht voor de 
vuist als ze was, wees ze er de bezoeker op wanneer die het reglement durfde te overtreden, bvb. 
door toch een grote boekentas naast zich te plaatsen. Ze was overtuigd van de waarde van onZl! 
verzamelingen in ons documentatiecentrum en was dan ook overal een spreekbuis. Ze liet niet na 
publiciteit te maken voor onze vereniging en zal zo ongetwijfeld nieuwe leden hebben aangebracht. 

Jaklien nam ook een paar van onze publicaties voor haar rekening. Ze is auteur van de 
doopakten uit de parochieregisters van Oostnieuwkerke, het dorp van haar voorvaders. Op het einde"""" 
van haar leven - en we weten dat re heeft gevochten tegen de tijd om dit nog af te werken ~ heeft re~".1 
nog de huwelijken van Oekene (het dorp van de voorouders van haar man) uit de parochieregisters 
gepubliceerd. Haar eigen exemplaar moesten we haar aanbieden in het ziekenhuis... Uiteraard heeft 
re ook de familiegeschiedenissen gepubliceerd van de families Watteeuw en Viaene. 

Na haar familie was onZl! vereniging voor Jaklien alles geworden. Ze nodigde dan ook met 
haar familie het bestuur uit op het feest voor haar 80ste vetjaardag. Het werd een onvergetelijke dag. 
Na dit hoogtepunt ging het Jaklien minder en minder goed. Toch kwam re soms nog naar een 
bestuursvergadering ofwilde re er nog bij zijn op zondagvoormiddag. 

Jaklien kreeg een waardige uitvaartplechtigheid op 28 maart in aanwezigheid van tal van 
VVF-vrienden. Bedankt Jaklien voor de vele mooie uren die we samen mochten doorbrengen. 
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Kwartieren 1 tot en met 15 uit de kwartierstaat van Jaldien Watteeuw 

-1

1 Jacquelioe Marie Claire Watteeuw, geboren Cany-Barville (Seine-Maritime) 01.01.1921, gedoopt 
17.01.1921. (Zij is getrouwd Roeselare 04.01.1943 met Karel Louis Gerard Viaene, geboren 1914, 
overleden 1979.) 

-ll
(ouders) 

2 Jules Lom Watteeuw, timmerman, geboren Moorslede 15.08.1889, overleden Costermensville 
(buuw) Belg. Congo 04.02.1942. 
Hij is getrouwd Moorslede 21.05.1913 met 

3 	Madeleine Mathilde Marie Emilienne Huygbebaert, geboren Moorslede 16.12.1893, overleden 
Roeselare 19.06.1972. 

-ill
(grootouders) 

4 Désiré Watteeuw, timmerman, geboren Moorslede 28.10.1846, overleden Cany-Barville (SeÏDe
Maritime) 26.01.1915. 
Hij is getrouwd Moorslede 15.05.1874 met 

5 	MaJie..Louise VerbeIst, geboren Moorslede 26.08.1852, overleden Kortrijk 22.12.1937. 
6 Charfes..Louis Huygbebaert, timmerman, geboren Moorslede 26.10.1860, overleden aldaar 


01.01.1943. 

Hij is getrouwd Moorslede 11.10.1889 met 


7 Maria Romania Loysoo, landbouwster bij x, geboren Moorslede 10.10.1864, overleden aldaar 
17.02.1921. 

-IV
(overgrootouders) 

8 	VJdor Joseph Watteeuw, geboren Moorslede 12.04.1811, overleden aldaar 18.08.1893. 
(Hij is eerder getrouwd Moorslede 17.08.1838 met Rosalia Vermeulen, spinster, geboren Passendale 
07.03.1817, overleden Moorslede 30.06.1842, dochter van Michiel Vermeulen en Maria Agnes 
Verfaillie. ) 
Hij is getrouwd Oostnieuwkerke 06.09.1842 (2) met 


9 Coleta VerUnde, geboren Oostnieuwkerke 25.05.1821, overleden Moorslede 31.07.1878. 

10 Franeiscus Igaatius Verhels~ hoefsmid (kn.s.) en herbergier, geboren Moorslede 23.0 l.l808, 


overleden aldaar 08.11.1895. 

Hij is getrouwd Moorslede 15.10.1851 met 


11 	Maria Theresia Reynaert, geboren Moorslede 10.02.1821, overleden aldaar 24.09.1866. 
12 	Leonard Huyghebaert, wever - timmerman, geboren Westrozebeke 18.12.1831, overleden Roeselare 

22.11.1914. 
Hij is getrouwd Moorslede 18.07.1856 met 

13 Maria Catharina Emiliana WytfeIs, geboren Moorslede 30.06.1834, overleden aldaar 01.08.1889. 
14Joannes Frandscus Loysoo, dienstknegt bij x - zwingelaar en landbouwer bij +, geboren Moorslede 

18.10.1834, overleden aldaar 27.09.1897. Hij is getrouwd Moorslede 25.04.1862 met 
15 Maria Theresia CllOCkaert, kantwerkster, geboren Moorslede 11.06.1834, overleden aldaar 

17.11.1913 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (25 € als gewoon lid, 37,50 € als steunend lid, 62,50 € 

minimum als beschennend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 

Antwerpen-Merksem. 

leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 

kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 

bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . ; 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................. . 

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

Inhoud van dit nummer: 

Kalender VVF Tielt, Kortrijk en Roeselare 26 
Vraag i.v.m. de familie "van der Haghen" 29 
Roeselaarnaars in Maldegemse archieven (Luc Neyt) 29 
Genealogisehe op.zoekingen in Roeselare en zijn deelgemeenten (Wilfried Devoldere)30 

In memoriam: Jakliea Watteeuw (Wilfried Devoldere) 34 


HOE ONTVANG IK ~T STAMBOOMPJE 111 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 € per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 €. (buitenland: 8,5 €), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE 
ALTIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN! t! 
Stuur aOe adressen eB adreswijzi&ill&ea, eventueel kladtte. bij het Diet ODtvaaaea door naar : 

Bemard FilIieux (e-mailadres:Bernard.Fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van oktober 2002 

Het munmer van oktober bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
oktober tot en met december 2oo2! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
september e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 september. 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051 406075) 

Sekretaris, contactadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051401136). 

E-mailadres:lucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoormiddag 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 secretaris. 


Opgelet : Het lokaal vindt U naast de bibliotheek van 
de Roede van Tielt, gevestigd in de kliniek Sint-Lucas, 
Beernegemstraat 3-5 (kelder-verdieping). Het is 
open elke eerste en derde zaterdag van de maand 
van 9 tot 12 uur. Er is dan werkvergadering en 
gelegenheid tot opzoeken. Na een telefoontje met 
Lucien Ailliet (secretaris) kan het lokaal ook op andere 
uren en tijdstippen geopend worden. 

Zaterdag 5 oktober 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van Paul 
Callens 

Maandag 7 oktober 2002 : derde workshop 
(20-22 uur) Latijn in de moderne 
parochieregisters. Locatie : Cultureel centrum 
Gildhof, Tielt. 

Maandag 14 oktober 2002 : vierde workshop 
(20-22 uur) Latijn in de oude 
parochieregisters. Locatie : Cultureel centrum 
Gildhof, Tielt. 

Zaterdag 19 oktober 2002 : werkgroep 
genealogie (9-12 uur) onder leiding van Johan 
Buyck 

Maandag 21 oktober 2002 : vijfde workshop 
(20-22 uur) : Notaritsle akten uit de 1ge eeuw: 
erfenisakten, koopakten, voogdijstellingen, ... 
Locatie: Cultureel centrum Gildhof, Tielt. 

Maandag 28 oktober 2002 : zesde workshop 
(20-22 uur) : Belangrijke documenten uit het 

Ancien Regime. Locatie Cultureel centrum 
Gildhof, Tielt. 

Zaterdag 02 november 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van Sofie 
Descamps 

Zaterdag 16 november 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van F. 
Vaneenooghe 

Zaterdag 07 december 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van Luc 
Neyt 

Zaterdag 21 december 2002 : werkgroep 
genealogie (9 -12 uur) onder leiding van 
Robert Vanneste 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriêl Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056 324234) 
E-mailadres.:johan.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de 
OUDE DEKENIJ, Sint-Maartenskerkhof, 8500 
Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhof ligt naast 
de Sint-Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhof te 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt '"') 
(niet op het Sint-Maartenskerkhof I). 

Telkens op dinsdag van 20 tot 22 u in de Oude 
Dekenij (behalve januari en juni) 

ACTIVITEITEN: 

Dinsdag, 22 oktober 2002 (van 20 u. tot 
22u.): les Oud schrift o.l.v. Johan 
Roelstraete. Na de les over de 
parochieregisters en het notariaat nemen we 
deze keer de Weeskamer onder handen. We 
zorgen voor een tekst met omzetting en een 
beknopte inleiding. 

Dinsdag, 10 december 2002 (van 20 u. tot 22 
u.): voordracht door de heer André 
Deceuninck, gewezen voorzitter van de 
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rechtbank over fHet Kortrijkse 
kasselrijhuisf. Reeds maanden is de heer 
Decuninck bezig met het noteren van bronnen 
i.v.m. het vroegere kasselrijhuis. Hierbij 
noteert hij niet alleen alles wat verband houdt 
met het huis zelf, maar ook het dagelijkse 
leven van de Kortrijkzanen in de 17de eeuw 
komt uit deze bronnenstudie heel boeiend naar 
voren. Een avond om niet te missen. 

Op dinsdag, 5 november is er bestuurs
vergadering 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051 20 35 06) 

Secretaris, contactadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fàx 

05122 1473) 

(via e-mail:wilfried.devoldere@advalvas.be ) 

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. Tel. : 04744264 76 


Openingstijden : 

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

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

- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand 


Zondag 6 oktober 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vonningsvoormiddag o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Zaterdag 12 oktober 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
0.1.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 14 oktober 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Vrijdag 18 oktober 2002 van 20 tot 22 uur : 
voordracht door de heer Johan Vandeghinste, 
bestuurslid van VVF Brugge, over 
Feodaliteit. Dit moeilijke onderwerp weet 
spreker op een zeer duidelijke en begrijpelijke 
manier aan te man te brengen. De voordracht 
heeft plaats in de grote zaal naast ons 
documentatiecentrum; 

Maandag 21 oktober 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vonningsavond 0.1.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 25 oktober 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 3 november 2002 van 9 tot 12 uur: 
genealogische vonningsvoonniddag o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Zaterdag 9 november 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vonningsnamiddag 
o.I.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 11 november 2002 
wapenstilstand... ons documentatiecentrum 
blijft gesloten. 

Maandag 18 november 2002 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v.Albert Cattry. 

Vrijdag 22 november 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 24 november 2002 om 10 uur : 
genealogie & computer. We komen gewoon 
samen om even de mogelijkheden voor de 
toekomst af te tasten. Wat wensen de leden 
precies? Welke onderwerpen moeten aan bod 
komen ? Genealogische software of ook 
andere ondersteunende activiteiten? Jullie 
leden hebben het zelf voor het zeggen : kom 
zeker af zodat we vanaf januari 2003 opnieuw 
kunnen starten. Alle voorstellen zijn welkom. 

Zondag 1 decem ber 2002 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Maandag 9 december 2002 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Zaterdag 14 december 2002 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
0.1.v. Hendrik Deprez 
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Maandag 16 december 2002 van 18.30 tot Roeselare (467-5022971-10) met vermelding 
22 uur : genealogische vormingsavond o.l.v. "handleiding" . 
Geert Decoene. 

Stadsarchief Roeselare 
Vrijdag 27 december 2002 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. Openingstijden: elke maandag en woensdag 
Bemard Fillieux. van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Het gebeurt 

dat buitenlandse vorsers onaangekondigd aan 
De Handleiding voor genealogisch de deur staan op andere dagen dan 
onderzoek in Vlaanderen is nog steeds te aangegeven hierboven. Een belletje vooraf is 
koop. Regelmatig krijgen we deze vraag. absoluut noodzakelijk! 
Bestellen kan nog steeds door overschrijving E-mailadres:stadsarchief@roeselare.be 
van 39,50 euro (eventueel te verhogen met 5 
euro verzendingskosten) op rekening van VVF 

Oproep : kwartierstaten gezocht voor een nieuw 

West-Vlaams kwartierstatenboek 


~ 
Momenteel is ons bestuurslid Bemard Fillieux gestart met de input van gegevens voor 

een nieuw West,..V1aams kwartierstatenboek. Je kan dus alle gegevens opsturen, eventueel 
(zelfs liefst) met een GEDCOM-bestand, naar Bemard Fillieux, Wilde Kastanjestraat 10,8800 
Rumbeke (e-mailadres:bcrnard.fiIlieux/äpandora.bc ). Je kan bij hem ook terecht i.V.m. alle 
inlichtingen omtrent dit project. 

Roeselare, 1(0) jaar terug 

Het Stadsarchief Roeselare en de werkgroep "Filmarchief' presenteren voor de vierde maal 
"Roeselare, 1(0) jaar terug". Dit jaar kunnen we terugblikken op de gebeurtenissen in 
Roeselare van het jaar 1992. We hebben een uitgebreid gamma met een I5-tal onderwerpen, 
met onder meer de bouw van het cultureel centrum en de verhuis en het terugplaatsen van de 
beiaardklokken. Voor de groene jongens onder ons tonen we het prille ontstaan van het nieuw 
aangelegd stadspark. De verbrandingsoven dacht toen al na over het milieuvriendelijker 
verwerken van afval. Samson en Gert bekoorden vele jonge kinderen tijdens hun optreden op 
de Grote Markt. Een aantal prachtige gebouwen waren te bezichtigen tijdens Open'" 
Mónumentendag. Ook Peegie, de Landelijke Gilde en de stadsharmonie komen in beeld. 

Als tweede fIlm tonen we het journaal van het jaar 2001. In dit journaal kunt u zien 
hoe de jongeren van het VMS cultuur worden bijgebracht. Ook voor officiële onderwerpen is 
er plaats, zoals de aanstelling van de gemeenteraad en de politieraad. Dansers tonen hun 
kunnen tijdens de voorstelling van Always Cultra. De kunstenaars in eigen atelier, laten de 
mensen zien hoe hun kunstwerk groeit in het atelier. Burgemeester Daniël Denys is 20 jaar 
burgemeester en dat wordt in heel Roeselare gevierd. Prettige storingen tijdens de eerste 
Groote Stooringe zorgen voor leven in het Roeselaars centrum. Maar ook Krottegem wordt 
dit jaar speciaal in het licht geplaatst met de Krottegemse feesten. 

Wie wil weten of hij op het witte doek verschijnt of gewoon op Roeselaarse topdagen 
wil terugblikken kan terecht op zaterdag 26 oktober, zondag 3 november en zaterdag 9 
november telkens om 15u en 19u30 in CC De Spil, Zaal De Komedie. De toegang is gratis, 
kaarten moeten vooraf in CC De Spil gereserveerd worden. (051 265700). 

Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij het stadsarchief Roeselare, 

Botermarkt 2, tel: 051 26 22 41, e-mailadres: archiefá)Roeselare.bc 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

Provinciale afdeling We st-Vlaanderen 

30ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 17 november 2002 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale 
afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 17 november 2002 
in Feestzaal 't OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Rumbeke. tel. 051 200256 

10 uur: 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. 


12.30 uur: MIDDAGMAAL 

De prijs voor het middagmaal bedraagt 17,50 euro. Vooraf inschrijven is gewenst. 

Dit kan bij de provinciale secretaris (N. Boussemaere, Bloemendale 6,8904 Boezinge 

Tel. 057422985 ofvia e-mail: n.houssemaere@sip.he) 

Men kan de dag zelf nog uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur. 

Menu: 


Tomaten roomsoep 

Eendeborstfilet met herfstgroenten en kroketten 


Koffie 

(één gewoon drankje inbegrepen) 


14.30 uur: 

GENEALOGISCHE RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 
8° RIT: Opzoekingen in het arrondissement OOSTENDE 

Spreker is Dr. Hist. J. MERTENS 

16.30 uur: EINDE 

41 

mailto:n.houssemaere@sip.he


Verslag panelgesprek VVF Roeselare - 20 september 2002 

Bernard Fillieux 

Op vrijdagavond 20 september had een panelgesprek plaats binnen de plaatselijke 
afdeling o.l.v. Edgard Seynaeve en Wilfried Devoldere. 

1. Wat met de opzoekingen na 1870?_ De microfilms gaan maar tot 1870. 
Dit is met juist: in Rijksarchief Brugge (RAB) kan alles (BS) tot 1900 geraadpleegd 

worden op microfilm wat het werkgebied Rijksarchief Brugge betreft. Ook in het Rijksarchief 
Kortrijk is reeds heel wat na 1870 gefilmd, met een deel is men nog bezig. 
Opmerkingen: waarom met zoals in Nederland: geboorten mogen geraadpleegd na 100 jaar, 
huwelijken 75 jaar en overlijdens na 50 jaar. 

2. 	 Waarom mag er bvb bij de publicatie van een stamboom niets gepubliceerd worden wat 
minder dan 100 jaar oud is? 

We hebben hier te doen met de "Wet op de privacy". Eigenlijk moet men bij dergelijke 
publicatie ervoor zorgen dat van iedere nog leven persoon een schriftelijke, gedateerde en ....... 

ondertekende toelating hebben. Publicaties "voor een wetenschappelijk doel" behoren tot de .. ,~ 


uitzonderingen, maar waar ligt de grens ? 

Opmerkingen : De juridische commissie (die in oktober in het leven wordt geroepen) van de 

VVF zal een tabel opstellen wat mag gepubliceerd worden en wat met. 


3. 	 Verschillende vragen over de Beloken en de Franse Tijd. 

- Er zijn soms voor die periode geen akten in de BS , maar wel parochieregisters. Kan daar een 
inventaris (lees: alfabetische klappers) van gemaakt worden? Dit is moeilijk te verwezenlijken 
zonder vele vrijwilligers. 
- De Mormonen maakten gedurende de jaren zestig microfilms van de BS. Maar ook in de 
Rijksarchieven zelf werden er microfilms gemaakt. (De reeksen met Romeinse cijfers). In deze 
laatste categorie kan men betreffende akten soms toch terugvinden. Bvb: de microfiches (zover 
die nog bestaan) van Staden-Westrozebeke-Oostmeuwkerke die zich bevinden in het 
gemeentehuis (BS) van Staden, en die bij uitgeven werden door VVF-Roeselare. 
In sommige gemeentearchieven kwmen vanaf de Franse Tijd, patentaanvragen geraadpleegd .-..
worden. 	 . 

4. 	 Welke archieven kan men raadplegen in het legermuseum? 

Er zijn heel wat archiefbestanden, zie bvb. de goede website van dit museum. 

Voor WO I : tussen bepaalde jaren (van geboorte) kwmen dossiers worden geraadpleegd van 

soldaten, o.a. Pauselijke Zouaven en geschiedschrijving van Regimenten. (vooral 19de eeuw) 

Opmerkingen: 
Ook het Provinciaal Archief is in dit opzicht interessant.(Militie -en Onderwijsarchief, 19de 
eeuw). 

5. 	 Wat betekent "eerste, tweede en derde portie" in de parochieregisters (Brugge) ? 

De "Eerste portie" : betreft de geboorte, huwelijks en overlijdensakten van de mensen die 
dicht bij de kerk woonden, dikwijls de adel en de rijken. - De "Tweede portie" betreft de 
geboorte, huwelijks en overlijdensakten van de mensen die verder van de kerk woonden, 
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vooral de burgerij. De "Derde portie" betreft de geboorte, huwelijks en overlijdensakten van 
de mensen die verst van de kerk woonden, vooral het gewone volk. 
Opmerking: door VVF Brugge werden voor de dopen en overlijdens reeds boeken uitgegeven 
die al de afzonderlijke klappers (per parochie, per jaar) groepeert in telkens een klapper per 10 
jaar. Met de huwelijken is men nog bezig. Zeer interessant. 

6. 	 Bestaat er zoals voor Oost-Vlaanderen een lijst per gemeente met verwijzing naar de 
Staten van goed? 

Dr. Herman Van Isterdael heeft voor het Rijksarchief te Kortrijk zulk een inventaris 
opgemaakt. Deze is ter plaatse in het Rijksarchief te raadplegen en ook op het internet. Ook in 
het Rijksarchief Brugge kan men dergelijk werk raadplegen. 

7. 	 Wat vindt men in het Fonds Merghelynck? 

Tijdens WO I gingen door de brand van de Ieperse Hallen het merendeel van de Ieperse 
archieven verloren. De Heer Merghelynck, had ze voor een groot deel genoteerd, en waar hij 
kon documenten aangekocht. Door onenigheid met de Stad Ieper heeft hij zijn nalatenschap 
aan de Albertinabibliotheek overgemaakt. Deze werden daar op microfilm gezet en zijn 
grotendeels te raadplegen in het Ieperse Stadsarchief. Eén film met de inhoud van dit archief is 
te raadplegen VVF Roeselare. Het archief bestaat o.a. uit poorterijregisters, registers van de 
Wezerij en Staten van Goed. Een brochure (handleiding) werd gemaakt de heer Kristo f Papin, 
die enkele jaren geleden over dit onderwerp een voordracht heeft gegeven. 

8. 	 Bestaan er lijsten van vluchtelingen uit Wereldoorlog I ? 

Soms werden er in de Moderne Parochieregisters, in de marge van de doopakten , de 
plaats en datum van huwelijk door de pastoor opgetekend. 
Opmerkingen: 
- Dit is een interessante vraag om eens te rade te gaan bij de ministeries. De Belgische regering 
was naar Frankrijk gevlucht. Maar hield zij zich bezig met de plaatsen waar Belgen waren? 
-Wat met de vluchtelingen naar Nederland en Engeland? 

9. Bestaat er een lijst van het notariaat die zich in de Rijksarchieven bevinden? 

Voor de beide West·Vlaamse rijksarchieven bestaat een publicatie. Regelmatig komen nog 

notarisarchieven binnen. Heel interessante bron. 

Opmerking: wat de Registratie en het Vredegerecht betreft: zie Rijksarchief te Beveren

Waas. 


Nieuws van het Rijksarchief Brugge 

In oktober verschijnt het derde deel van het Archievenoverzicht. 

Op maandag 21 oktober heeft een studiedag plaats "Het kloosterwezen in West
Vlaanderen: bronnen en geschiedenis. Deze dag heeft plaats in de Stedelijke Openbare 
Bibliotheek, Kuipersstraat 3 te Brugge. Het Rijksarchief deed de afgelopen jaren veel 
inspanningen om te komen tot een betere kennis van de kloostergeschiedenis, o.a. door de 
publicatie van de reeks "Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis 
voor 1796". Wie wil deelnemen dient te verwittigen (uiterlijk tegen 10 oktober): 
Rijksarchief te Brugge, Academiestraat 14,8000 Brugge, fax. 050337288). 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (25 euro als gewoon lid, 37,50 euro als steunend lid, 

62,50 euro minimum als beschennend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 

Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 

kunnen ook uitgaven en fonnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 

bemiddeling, fumilieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................ .. 

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

Inhoud van dit nummer: 

Kalender VVF Tielt, Kortrijk en Roeselare 38 
Roeselare 1(0) jaar terug 40 
Programma 30ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 41 
Verslag panelgesprek VVF Roeselare (20 september 2002) (Bernard Fillieux) 42 
Nieuws uit het Rijksarchief Brugge 43 

HOE ONlVANG IK 'T STAMB(K)MPJE 111 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 euro per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 euro (buitenland : 8,5 euro), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE (vrij !) VAN ONZE LEDEN ZULLEN 
WE AL TIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN I!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueelldacbten bij bet Biet ontvangen door naar : 

Bernard Fillieux (e-mailadres:Bernard.Fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van januari 2003 

Het nummer van januari bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
januari tot en met maart 2003! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
december e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 december. 
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