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Dinsdag 24 juni 1003 : les oud schrift inKalender lokaal 4. 

Dinsdag 	23 september 2003: lokaal 7Kortrijk 
(nog te bepalen). 


Afdeling KORTRIJK 

Dinsdag 28 oktober 2003 : in lokaal 7 : 

Voorzitter : Dr. Oabriel Vuylsteke, Wande voordracht door provinciaal archivarislingstraat, 3, 8531 BAVlKHOVE 
Johan Vannieuwenhuyse over 'Wat biedtSekretaris. 	c:ontactadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41, 850 I Heule (tel. 056 32 42 34) het provÏDciaal archief van West
E.mailadres:johan.roelstraete@pandora.be Vlaanderen aan de zoekers 1" Dit wordt 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF· ongetwijfeld een boeiende voordracht over 
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de een weinig gekend, maar boeiend archief.
OUDE DEKENIJ. Sint·Maartenskerkbof, 8500 

Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhofligt naast 

de Sint·Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
 Dinsdag 9 ctea.ber 1003 : in lokaal 7 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: (nog te bepalen). 

Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhofte 

bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt 

(niet op het Sint·Maartenskerkhof !). 
 Roeselare 

.,.A..U_g 	ROESELAREACTIVITEITEN: 

VOOlziUer : 	Lieve Denys, Stationsdreef 130, 
8800 Roeselare.. (tel. 051203506) 

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

Seaetaris. oontactadres : Wilfried Devoldere, 
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fux

Diasdag 18 jallllari 2883: Les Oud schrift 05122 1473)
o.lv. Johan Roelstraete (vervolg vorige les (via e-mail:wi1fued.devoldere@skynet..be) 
: staten van goed) in lokaal 7. Docomeotatiea:tltlwn : K.okeIaarstraat 5, 8800 

Roeselare. 

Dinsdag 25 februari l883 : voordracht in 
()peDingsuren :

lokaal 1 door Dr. Egied Van Hoonacker • 1° zondag v.d. maand vtm 9 tot 12 uur ; 
over 'Het b.erberglevea ia Kortrijk'. - 2° zaterdag v.d. maand van 13 u 30 tot 17 U ; 

Naar aanleiding van bel verschijnen van zijn .. realo maandt\g en 4° 'Yri,idaa V.d. maand , 
laatste boek zal de schrijver ons telkens van 18.30 tot 22 uur 
onderhouden over dit boeiend aspect van 
het dagelijks leven van de Kortrijkzanen. 

Alle VGI'IBinasvoor· en namiddagen en ~ 
hehbea plaats in 0Ra dowmentatieumtnuD in de

DiD_. lS ..un 1003 : in lokaal 4 les Kokebsarstrsat S te Roeselare. De ~ 


oud schrift o.l.v. Joban Roelstraete. hebbea plaats iR de gro&e zul BUSt OM CleBtNm. 


Di.lda, 12 april 2883 : in lokaal 4 lMdq 5 jaaurl %883 VlD 9 tot 12 uur : 

voordracht door Johan Roelstraete over geaealogisclle 'VormiDgsvoormiddag 

'Wegwijs ia de wen:ld vu de 'eraldiek'. o.l.v. Rudy PopeJier. 

Misschien bent u als genealoog ook 


'" 	 geboeid door de wereld van de fami Zaterdag 11 januari 1003 van 13.30 tot 
liewapens ? Dan is ..., voordraeht iets 17 uur : 1I••lePebe yoraû..... 
vooru. 8 ...iddag o.tv. Hendrik Deprez. 

Op 10 en 11 mei 1003 : jaarlijks congres. 
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Maandag 13 januari 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v. Geert Decoene. 

Maandag 20 januari 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v. Albert Cattry. 

Vrijdag 17 januari 2003 : voordracbt 
door Johan Roelstraete over genealogiscbe 
opzoekingen in bet Kortrijkse 
Rijksarchief. Dit is de eerste avond van 
twee waarin de spreker ons de weg wijst in 
het rijksarchief te Kortrijk. Zijn eerste 
voordracht zal meer algemeen zijn. We 
hoeven Johan Roelstraete niet meer vo()r te 
stellen: hij is secretaris van de Kortrijkse 
afdeling en was tot voor kort provinciaal 
voorzitter. Momenteel is hij voorzitter van 
het Heraldisch College van de VVF. 

Vrijdag 24 januari 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogiscbe vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 26 januari 2003 van 10 tot 12 
uur: gellealogie en computer. We vormen 
drie groep~ telkens rond een 
genealogische software. We werken rond 
Stam, TMG en HazaData. Breng dus 
gerust uw vragen ofproblemen mee. 

Zondag 2 fehruari 2003 van 9 tot 12 uur : 
g4anealogisebe vorming8voormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 8 feb.....ri 2003 van 13.30 tot 
11 uur : geaealogiscbe vormings· 
namiddag o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 10 februari 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.I.v. Geert Decoene. 

Op zondag 16 februari 2003 om 10 uur in 
de grote zaal naast ons documentatie
centrum houden we onze jaarlijkse 
aperitiefbabbel met dit jaar als thema 
"Blauwers en commiezen". Oud-douanier, 

de heer Sohier uit Poperinge, maakt ons 
wegwijs in deze aparte wereld. Dit is de 
enige activiteit van het jaar die niet gratis is. 
Je betaalt 3 euro maar krijgt hiervoor 2 
aperitieven voorgeschoteld. Wil wel je 
keuze melden aan de voorzitter (Lieve 
Denys, 051 22 14 73): porto, 
citroenjenever of Hapkin (wil verwittigen 
voor 11 februari). 

Maandag 17 februari 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogiscbe vormingsavond 
o.l.v. Bernard Fillieux. 

Vrijdag 21 februari 2003 om 20 uur 
voordracht : Wij gaan naar Amerika. 
Spreker is journalist Dirk Musschoot. Deze 
activiteit is een organisatie van de West
Vlaamse Gidsenkring, afdeling Mandeldal 
i.s.m. het Geschied- en Oudheidkundig 
Genootschap van Roeselare en Ommeland 
en onze plaatselijke VVF-afdeling. De 
toegang is gratis. De voordracht heeft 
plaats in het Cultureel Centrum De Spil (De 
Witte Zaal), H. Spilleboutdreef 1. Dirk 
Musschoot schreef het ontroerende verbaal 
van mensen die op zoek gaan naar een 
beter leven in de Nieuwe Wereld. Hij doet 
dit verbaal voor ons aan de hand van dia's. 
Niet te missen ! 

Vrijdag 28 februari 2003 van 18.30 tot 
22 uur: genealollisehe vormingsavond 
0.1.v. Marcel Prinsie. 

Zondag 2 maart 2003 V8Il 10 tot 12 uur : 
genealogisehe vormingsvoormiddag 
o.Lv. Rudy Popelier. 

Zaterdag 8 maart 2003 van 13.30 tot 17 
uur : geaealogisehe vormingsaamiddag 
o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 10 maart 2003 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
A1bert Cattry. 

Vrijdag 14 maart 2003 van 20 tot 22 uur 
(en niet op de 3de vrijdag zoals 
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gewoonlijk) : voordracht door Johan 
Roe1strate over opzoekingen in het 
Kortrijkse Rijbarellief. Deze tweede 
avond zal de spreker het hebben over de 
archiefvormers in het rijksarchief. Het 
wordt dus een boeiende en leerrijke avond. 
Noteer de datum dus nu reeds in uw 
agenda. 

Maandag 17 maart' 1003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Vrijdag 28 maart 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealoglsehe vormings8vond o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 6 april 1003 van 18.30 tot 22 uur 
: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Rudy Popelier. 

De Handleiding voor genealogiseh 
onderzoek 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" . 

Nieuwe publicaties bij VVF Roeselare 

Het overlijdeDsregister van de parochie Moorsele 1663,1679-1796. (patrick Overbergh) 
(Publicatie 60) - Prijs : 12,00 euro + verzending (3,00 euro). Na het doopregister en 
huwelijksregister werd dit sluitstuk Moorsele gepubliceerd dank zij Patrick Overbergh uit Hoboken 
(doch afkomstig uit Bissegem). De publicatie bevat een aantal overlijdens die in de oorspronkelijke 
klappers niet zijn opgenomen omdat het zogezegd een dubbel betrof. Wie de drie publicaties bezit 
en met zijn opzoek:ingen volop in Moorsele is terecht gekomen, kan op die manier thuis heel wat 
werk verrichten. Bedankt Patrick ! 

Publicatie 61 is Het penningkobier vaD de lOOe peanÎllg van de stad Roeselare anno 1569 van 
de hand van Rector Lievens en Noël Favorel - Prijs : 7,00 euro + verzending (3,00 euro). Het 
penningkohier verscheen eigenlIjk reeds grotendeels in de Zantingen (Noë} Favorel). Het exemplaar 
in het Algemeen Rijksarchiefverschilt echter van dat in het Roeselaarse stadsarchief. Ons lid Heetor 
Lievens vergeleek beide versies en zorgde aldus voor een complete transcriptie aan de hand van 
beide archiefstukken. Hij presteerde het om op één jaar tijd twee permingkohieren te publicertm. 
Normaal gezien willen we nog meer penrûnglromeren uit de streek publiceren. Dele bronnen komen 
net voor het bejin van de parochieregjsters en zijn dus uitermate interessant. 

De puh1icaiie Doodllabaen van de heedijldleid Aeq". - PuseDd. 1~1131 kreeg het 
n~ 62 en werd verzorgd door &tichel VlUlelslftuder. De auteur is op zoek :naar alle mogelijke 
bronnen die kunnen bijdragen tot zijn tàmilicgeschiedenia. Op het Ieperse stadsarchief ontdekte hij 
in het Kasse1rijarchief lepel' deze doodha1men. Wie PassendaIe schrijft, denkt omniddellijk aan 
verloten goaane paroclûe:n:gisters met alle gevolgen voor de genealoog. Alle aanvullende bramen 
zijn dan ook welkom, mals dea kleine maar niet onbelangrijke publicatie die te koop is voor 3.50 
euro (+ 1,50 euro venendingskosten). 

Stadsarchief Roeselare 

Openingsuren: elke maanda& en woensdq van 9 tot 12 en Vl\l1 14 tot 18 uur. 
E-mailadres:stadsarehief@roese1are.be 
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Mededelingen 


• onze deelnemiag bij het overlijden van de heer Jeroom De Coninck op 28 oktober n. Hij 
was jaren lid van de VVF en deed opzoekingen naar de families De Coninck en 
Veranneman. Hij werd geboren te Roeselare op 23 februari 1923. en was beroepshalve 
leraar aan het VTI van Izegem en aan de Roeselaarse Stedelijke Academie voor Schone 
Kunsten. Hij was de man van Cecile Veranneman. Onze oprechte deelneming. 

• Kwartierstatenboek nummer vijf is in de maak. Ons bestuurslid Bemant Fillieux (zie 
adres en e-postadres op de laatste blz.) vemunelt alles. Momenteel beschikt hij reeds. over 
35 kwartierstaten Ons streefdoel is opnieuw een 80 tot 100 kwartierstaten samen te 
brengen. Aarzel dus niet om Bemard te contacteren indien U nog vragen hebt. 

• Sehenkingen •.. We ontvingen de laatste tijd enkele schenkingen Zo ontvingen we o.a. een 
verzameling van niet minder dan 35000 bidprentjes waaronder meer dan 3000 van voor het 
jaar 1900. Deze oudste exemplaren zullen enkel in fotokopie ter beschikking gesteld zijn. 
De originelen worden veilig opgeborgen. Aan alle milde schenkers nogmaals hartelijk dank. 

• Oproep aan Roots3 gebruiken: Jean Bertrand, lB. Dejonghestraat 3/21 te Kortrijk 
(Tel. 056215045, e-postadres: bertrand.user@vt4.net) heeft volgend probleem ... "Sedert het 
overschrijven van mijn programma(s) en bestanden naar een nieuwe harddisk is het niet 
meer mogelijk de TXT-files uit te printen samen met een Family Report. Ik kan ze wel 
lezen op schenn met de individuele fiches maar niet meer samen uitprinten. WIe helpt 1" 

• Bet doeumeataneumtrum vaa VVF Roeselare werkt momenteel aan het inscannen van 
Poppkaarten uit de streek van Roeselare. Wie dergelijke originelen in zijn bezit heeft kan 
altijd de secretaris contacteren. Een kaart wordt telkens in (overlappende) A4-stukjes 
gescand. Deze zullen ter beschikking zijn in het documentatiecentrum. Wie een "stukje" 
wenst ter publicatie in zijn familiegeschiedenis, kan dit op diskette ter plaatse bekomen. 
Spreek wel vooraf at: zodat iemand aanwezig is van het bestuur die over voldoende pc
kennis beschikt. Bij wijze van voorbeeld drukken we hier een stukje af uit de Rumbeekse 
kaart: 
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1693 

111 

Begrafenissen in de kerk van l7egem tussen 1693 en 1706 

Edgard Seynaeve 

Om tijdens het Ancien Regime in een kerkgebouw begraven te worden moest men centen hebben of 
minstens iemand die het te betalen bedrag wou of kon voorschieten. Het tarief schommelde naargelang het een 
volwassene of een kind betrof en naargelang de begraafplaats in de kerk. Zo ~ de hoogkerk veel duurder dan de 
neerkerk. In de hoogkerk betaalde men voor een volwassene 12 ponden parisis en voor een kind sledlts 6, in de 
neerkerk werden deze sommen gehalveerd. Deze ongezonde manier van begraven werd tijdens de tweede heJfl: van de 
lade eeuw verboden. 

De hieronder opgetekende staat heeft vermoedelijk gediend om een overzicht te hebben over de betaalde en 
niet betaalde schulden. Inderdaad op het einde van het dooument spreekt pastoor Henricus Commacen van te doen 
betoe/en by mirJdel van justitie de persoonen su/clcx hier vooren in margine gheannoteerf', Dergelijke inkomsten 
warm niet alleen belangrijk voor de kerk maar ook (en vooral) voor de bedimaars van de eredienst. 

De gegevens werden getoetst aan de Izegemse paroohieregisters voor de periode 1693 - 1706. In dito registers 
staat de begratênis in de kerk nergens vermeld. 

Ontraackbouck vande permyngen spruyttende vuyt bet redIt vaade pIaetsen vamte overledeDe penoonen 
begnlvea inde kerke van Jsegbem, competereDde aeade voomomde kereke, ~d'heeren gIIeswoome WIlde 
seIve kereke \'OOI' ondmgber COIIUIlitteren den persoon van Fraaeois RadjDe als o.utfiuqJIere van dese kerkeke. 

5 maerte 1693 : Andries Hooreas d'oude, inde hoogh-kerclce. 12 ponden paresis. 

Den ontfàngher sa! desen en andere posten regarderendet'sterfhuys Andries Hoorens met Pieter van Oost aftekenen. 

(AndreasHoorens, senior, obijt 5 maart 1693). 


8 ianuary 1694 : Mary WIlder Beke We Christiaen Vallent}n, in de neerk.ercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen 
door Mr Guilliame Vallentyn. Naer daete deser ontfangben den inhoudt deser door Franoois Racyne, ontfimgher 
vande kerd<e. (Racynerecepit). (PR: Maria vander Bete. Via Christiani Valentijn. obijt 8a.januari 1694). 

9 oust 1694 : liXIIi d"... inde hoogh-kercke. 12 ponden pars. Te doen beUlelen door Nicola&ys CaUongie. 
(pR : Joo~ du &is, QbinWi· sçhepen ofwethouder·, obijt ga. augusti 1694) 

13 oost 1694 ; ~ WIIwiP. maerte van mynheer La Houssoye (in syn leven pdoOr descr proclûo) in de 
neerkercke. Insolvent. 6 ponden pars. t'selve te vraegen aen Sr Marehelier, als eundeur gbeweest ten selven stertbuyse. 
(pR: Joanna Walwain. fa Christiani, obijt 13a. augusti 1694) 

2S Sep 1694 : ~Werltnadt tà Adriaen. inde hoogh--kerdl:e. 12 ponden pars. Het selve te waegen aeo 
Sr Mard1elier. als curateur ten solven àerthuyse. Te recouweren op de penn)1l&hen spruyttende vqyt de-~ 
vanden huyse bewoont by Sr Joos Werbrouck. (PIt: Maria-FranQsca Wabloeck fa AdriQBi. obijt 2S&. 7bris 1694). 

13 Oct 1694 : BarlJue..TIaense dil Bois fà Joos, indehoogb-kercke, 6 pmdeD pars. Te doen betaelen door Nieolaeys 
Callmgie. (PIt : BarbaJoa..Therisia do Bois fa Judoc:i. 9. annonun. obijt 138. Sbris). 

20 Oct 1694 : AatuiBe Caahout iS Joos. inde neerkeIdre. 3 ponden pars. Te doen beladen door Pieter Pesant als hoir. 
(pR: ArttmiusCoubo\lt&Judoci.lQ. 8DDQl'UID, obijt2Oa. Sbris). 

22 Oà 1694 : ......... Belle buysvrauwe \'lUl Sr Joos Couhout. inde neerkcrcke. 6 ponden pars. Te doen 
bdaelen door dm selven Pesant of(door) Ignatius Coubout. als boirs. (PIt : .Judoca vander .Beke, uxor Judoci Cwbout;. 
obijt na. 8bris 1694). 
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28 Oct 1694 : Barbare-Therese Werbrouek fit Adriaen. inde hoogb-kercke. 12 ponden pars. Te doen als vooren. Te 
recouvreren op de permynghen als vooren Arlo 5° (Zie Mary-Françoise Werbrouck). (PR : Barbara-Theresia 
Werbroeck fit Adriani. obijt 28a. 8bris 1694). 

30 Oct 1694 : Judoeus Couhout 18 Joos, inde neerkercke. 3 ponden pars. Te doen betaelen bij Pieter Pesant 
(pR : Judocus Coubout 18 .ludOO, obijt 30a. 8bris 1694). 

31 Oct 1694 : Mary-Josnne van Severen fit Pieters, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen bij Pieter 
van Severen. (Pa: Maria-Joanna van Severen fit Petri-Josephi, 14. dierum, obijt 31& 8bris 1694). 

4 Nov 1694: Mynheere deDa Hoossoye, pastor in syn leven van Iseghem, inde hoogb-kercke, 12 ponden pars. Den 
curateur sal betaelen, het stedhuys heeft daer iegens (pretentie?). Te vraegen aen Sr Marcbelier als curatew-. 
(pR: D. Cornelius de la Houssoije, pastor huius parochiae, obijt Cortraci 4a. 9bris 1694). 

8 Nov 1694 : Robert valide Venne, inde neerkercke, 6 ponden pars. Doen betaelen door Antoine Cluyse als hoir. 
(pR: Robertus vande Venne, (obijt) Sa. 9bris 1694). 

8 Nov 1694: NieoIaeys Bourgeois, inde neerkercke. 6 ponden pars. Te doen betae1en by de We Nicolaeys Bourgeois 
(ende men geloft dat het afgerekent is). (pR : Nicolaus Bourgeois, chirurgus, obijt 8a. 9bris 1694). 

11 Nov 1694 : Magriete-Franeoise vanden Bergbe fit Joos, inde neerkercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen door 
Sr Hilair Marchelier. Afgerekent met de We Sr Joos vanden Berghe. (pR: Margareta vanden Berghe fa Judoci, obijt 
11& 9bris 1694). 

26 Nov 1694 : Sr ToIJias de BIoeq, inde hoogh-kercke, 12 ponden pars. Insolvent., maer te recouvreren op den be..hut 
op Eme1ghem aent Fonteyntien. Te vraegen aen mynheere de Cortes als curateur. (pR : Tobias de BlOC((, obijt 26a. 
9bris 1694). 

6 Dec 1694 : J..toeus de Roo 15 Sr Joos, inde hoogh-kercke, 12 ponden pars. Te doen becJaegen de pacbtm van ... 
(niet ingevuld). Racine heeft ten bevinde ontfàngen vande We Sr Joos de Roo 6 ponden 6 schellen groo(te)n. 
(PR: .Judocus de Roo 15.ludOO, obijt 6a. xbris 1694). 

7 Dec 1694 : CIuimaeD Dorme, inde neerkercke. 6 ponden pars. Te doen betaeIen door de We Joos de Coene. 
(pR: ChristianusDorme, obijt 78, xbris 1694). 

II I>ec 1694: Sr NieoIaeJsPteaDt. indeneerkercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen .. (niet ingewld). 
(PIl: Nioolaus Pesant. subitamorte. obijt l1a. xbris 1694). 

24 Deç 1694 : JaqUl8liDdea Le Mátre We Cbristiaen Donne, inde nearkarcke. 6 pondea pan. Te doao. hetaelco bij 
Franoois te Maistre als getrauwt md de dochter van Jacquemintien te Maistre. (pH. : Jawba Ie Maistre, Via. 
Christiani Donne, obijt 248. xbris 1694). 

30 I.lec (1694) : 1ow. MaN ÁIIM9'IyIldl We Sr Tobias de B1oek. inde hoogh...Jcerdce, 12 pol\deft pars.. Insolvent. Te 
vraegen aeD mynheere de Cortt\s als curateur. (PR. : Maria Amer)yndc. VÏ8.. Tobie de Blcx:q, obijt 30a. xbris 1694). 

(30) Deo (1694) : Ju ÀIIdl'Ît$. inde neerkerc:ke. 6 ponden pars. Te dom betaelm bij R.ogier Andries, synen soone 
[den 28 augustus (1695) ontfimghen van Rogier Andries 6 ponden (pars»). (Niet gevonden in PR). 

IS january 1695 : Jovr. EIisaIJeth AmerIyDek fa Sr .Jan. inde hoogh-ketcke. 12 ponden pars. Te doen betaelen bij 
d'heer Jacqur.s Amerlijnc:k. (PR : EIisabeIha Amedynck fa .Joannis. obijt 15a. january 1695). 

24 meye 1695 : Mre Jaeobus \'BB lkluUe. advcx:aet. inde hoogh-kereke, 12 ponden pars.lnsoIvent Te informeren wie 
cura1wr ten sel'YtlD stedhuyse is. (pR : Jacobus van Houtte. advocatus, obijt 24& may. 1694) 
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30 Octobre 1695 : MujnûJjaen de Cortes fs mynheere Ferdinande de Cortes, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te 
doen betae1en .. (niet ingevuld). (pR : Maximilianus-Albertus de Cortes fs D. Ferdinandus, obijt 30a. 1695) 

1696 

5 february 1696 : Sr Joos Dubois fs Joos, inde hooghkercke, 12 ponden pars. Te doen betaelen bij Nioolaeys 
CaIlongie. (PR: Judoeus dil Bois fs Judoci, 5 annorwn, obijt 5a. febr. 1696). Hier stelt zich een probleem. Volgens de 
nota gaat het OOI een volwassene (zie ook de betaling van 12 ponden), volgens de akte om een kind ? 

16 february 1696: ....... Hoorens fs Andries, inde hooghka'cke, 12 ponden pars. Te doen betaelen bij Pieter van 
Oost (pR : Ignadus Hoorens ts Andree, <tijt 100. feb. 1696). 

28 oktober 1696: .Joaues..Baptiste van 00IIIIIuyse, inde neerkercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen ofte quitantie 
inne te bryngen. (PR : Joa:nnes-Baptista van Oosthuijse fs Joannes, obijt 288 8bris 1696). 

24 november 1696 ; Pilfer..JClIJepb Pesatd, inde neerkercke, 3 pmden pars. Te doen beCaelm .. (niet ingevuld). 
(PR : PetnJs..Josrpbus Pesunt iS Petrl, mo dienm, obijt 248. 9kis 1(96). 

1697 

28 ianuary 1697 : Robert Clement iS Boudewyn, inde hooghkercke, 6 ponden pars. Dese somme is betaelt aen Jan 
van Su)t, wand hy rekenynge gedaen heeft. Quitantie inne te doen btyngben. (pR : RDbertus-Joannes Clement fs 
BaJduini, decim annormn, <tijt 28 jam. 1697). 

18 Oct 1697 : Mary de Brnyne, huysvrauwe van Sr Adriaen Werbrouck, inde hoogh--kercke, 12 ponden pars. Te 
vraegen aen Sr Hi1air Marchelier als curateur. Te recwvreren op de pennyngben als hier vooren Arlo 5° geseyt (Zie 
Mmy-Francoise Werbwck). (pR : Maria de Bruijne, uxor Adriani Werbroecq, obijt 18a. 8bris 1691). 

1698 

24 meye 1698 : J'raaJM do .. 1S.kbt., inde hooghken:ke, (12 ponden pars 7). Te doen betaden by Nicolaeys 
CaUongie. (PR : Francis&:us dil Bois iS Judoci. 9 annon:un. obijt 24a. maij 1698). ZDu moeten 6 ponden pars. zijn ? 

7 deoembre 1698 : Sr Adriaen Werbl'Glltk, inde hoogh-kercke, 12 ponden pars. Te l'fmI:IV'I'eren op de pem:!ytlgben 
als bi« vooren Arlo 5° geseyt (Zie Mary-Francoise Werbrouc:k). (pR : Adrianus Werrebrouck iS Laur:ij. obijt 7a. xbris 
1698). 

(7 n.: 169&) : ........ va lIouUe &. Sr Isnatius.. inde hooghkercke. 6 pmden pan. Te cbIl báaelm by de 
~den. (N.SWmdlln in fR). 

1699 

20 febnuu'y 16911 : ....... 4e_1à Sr Joos. inde hoogh-kercke, 12 pooden paIS. Te doen beçlaegen de padtten van 
H' (niet ingevuld). (PIt: lsabeUa de Roo fil Judooi,. cbijt 20s. febr. 1699). 

1700 

22 juluary 1100 ; l\IIQ-ÀIIU dl RGD ti Sr JoaI. inde hooabka'eke. 12 poadm pars. Te <loene aJs vooren (Zie 
lsabeUe de Roo) (PIl : Obi) ..... de Roo fitia iudoci. 218. jan. 1700). 

26 february (1700) : lira' ende Mee Pasdlasius de :a.kere. in syn leven pastoor van Iseghem. inde hoogb..Jrerck.e, 12 
ponden pars. Dil te waegen van Sr MardteIier aI& curatwr. D'heeren geswoomen sullen dit aftekenen met Pieter van 
Oo;t. (FR : DaIrinus ~de Back&:re. pastory Iseghem. 26a. feb. 17(0). 

1701 
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1702 

28 maerte 1701 : CatIIeryoe Fremault, huysvrauwe van Sr Michiel de Coene, indehooghkercke, 12 ponden pars. Te 
doen betaelen .•.(niet ingevuld). (FR : Catarina Fremaut, uxor Michaelis de Coene, etat. 60. ann., obijt 28a. martii 
1701). 

9 me;ye 1701 : IsabeDe Hooreas, huysvrauwe van Pieter van Oost. inde hoogb-kercke, 12 ponden pars. Te doen 
betaelen .. (niet ingevuld). (FR : IsabeJ1a Hoorens. uxor Petri van Oost. obijt 9a Maij 1701). 

21 me;ye 1701 : Pleter-Josepb wo Severen fS Pieters, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen.. (niet 
ingew1d). (FR : Petrus--.Josephus filius.Josephi van Severen, etatis 11 dierwn, obijt 21a maij 1701) 

24 itmy 1701 : Simoeo MareheIier fS Sr Hilair, inde neerkercke, 3 ponden pars. Te doen betaelen op 3 ponden pars. 
(PR: Simon Marchelier fS D. Hillarij, etatis 14 annorum, obijt 24 jtmij 1701). 

20 Nov 1701 : Jan van Suyt d'oude, inde hooghkercke, 12 ponden pars. Te doen betaelen door Jan van Suyt, nu 
d'hoirs. (pR : Ioannes van Suijt, uxoratus, etatis annor. 86, obijt 20 9bris 1701). 

15 Dec 1701 : Mary..cadleryne Clement 1à Boudewyn, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen. Depost 
betaelt. (pR: Maria-catar. Clement 1à Barduini, obijt 15 xbris 1701). 

11 matte 1702 : Jossyne Morel, weduwe Sr Andries Hoorens, inde Hoogh-kercke, 12 ponden pars. Te doen belaelen 
by Pieter van Oost. ofte wel afterekenen op S}Tle pretentien. (PR : Judoca Morel, Vid Andree Hoorens, etat...., obijt 
l1a martij 1702). 

24 Oust 1702: Sr Fraoalis de Vos, inde hoogb-kercke, 12 ponden pars. Ontfunghen den 30sten maert 1706. 
(PR: Franciscus de Vos, vid(uus), etatis 80 annorum, obijt 24 august. 1702). 

26 january 1703 : lSabeIIe tfHaeoe, huysvrauwe van Sr Jan vander Beke, inde neerkercke, 6 ponden pars. Te doen 
betaeleo. Ont1ànghe de ses ponden hier boven. (pR : Isabella d'Haeoe, ux. Joannis vander Beke, etatis... annorum, 
obijt 26a. fuhr. 1703). 

19 february 1703 : Sr AntoiDe vander Beke, inde neerkerclre, 6 ponden pars. Te doen betaelen. (PR : Antonius 
vander ~ obijt 19a. martij 1703). Verkeerde lezing van de opsteller, moet maart zijn. 

16 Oct 1703 : PIeter 'VIUIdt Muit!. inde neerkeroke. 6 ponden pars. Te doen hetaelen. ende de Wedue Pietef: vande 
Maele overcommende te dom arresteren. (PR : Petrus vande Maele. etat. 39 annorutll, obijt 16a. 9bris 1703), 
Verkeerde lezing van de opsteller. moet november zijn. 

26 Oct 1703 : JocII de C-. inde neerktJlcke, 6 ponden pars. Den 30sten april 1706 ontfànghen de 6 ponden hitlf 
netims. (Pa:.Judocus deCoene. etatis 15 armOl'UDl, obijt 268. 8bris 1703). 

(1704} 

22 maate 1704 : Joaoae.JacOOs. huysvrauwe van Sr Nicolaeys Pesant, inde neerkercke, 6 ponden pars. Te doen 
betaelen bij Pieter Pesant. (pR : loanna Jaoobs, uxor Judoci Coubout. etatis 7 .... obijt 22a. martij 1704). 

27 maerte 1704 : JoaDBe RemauIt. wedue Sr Joos vanden Berghe. inde neerkercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen 
bij Sr Hilair MarcheIier ende t'examineren de rekenynghe. (PR ; Ioanna Ramaut. vid Judocivanden Berghe, etatis 72 
anoorum, obijt 27a. martij 1704). 

.... (1704) : ~ de .... til Charel. inde neerkercke. 3 ponden pars. Te doen betaeleo door Sr Jan 
vander &kc. Ontfimgben de drij ponden hierboven. (Niet gevonden in PR). 
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24 april 1704 : Pieter Buyse, jonghman, inde hoogh-kercke, 12 ponden pars. Te doen betaelen bij Joos Buyse fs 
Gillis. Den 24sten augustus (1706) ontfànghen van Joos Buyse voor sijnnen delle 6 ponden pars. (en)de Pieter Buyse 
oock 6 ponden pars. (pR: Petrus Buijse, celebs, etatis 70 annorum, obijt 24a. aprilis 17(4). 

1 iuly 1704 : Het kiDt van Sr Pieter van Boutte, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen. Den 15den 
augustus (1706) ont1ànghen 6 ponden. (FR : Filius D. Peteri van Houtte, baptisatus ab obstetrice, etat 3 hororum, obijt 
la.julij 17(4). 

24 Sep 1704 : Barbare Boudens fa Sr Mailliaers, inde hoogh-kercke, 6 ponden pars. Te oden (sic) betaelen. 
(FR : Barbara-Ramania Bodens fa D. Mailliardi Bouens, doctoris, medici huius loo~ obijt 24a. 7bris 17(4). Datwn bij 
interpretatie maar kan ook 9 augustus zijn ? 

26 Oct 1704 : JouBi'auwe Catllerlne Biesbrouek, We van d'hr Amoudt van Houtte, inde hoogh·kercke, 12 ponden 
pars. Insolvent. Te kennen te geven aen Sr Angillis, curateur ten selven sterthuyse. Te doen betaelen door Jovr. 
Marmuse (sic) die dan met haer ma(e)der woonde en alle haer clederen, tin, huijscateil, Iij(n)waet, ooffers en meubels 
heeft geprofiteert, en dit aen haer te geven op haren eet, want gemerckt dat sy by haer moeder woonde als sy stiert; 
door wien heeft sij dit allaeten stelen ? daer nogh van alles was. (FR : Catarina Biesbroeck, vid Aemout van Houtte, 
obijt 26a 8bris 1704). 

270ct 1704 : PetroDeUe Le Fault, We Joos Clerhoot, inde neerkercke, 6 ponden pars. Den 25 maert 1706 ontfanghen 
(de) 6 ponden hierboven. (pR: Petronilla Ie Faut, uxor ... Claerhout, 64 of69 annorum, obijt 27a. Sbris 17(4). 

28 Oct 1704 : Het kint van GiIHs Gheijsens, inde neerkercke, 3 ponden pars. Den 20sten Ougst (1706) ontflmghen 3 
ponden. (pR : Obijt loannes Gheysen fs Egidij, etatis 3 annor., obijt 29a. xbris 17(4). De opsteller van de nom heeft 
zich weer in datwn vergist. 

2 februa.ty 1705 : JOaune de Sdlryvere fa Jooren, in de neerk.ercke, 3 ponden pars. 

Den 27 maert 1706 ontfanghen 3 ponden. 

(Ioanna de Schryvere filia Georgij, etatis 3 ann., obijt 3a. febr. 1705). Weer in datwn vergist 


3 april 1705 : Joanne vande Venne fa Robert, inde neerk.ercke, 6 ponden pars. Te doen betaelen door Antoine CIuyse. 
Den 24 augustus (1706) 6 ponden ontfànghen van Antone Cluyse. (FR : loanna vande Venne, adal. etat 34 ann., 
obijt 3a. aprilis 1705). 

6 april (1705) : den heer capelaen de Poorter, inde hoogh-keroke, 12 ponden pars. (Niet ~inPR in 1705). 
Fout moet 6 aJllill706 zijn (zie aldaar). 

12 iuny 1705 : Sr DeaiI C........ inde h.ooghkercb. 12 ponden pars. Te doen betaelen door Boudewyn Clement. 
Depost betaelt aen Antone Le Cluyse, (pR. : Dom. Dionisius Clement, vid., etatis ... annorum, obijt 13a. junij 1705). 
Weer gemist in datwn. 

4 augustus 1705 : Joufifauwe Barbare-'I'Ilel'ere IA lAattp. hU)'SYnluwe van D'heer .laçques Anla'lynck, inde hoogh
keercke. 12 ponden paiS.1À 4deB Oct (1706) 0Ptfimgben. (FR: n Barblua-Tensia Ie LoiIp. uoxor dominus Iaoobi 
Amerlijnck. obijt4a. augtJiti 1705). 

21 ÜQst 1705: Joaaae..1'IlcreIe.,. UOIIite. Sr Pieter. inde hqlWcercke, 6 poodeo pars. Te daal bt1aeJea. Den 
15 augustus mt:fimgheft 6 pmdeo. (PR: loarma-TS'eSia van Hootteia D. Petri van Houtte. obijt21a. augusti 1705). 

29 Oct 1705 : Magriete Coubout. We van Sr Jan van SUJ4,. inde hoogh-kercke, 12 ponden pars. Ontfunghen den 
lOden april 1701 van Lm:as WIl Su}t. (FR: Margareta ~ vid. Joaonis van Suijt, dat.... 3DIlOOlDl. obijt 19a. 
8bris 1705). 

4 Febr 1706 : Jaaaae.'l1lerese AmerIynek ia Sr Pieter, inde boogb-kercke. 6 ponden pars. Den 23 ... mtfàngben 6 
ponden. (pR: loonna-Teresia Amerlynck til D. Petri Amerlyndc. etatis 15 dierum, Obijt 4a. febr. 1706). 
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19den maerte 1706 : de ........... van meestfI' Lowys Bourgoys. inde neerketcke, 6 ponden pars. Ontfàngben 
door mijnheer den pastoor 6 pmden pars. (PR : Maria ~ Vid. Augustini de Leu, ex Meneusis. obijt 19a. 
martij 1706). 

6 april 1706 : D'heer JaeqMs de Poortere, begraven inde hoog1Kerc:ke, 12 pooden pars. (PR : 6 aprilis (1706), cirat 
horam S. a meridie obijt R.D. Jacobus de Poortere, vial pastor hujus Ecclesie, post servitium 33. annmum hinc:(?) 
parodûepressitum. Requiesc:at in pace. Amm). 

Somme tsaemen bedraecht vyfhoodert sevenendertidl pont paresis (537-0-0). 

Aldus getrocken wyt den origineelen staet, ende is desen double daermede bevonden t'accorderen. tàict den 11. 

maerte 1706, mij toirconden als greffier (Gel B. Clement Ot Fie:tVez). 

Wij onderscbreven in quaIiteyt als gheswoome WIlde kercke van Iseghem mbmeren sen Francois Rac)ne. 

onttànghere WIlde selve kerdc'e, van te dom betaelen by middel van justitie de persoonen suIdtx bier vooren in 

margine gbearmot.eert. Aámn deosesden meije 1707. (Get Henr.Ign. Commaan, pastor van Iseghem, en Jan vander 

Beke). [Bron : RijksarchiefKorlrijk, KabrdûefImgem, nr. 30] 


Pleebtip dienst te Roeselare ter nagedacbtenis van Karel VI 
Aimé Bouten - Wilfried DevoIdere 

Ons lid Aimé Bouten uit Kortrijk bezorgde ons een tekst ter publicatie in 't Stamboompje. Het betteft een 
onkostenstaat ter gelegenheid van een dienst ter nagedachtenis van de overleden v<X'St van de Oostenrijkse 
Nederlanden, Karel VI CO Wenen, 1.10.1685 - Wenen, 20.10.1740). Uit die periode kennen we uit onze 
~ nog de Spaanse Sua:essieoortog de Pragmatieke Sanctie, de ontbinding vaD de Ocámdse 
Compagnie en na. zijn dood het ontbranden van de 0aIte0.rijbe Successieoorlog. 

De ~ghedaen met de vigilien binnen der voorseyde Stede (Roeselare) had plaats op 10 en 11 januari 
1741. De onkOb1:ensl:aat werd ghesupposteert door het magistraat van de stad Roeselare. We noteren hier verder 
letterlijk de tekst uit het document (Rijksarchief Kortrijk, Gemeente-archief Rumbeke, nr. 16, bewijsstukken bij 
rekeningen); 

"Alvooren bet.aeIt aende heerm pasbr~ aIppIamen en <mter; corak:n en voorden; de kercke aengaende 
voor hmme OIdiliaiie redltm als par 

,.., 99-14-0 

..Aendm kIoc:kIuijder Simono, over bet luijdm vande kloeken ten vurseijden dienste, mitsgaeders .. 
t daegbs de drije eynde doeken., volgens t'ordre van het hofJl'2" specificatie 

197-0-0 

"Aen Sieur PieterHadUn, over 
.. 

van een deel van t'wasdt tot den 
.. 

: siin billiet 
"Aen de ~Pieter Denijs, oock over leverijnghe van wasch ten seIven dienste 

3S-IS..o 
18-2-0 

"Over deD iIlCoop \tIUl __ roghe ende eeD vat tarwe, gemingelt gebackeo. uijtgedeelt aenden 
aennen teR .. • dieste. 0Ui het ~•. 

38-13-0 

!tAal dal idliIder Sieur Joamles Maai, liOO #Y'M het sdUlderal wn het groote blaam met de ~ 
van Sijne Keijserlijdre en Catholijcke Majeateijt. tot de tombe, met andere mindere tot den autaer. ende 
debersen op den ~ ende detGml:le _t. si~ 

,..., . bilmoderatie 

SS40 

"Aen dal timmeJmaD Jar:obus Oaeijtant. over sijnen aerbeijt aal t'maekeD van t'groote blazoen met 
~"van t'bout. _t. eb;. 

"Am debiddas WIl de tmiï 

s..o-o 

3"()'() 
"Am de ouer't vaD de wapen ende andere devoiren 
..Aea Nicolais .. owr stellen vande tomI:II:t en t. ..... 

I ~ aenden autaer 
.. Aen dm greffier deser Stttde over t'marJkcln van destD smet. repartiti.en en devoiren daer toe ftOOdigh, 
met vier doubeIs. sm over de c.mtribuan.ten als den t:resorier deser stede 

. 
J.O.O 
1-4-0 
10-16..() 

t'samm (in~~i& 470-8-0 
Repartitie vande vOOlseijde somme van vier hondert t'seventigb pmdeo, acht schele p81'S., soo ten h&e vande stadt als 
baae <XIIltrihuantal _L .. wlgeos de \Wlcke moeten .... ..:L 

Stede van RousseIaere 174 - 19 - 0 l' Ambad'lt van diere 144- 16 - 0 
CIewo 38- 12 - 0 t' Hoftlsegbern 112-1 - 0 
(n.v.dr. samen 47C).8..O tb. par.) Aldus dasal StIlet ende repartitie. gbes10ten in Sdtepen camel' binnen der Stede VQIl 

Rousseiatie door de~gedeputeI:rdm. desen 1gen april 1741 
(ondertekend: P. G. de Meulenaere. J. Tant en J. de Jonghe) 
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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 beschermend lid) op rekening 000-0927382-62 van VVF 

Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandeJijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 

kmmen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

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

bemiddeüng~ familievereniging~ heraldisch kollege enz . : 


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


Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN· MERKSEM tel. 03 64699 88 

Inhoud van dit nummer : 

Kalender VVF Kortrijk en Roeselare 2 

N'aeuwe publicaties VaD VVF Roeselare 4 

Begrafeaissal ia de kerk van Izegem tussen 1693 en 1706 (Edgard Seynaeve) 6 

Plechtige dienst te Roeselare ter nagedachtenis van Karel VI 
(Aimé Bouten & Wilfried Devoldere) n 

HOle ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJI m 
Alle VVF· lodefl VIU1 de afdoliDg ROBSelARE en KOllTlUJK kunnen ons krantje .... ontvangen. Graas 
vrQgeQ we achter een vU.... bijdrage van 2.5 euro per jaar (niet verplicht). Deze wijl biJdnIe dekt in 
feite enkel de verUllldingskosten voor ons tijdsçhriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons 
ijdsehriftje bekmnell door storting van 6.00 euro. (buiteDlaDd: 8.5 euro). "''eBeeB8 q) Mening 467-S022971.. 

10 van VVF Roeselare, p.a. Leeuwerikstnat S. 8800 Roes.elaro. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN 
~u.~,n WE ALTUD MET DANK. AANVAARDEN 6a GEBIlIJIK.EN II! 

alleadressea .....................JdacIdea ltij .................... : 
Bemar4Fillieux (~mailadres: ~F~bo) 
Wil.~_IO 
8&00 Rumbeke 

Vlaamse Vereniging voor Familiektmd.e vzw -Intemetadressen 
Algemeen: bttp:Jlwelewae..toInf 
Bibliotheek Dationul CCl\trWn: .Up:JIwww.nl.aaor........beI. en ga oau Ons Aaabod. 

Bibliotheek. 
Ariadne onliue : http://coaaeet.toIariadae (je hebt geen paswoord ? SpIjtig dat je nog geen 
lid bent •.. ) 
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België-Belgique 
P.B: 

8800 ROESELARE 1 
3/5892 

3uiö"(D miöbcnuxtltvlaamS 
V.VY. \trOontje 

31ste jaargang, nr. 2 - april 2003 
~ri(maQnödijlt6 tij~6chl'ifr,
uitg(4)(v<n boor 2)( U 1).P.

(1fÖ(L1n~nKortrijk en ~9<tQ.f(·ndt. 


Vtrantwoorbcll)llc u\tC)(t.'(r: 
mevr, ficuc 11(\,cWJl.1oc·l)cnY8
St4tiollsbrccf f;O • &600 ltoceclQ.\,( 

..R(~: 

l\fgiftck4ntool' &800 ROC6(la.N 1 



Kalender 

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 

051221473) 

(via e-post: wilfried.devoldere@skynet.be ) 

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. 


Openingsuren : 

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

- 2° zaterdag v.d. maandvàn 13.30 tor 17 uur; 
- 2° en 3" maandag en 4° vrijdag v.d. maand, 
telkens van 18.30 tot 22 uur 

Alie 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 6 april 2003 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popel ier. 

Zaterdag 12 april 2003 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 14 april2Q03 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Maandag 21 april2003 : geen activiteit, 
Paasmaandag. 

Vrijdag 25 april 2003 van 18.30 tot 22 
uur: genealogisch,e vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie en Geert Decoene. 

Zondag 4 mei 2003 van 9 tot 12 uur: 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 10 mei 2003 is er GEEN 
genealogische vormingsnamiddag 
wegens het (S)VVF-congresin Jezus
Eik. 

Maandag 12 mei 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Bemard Fillieux. 

Vrijdag 16 mei 2003 van 20 tot 22 uur : 
les OUD SCHRIFT o.l.v. Edgard 
Seynaeve. 

Maandag 19 mei 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 23 mei 2003 van 18.30 tot 22 uur 
: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Marcel Prinsie en Bemard Fillieux. 

Zondag 1 juni 2003 van 9 ,tot 12 uur: 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Maandag 9 juni 2003 GEEN 
genealogische vormingsavond 
(Pinksterenmaandag). 

Zaterdag 14 juni 2003 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 

. o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 16 juni 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v . 

. Albert Cattry. 

Vrijdag 20 juni 2003 van 20 tot 22 uur : 
les OUD SCHRIFT o.l.v. Edgard 
Seynaeve. 

Vrijdag 27 juni 2003 van 18.30 tot 22 uur 
: genealogische vormingsavond O.l.v. 
Marcel Prinsie en Wilfried Devoldere. 

De Handleiding voor genealogisch 
onderzoek in Vlaanderen is nog steeds te 
koop. Bestellen kan nog steeds door 
overschrijving van 39,50 euro (eventueel te 
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verhogen met 5 euro verzendingskosten) 
op rekening van VVF Roeselare (467
5022971-10) met vermelding 
"handleiding" . 

Nieuwe penningmeester: tijdens de laatste 
bestuursvergadering werd bestuurslid 
Bernard Fillieux aangesteld als 
penningmeester in de plaats van Wilfried 
Devoldere die enkel nog het secretariaat 
zal waarnemen. Bernard fungeerde ook 
reeds als hulpsecretaris 
(bernard. fillieuxrêL;pandora. be ). 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Or. Gabriël Vuylsteke. Wande
lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE I 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41,850 I Heule (tel. 056324234) 
E-post : johan.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van 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) 

Dinsdag 22 april 2003 : in lokaal 4 
voordracht door Johan Roelstraete over 
'Wegwijs in de wereld van de 
heraldiek'. Misschien bent u als genealoog 
ook geboeid door de wereld van de 
familiewapens? Dan is deze voordracht iets 
voor u. 

Op 10 en 11 mei 2003 : jaarlijks congres. 

Dinsdag 24 juni 2003 : les oud schrift in 
lokaal 4. 

Dinsdag 23 september 2003: lokaal 7 
(nog te bepalen). 

Dinsdag 28 oktober 2003 : in lokaal 7 : 
voordracht door provinciaal archivaris 
Johan Vannieuwenhuyse over 'Wat biedt 
het provinciaal archief van West
Vlaanderen aan de zoekers ?" Dit wordt 
ongetwijfeld een boeiende voordracht over 
een weinig gekend, maar boeiend archief. 

Dinsdag 9 december 2003 : in lokaal 7 
(nog te bepalen). 

Tielt 

Afdeling TIEL T 

Voorzitter: Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8700 

Tiel!. (tel. 051 4060 75) 

Secretaris, contactadres : Luden Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051401136). 

E-post: lucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur 

in het lokaal, Beernegemstraat 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. 

5 april 2003 : werkgroep genealogie (9 
12 uur) onder leiding van Luc Neyt. 
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14 april 2003 : Les Oud Schrift (20 uur) in 
het Cultureel Centrum Gildhof, Sint
Michielstraat te Tielt onder leiding van 
Lucien Ailliet. 

19 april 2003 : werkgroep genealogie (9 
12 uur) onder leiding van Frank 
Vaneenooghe. 

26-27 april 2003 : Erfgoedweekend in 
Mulle de Terschueren, Ieperstraat te Tielt 
(10 - 18 uur). Thema: "Ons erfgoed in de 
Nieuwe Wereld". Op zondag om 11 uur 
een aperitiefbabbel onder leiding van G. 
Dutry. 

26-27 april 2003 : Erfgoedweekend: 

Ons erfgoed in de Nieuwe Wereld i 

De migratie van duizenden Belgen naar Amerika 
liet in de regio Tielt sporen na. Deze zijn 
vastgelegd in foto's, kranten, tijdschriften, 
bidprentjes, voorwerpen, enz. In de 
tentoonstelling "Ons erfgoed in de Nieuwe 
Wereld" krijgt u een selectie van exclusieve 
documenten te zien. 

Op zondag zouden we u graag verwelkomen op 
een aperitiefbabbel over de verschillende 
tentoonsrellingsblokken: motieven voor vertrek, 
de missies, de Belgische aanwezigheid. e.a. 

Locatie? Mulle de Tersc1lUeren 

leperstraat 42 

8700 Tielt 

Wanneer? zaterdag 26 april 2003: doorlopend 
open van 10 tot 18 uur 

zondag 27 april 2003: 

aperitiefbabbel om I 1 uur onder 
leiding van G. Dutry 

doorlopend open van 10 tot 18 
uur 

3 mei 2003 : werkgroep genealogie (9 -12 
uur) onder leiding van Robert Vanneste. 

17 mei 2003 : werkgroep genealogie (9 
12 uur) onder leiding van Fons Das. 

Stadsarchief Roeselare 

Openingsuren elke maandag en 
woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 
uur. E-post : archief(a;roeselare.be 

Mededelingen VVF Roeselare 

• 	 Kwartierstatenboek nummer vijf is 
in de maak. Ons bestuurslid Bernard 
Fillieux (zie adres en e-postadres op de 
laatste blz.) verzamelt alles. 
Momenteel beschikt hij reeds over een 
50-tal kwartierstaten. Ons streefdoel is 
opnieuw een 80 tot 100 kwartierstaten 
samen te brengen. Aarzel dus niet om 
Bernard te contacteren indien U nog 
vragen hebt. 

• 	 Naast het kwartierstatenboek werken 
ook andere (bestuurs )leden aan nieuwe 
publicaties. Onze ondervoorzitter 
Edgard Seynaeve bewerkt de 
"wettelijke passeringen" 
(schepenakten) van de heerlijkheid 
Den Hazelt. Hector Lievens werkt aan 
een transcriptie van de (uiteraard 16de 

eeuwse) penningkohieren van Egem 
en Pittem. Secretaris Wilfried 
Devoldere bewerkt de Gullegemse 
"Status Animarum" (er zijn er in feite 
twee). Bestuurslid Geert Decoene 
brengt tegen de West-Vlaamse 
ontmoetingsdag de Franse Telling van 
Ardooie. Een ander bestuurslid, Albert 
Cattry, is bezig met een bewerking van 
de 	19de eeuwse parochieregisters van 
Beveren-Roeselare. U leest het, we 
zitten niet stil in Roeselare. 

• 	 Ook werkt duchtig verder gewerkt aan 
19dede alfabetische klappers op de 

eeuwse parochieregisters die te 
raadplegen zijn in ons lokaal. Neem 
inlichtingen bij de verantwoordelijke. 
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Over de familie Comette 

Rond 1680 vestigden de eerste leden van onze familie Cornette zich in onze streek: Joannes 

Cornette, onze rechtstreekse voorvader, trouwde in 1680 in Hooglede met Maria Steen. Ge

tuige was Guillaume Degrave; hij was getrouwd in Handzame met Catharina Comette, ook in 

1680. In Esen vonden we rond dezelfde periode nog twee huwelijken: Rogier Obry trouwde er 

in 1679 met Maria Comette en Petrus Denecker in 1681 met Anastasia Comette. Gebrek aan 

andere bronnen dan de parochieregisters was er oorzaak van dat we niet hogerop konden. We 

zochten dan maar buiten de regio - Ieper, Poperinge, Brugge ... - naar een broer-zuster combi

natie Jan en Catharina Comette. We vonden er geen die in aanmerking kwam. Later zou blij

ken dat de geboorte van onze Jan niet eens in de klappers voorkomt. En een Anastasia vonden 

weevenmm. 

In de regio Tielt, met een veel beperkter concentratie aan Cornet(te)s, vonden we echter een 

Eustaes Cornet, getrouwd met Judoca Claerhout, weliswaar zonder zoon Joannes. En van ene 

Judoca Claerhout herinnerden we ons dat ze meter was van de eersteling van Joannes Comette 

in Hooglede. Zij bracht ons op het goede spoor. 


I Jan Comette 

De oudste voorvader waarvan we voorlopig met zekerheid iets meer dan alleen maar de naam 

weten is Jan Comette. Hij werd vermoedelijk geboren rond 1450. Te oordelen naar de leeftijd 

van de oudste kinderen was hij reeds getrouwd vóór 1480. De naam van zijn vrouw hebben 

we niet gevonden. Bij hun overlijden woonden ze te Aarsele en bezaten er een hofstede van 

negen bunderen, bijna 13 ha. Wanneer de moeder in 1505 overleed waren er vijfmindetjarige 

kinderen die bij het overlijden van de vader in 1509 nog steeds mindetjarig waren (1). Voogden 

waren Vincent Comette en Christiaen Cauwe. Deze vijf minderjarige kinderen kregen bij het 

overlijden van de moeder in 1505 de 5/6 van de helft van het onroerend goed, zodat minstens 

een zoon of dochter reeds meerdetjarig was in 1505. Bij het overlijden van de vader in 1509 

werd geen melding meer gemaakt van onroerend goed. Ook in datzelfde jaar werd het wees

geld uitgeleend aan Pieter Kanfin fs Philips, waarschijnlijk de schoonbroer van Vincent Cor

nette (2). 


Deze vijf mindetjarige kinderen waren: 

a) Joos, volgt onder II 

b) Jan, was reeds getrouwd in 1515. Hij woonde in Aarsele en tekende borg in het sterfhuis 

van Vincent Comette en in dat van Joos Cornet. In dit laatste sterfhuis wordt hij zelfs voogd in 

1534 na het overlijden van Vincent Comette en meteen vervangen als borg. Hij overleed rond 

ofna 1540. Hij had waarschijnlijk een zoon Jan, die we vermeld zien in het poortersboek van 

Kortrijk 1540 onder Aarsele (3). 


c) Christiaen, werd in 1518 meerdetjarig verklaard. Van hem vonden we geen verder spoor. 

d) Joanna, trouwde rond 1510 met Lyederic De Smet. 

e) Jacquemine, trouwde rond 1515 met Loys Van der Leye. 

f) De ontbrekende nakomeling in het gezin - ouder dan de vijf wezen en reeds meerdetjarig in 

1505 - is Vincent Comette. 

- hij wordt vermeld als Vincent Comette filins Jan. 

- als oudere meerdetjarige in het gezin is het normaal dat hij de voogd wordt van zijn minder
jarige broers en zusters. 

- in Lauwe volgt hij in 1509 een Jan Comette op als voogd en vader Jan Comette overleed uit

gerekend in 1509. 

- later - in 1525 - wordt hij ook voogd van de kinderen van Joos Comet fs Jan. 

Vincent Comette woonde in Aarsele en was gehuwd met Judoca Camphins, waarschijnlijk de 




zuster van Pieter hiervoor vermeld. Bij zijn overlijden in 1534 liet hij een minderjarige dochter 

Grietkin na (4). Zij erfde het zesde deel van een behuusde stede van omtrent zeven gemeten, 

onverdeeld met de moeder. De weespenningen bleven onder de moeder en als borg stelde zich 

Jan Cornet fs Jan uit Aarsele, de broer van Vincent. Waarschijnlijk waren ook hier nog meer

derjarige kinderen in het gezin. In het poortersboek van Kortrijk 1529 vonden we onder Aar

sele ook ene Jan Cornet fs Vincent, die samen met de reeds genoemde Pieter Camphin als 

voogd aangesteld werd in het sterfhuis van zijn vader. Hij was toen reeds meerderjarig, terwijl 

ons Grietkin eerst in 1556 kwijting gaf aan haar voogden, ze was toen reeds weduwe. Meer 

dan waarschijnlijk kwam deze kwijting echter behoorlijk laat, en kunnen we ons Grietken iden

tificeren als Margriete Cornet, weduwe van Jan De Poortere, die we in het poortersboek van 

Kortrijk 1540 terugvinden onder Aarsele (5). 


Waarschijnlijk zijn er in het gezin van onze Jan I nog andere kinderen. In Tielt vinden we een 

Willem Cornet fs Jan, met nakomelingen bij Isabella Heytincx en bij Joanna Duuck. Hij over

leed eind 1525 en ene Jan Cornet was voogd, waarschijnlijk de broer van Willem. Deze Jan 

zorgde zelfs voor de opvoeding van een (ofmeer) van de wezen. 


Vanwaar kwam die oudste voorvader Jan Cornette? De oudste sporen leiden naar Lauwe. 

Rond 1500 werd hij er voogd van de kinderen Gillis Bossier (6). Aangezien hij bij zijn overlij

den in 1509 opgevolgd werd als voogd door Vincent Cornette, zijn we zeker dat het om onze 

Jan gaat. 

Maar ook enkele jaren vroeger, in 1486, vinden we een Jan Cornet, ditmaal filius Jan. Aan de 

kinderen van Wouter Cauwe onder Marke is hij schuldig over weesgeld, en Marke grenst aan 

Lauwe. Wanneer beide Jans dezelfde zijn,en onze Jan ook fs Jan is, kunnen we hem onder

brengen in volgende nog vroegere stamreeks, die eveneens aankomt in Lauwe. 


A Jehan Cornette . 
Van hem kennen we alleen de naam. Te oordelen naar de meerderjarigheid van zijn nakomelin
gen werd hij geboren in de tweede helft van de 14e eeuw. Hij was reeds meerderjarig vóór 
1400, want zijn kleinzoon was reeds meerderjarig rond 1443. We kennen van hem een zoon 

1. Pierart, zie B 
2. Misschien is ook Jane Cornette een dochter van Jehan. Ze was gehuwd met Willem 

Van der Moten. Bij haar overlijden rond 1441 had ze naast enkele minderjarige kinderen waar
onder Willem en Philibyne ook reeds twee meerderjarige dochters Maeye en Jane. Van moe
derszijde was de voogd eerst Pierart Cornette, later Jaquemart Cornette, voogd van vaderszij
de was Pieter Van der Mote. Bezittingen waren er o.a. in Herseaux m 

B. Pierart Cornette fs Jehan 
Pierart Cornette woonde in Moeskroen. Hij staat vermeld in de poortersboeken van Kortrijk 
1440 onder Moeskroen: Pierart Cornette fs Jans en zijn kinderen. Hij wordt als nieuwe poorter 
ingeschreven vóór 1440 samen met drie kinderen Jaquemart, Hanneken en Pierote. Hij was 
voogd in het sterfhuis van Jan Dessault in Moeskroen rond 1435 en van Boudaert Plovier rond 
1445 eveneens in Moeskroen. De naam van zijn vrouw kennen we niet, ze overleed rond 1441 
- 1443 (8). De voogd van vaderszijde was Jan Van der Noe en van moederszijde Jaquemart 
Faryn. Alleen de twee zonen Jaquemart en Jehan zijn nog als minderjarig vermeld. Onroerende 
bezittingen waren er maar we konden niet terugvinden waar (9). 

1. Pierote, de enige vermelding is haar inschrijving in de poortersboeken. 
2. Jacquemart Cornette fs Pierart was reeds meerderjarig rond 1443. In meerdere acten 

staat hij genoteerd als borg, zodat hij wel niet onbemiddeld zal geweest zijn. Een laatste ver
melding vinden we in 1474: hij tekende borg voor zijn aangetrouwde neef Guillebert Rohaert 
wanneer die een lening afsloot. 

3. Jan Cornette fs Pierart, zie C. 



C. Jan Cornette fs Pierart 
Een groot deel van zijn leven woonde hij in Moeskroen, maar in 1462 vinden we hem voor het 
eerst in Lauwe. Hij was getrouwd met Marie Merciaen. Tussen 1450 en 1455 werden meerde
re lijfrenten uitgeschreven ten voordele van hem en zijn vrouw (10) We vermoeden dat Marie 
Merciaen kort na november 1455 overleed, want de volgende lijfrente in 1456 sprak ten voor
dele van Jan en zijn dochter Gillette. Hij leefde nog in 1474, waar hij samen met ene Jan Mer
ciaen en ene Mathys Boute (of Bonte) borg tekende voor het weesgeld in het sterfhuis van Jan 
De Carpentier (ll). Als kinderen vonden we: 

1. Gillette, eenmaal vermeld in 1456. 
2. Jan, zie D. 
3. Waarschijnlijk is ook Jhane Cornette een dochter van Jan. Ze was getrouwd met 

Guillebert Rohaert, die in 1492 in Moeskroen overleed. Voogd van de kinderen was ene Jan 
Cornette, waarschijnlijk broer van Jhane. Bij zijn overlijden waren er bezittingen in Moeskroen 
en in Lauwe (12). In 1497 vonden we de weduwe in Kortrijk waar ze een huis kocht up den 
Neveldries, tegen de Vesten naast de Waterpoorte (13). 

D. Jan Cornette fs Jan 
De Jan fs Jan die aan de kinderen van Wouter Cauwe schuldig was van weesgeld, çn die we 
hiervoor vermeldden. En misschien was deze Jan onze voorvader die vanuit Lauwe naar Aar
sele trok. 

11 Joos Cornet fs Jan 
Joos Cornet werd geboren na 1480, hij was nog minderjarig bij het overlijden van zijn moeder 
in 1505. In 1515 was hij reeds getrouwd en ook hier kennen we de naam van zijn vrouw niet. 
Hij overleed reeds in 1525 en woonde toen in Tielt. Bij zijn overlijden liet hij vijf minderjarige 
kinderen na, onder de hoede van zijn weduwe. De voogden waren Vincent Cornette, zijn 
broer, die bij zijn overlijden in 1534 opgevolgd werd door Jan Cornet fs Jan uit Aarsele, zijn 
andere broer, en Arendt De Schietere (14) .Tot 1534 stelde Jan Cornet zich borg, bij zijn aan
stelling als voogd werd hij vervangen door Maertin Van der Houfstraete fs Louwys uit Tielt. 
Van onroerende goederen vonden we geen spoor. 
Hun vijf kinderen waren: 
a) Jan, volgt onder 111 
b) Joos. Samen met zijn broer Jan staan beiden vermeld in het poortersboek van Kortrijk 1529 
onder Tielt: Hanneken en Joosken Cornet fii Joos. Van hun moeder is geen sprake: ze is mis
schien overleden, misschien hertrouwd. Joos trouwde rond 1544 met Gelyne Van Coppenolle 
(15). Als huwhave kregen de jonge trouwers van vader Joos Van Coppenolle een koe. In de 
poortersboeken staat Joos Cornet vermeld tot 1563 onder Tielt. Hij stierf rond 1562 en liet vijf 
minderjarige kinderen na (16). Voogden waren zijn broer Jan Cornet fs Joos en Jan Van Coppe
nalle fs Gillis. De weduwe hertrouwde met Jacob Van der Leye en overleed rond 1570 (17). 

kinderen: - Luuck, de oudste, gehuwd rond 1568. 
- Jooskin, was nog minderjarig rond 1580. Hij leerde het ambacht van linnenwever bij 

zijn kozijn Pieter Cornet fs Jan, die toen in Meulebeke woonde. 

- Maeyken, was reeds overleden in 1567. 

- Perynken, trouwde rond 1570 met Pieter De Dobbelaere. 

- Jaenken, trouwde rond 1572 met Lauwers Dierkins. 


c) Calleken, overleed rond 1544. 

d) Maeyken, trouwde rond 1545 met Estassyn (Eustaes) Huus. 

e) Tinken, trouwde rond 1547 met Gheeraerdt Hellebuyck. 




III Jan Cornet fs Joos 
Van deze voorvader kennen we wel de naam van zijn vrouw. In 1544 was hij reeds getrouwd 
met Elisabeth Duyck. Hij staat vermeld als poorter van Kortrijk van 1547 tot 1578 onder Tielt, 
hoewel hij reeds in 1562 in Oostrozebeke woonde. Hij woonde er op de wijk De Ginste en 
overleed er rond 1579. We vonden geen vermelding in de weesregisters, zodat al hun kinderen 
reeds meerderjarig waren bij zijn overlijden. In 1580 en 1581 vinden we als poorteres onder 
Oostrozebeke Lysbette Duucq terug, weduwe van Jan Cornet fs Joos. 
Jan Cornet had bij Elisabeth Duyck zeker vijf kinderen: 
a) Eustaes Cornet, volgt onder IV. 
b) Joos Cornet, overleden voor 1620 met nakomelingen. 
c) Jan Cornet, trouwde rond 1572 met Maeyken Beel, dochter van Robin en van Jaenken 
Caelberch uit Oostrozebeke (18). Hij was toen waarschijnlijk reeds weduwnaar van Janneken 
De Visschere, overleden eind 1571 begin 1572, waarvan een dochter Tanneken Cornet (19). Hij 
woonde eerst in Oostrozebeke, ook op De Ginste, later in Wakken waar hij in 1636 overleed. 
d) Margriete Cornet ex Rozebeke, trouwde in 1590 in Wakken met Pauwel Van den Berghe. 
Zij begingen een hofstede van ruim zeven bunderen in Dentergem bij den Crommendyck, op 
de grens. met Tielt. Hij overleed in Dentergem in 1620, zij overleed eveneens in Dentergem in 
1629. Toch stond Pauwel Van den Berghe voor 1620 ingeschreven als poorter van Kortrijk in 
Zwevezele. Ook na de dood van haar man bleef ze er ingeschreven: Margriete Cornet weduwe 
Pauwels Van den Berghe fs Jans. De staat van goed van Pauwel Van den Berghe bracht zeker
heid over de afstamming Cornet (20). Margriete Cornet had nog gronden in onverdeeldheid sa
men met haar broers Eustaes en Jan en met de hoirs van wijlen haar broer Joos Cornet, ko
mende van Elisabeth Duyck, hun moeder. Waarvan nakomelingen. 
e) Dat deze vier kinderen van Jan nog gronden in onverdeeldheid bezaten, betekent niet dat er 
slechts vier kinderen waren. Ook Pieter Cornet fs Jan was een zoon in dit gezin. Hij was ge
trouwd met Elisabeth Van der Karrest, maar overleed reeds rond 1580, en liet twee dochters 
achter: Bettien - Elisabeth en Maeycken (21) Zijn vroeg overlijden was er oorzaak van dat hun 
vaderlijk deel van de erfenis uit deze onverdeeldheid genomen of verkocht werd. Deze Pieter 
woonde een tijdlang in Meulebeke, later in Oostrozebeke. Hij tekende borg in het sterfhuis van 
Janneken De Visschere, de eerste echtgenote van Jan Cornet. Deze Jan werd op zijn beurt dan 
voogd in het sterfhuis van Pieter Cornet. Een deel van de onroerende goederen uit de erfenis 
kwam uit de stede van Jan Cornet in Oostrozebeke, die kort voor Piet er ook overleden was. 

IV Eustaes Cornet fs Jan 
Eustaes Cornet, onze voorvader, woonde eveneens in Oostrozebeke, op de Ginste. Hij trouw
de een eerste maal rond 1578 met zijn schoonzuster Geline Beel filia Robert (18). Van hen is 
slechts een dochter gekend: 
a) Elisabeth, huwde te Tielt op 20 september 1620 met Jan Maertens (22) Van hen vonden we 
geen overlijden, ook geen kinderen. 
Eustaes trouwde een tweede maal met Peryne Van de Maele filia Jan en had daarbij vijfkinde
ren: 
b) Willem Cornet, volgt onder V 
c) Margriete Cornet, trouwde met Jan Simoens fs Jan x Judoca Mestdagh. Tot zijn overlijden 
was hij voogd in het sterfhuis van zijn schoonbroer Franchois Vermaut. Jan Simoens overleed 
te Tielt op 20 augustus 1642. Margriete Cornet overleed te Tielt op 13 januari 1647. Waarvan 
nakomelingen (23). 

d) Judoca Cornet, trouwde met Franchois Vermaut ofFremaut. Ze woonden in Oostrozebeke 
op de heerlijkheid Winckele in de herberg De Ginste, die ze gekocht hadden van ene Carel 
Van Mander fs Cornelis. Franchois Vermaut overleed er rond 1641, Judoca Cornet op 25 



november 1658. Ze was 65 jaar oud, dus geboren rond 1593 (24). Er bleven twee minderjarige 

kinderen als wees, Jan en Judoca. Voogden waren Pauwels Duyck, gekoren uit de wet, en Jan 

Simoens, die bij zijn overlijden vervangen werd door Olivier De Bels. De staat van goed be

wijst dat het gezin goed geboerd had, daarom werd Judoca ook begraven met de hoogste 

dienst. 

e) Joanna Cornet, trouwde in Oostrozebeke op 10 maart 1616 met Olivier De Bels filius Ro

gier. Ook zij woonden een tij dlang op de Ginste op de heerlijkheid Winckele. Olivier De Bels 

overleed er in maart 1647, terwijl Joanna Cornet overleed op 2 september 1674 (25). Ze was 

toen 79 jaar oud, dus geboren rond 1595. De oudste zoon Eustaes was reeds meerderjarig en 

werd aangesteld als voogd voor nog zes minderjarige kinderen: Joos, Olivier, Jan, Maeykin, 

Tannekin en Livina. 

f) Maria Cornet, was de enige die nog minderjarig was toen haar vader in 1622 stierf Haar 

voogden waren Jan Van de Maele fs Jan uit Tielt en Jan Cornet fs Jan, de broer van haar va

der, uit Wakken. Ze trouwde in Oostrozebeke op 26 oktober 1623 met Andries De Landshee

re, maar overleed reeds in 1624 bij de geboorte van hun eerste kind Joannes (26). Andries De 

Landsheere hertrouwde met Janneken De Bruyne en overleed in Markegem in 1650. Ook uit 

dit tweede huwelijk waren nakomelingen. 

Vader Eustaes Cornet overleed in Oostrozebeke in 1622 (27) Moeder Petronilla Van de Maele 

overleed er op 22 juni 1637 als Petronilla Cornet. 


V Willem Cornet fs Eustaes 

Willem Cornet, onze voorvader, trouwde rond 1614 met Maeyken Feys, weduwe met acht 

kinderen van Gillis Laethem (28). Zij woonden aan de Leenbrugghe in Oostrozebeke in een hof

stede aan weerszijden van de Mandel, op de grens met Meulebeke. Hun eerste en enig kind 

Eustaes werd geboren in Oostrozebeke op 25 oktober 1615 - zie VI. Helaas was vader Willem 

reeds overleden. Hij liet een bekommerd sterfhuis na, waarin vooral de vele proceskosten op

vielen, naast de vele teerkosten ... (29). Enkele van de proceskosten waren misschien een erfenis 

van zijn voorganger Gillis Laethem, die o.a. moest procederen tot voor de Raad van Vlaande

ren in verband met schade geleden door de beruchte vrijbuiters op het einde van de zestiende 

eeuw (30). Voogd van de kleine Eustaes was zijn grootvader Eustaes, die het sterfhuis renon

chierde, en de renunciatie eigenhandig op de rug van de staat van goed neerschreef 


VI Eustaes Cornet filius Willem 

Eustaes Cornet werd opgevoed bij zijn grootouders Cornet - Van de Maele. Hij leerde het am

bacht van wever. Na het overlijden van zijn grootvader, werd de broer van zijn grootvader Jan 

Cornet fs Jan uit Wakken de nieuwe voogd, en na diens overlijden in 1636 werd zijn aange

trouwde oom Franchois Vermaut de nieuwe voogd. 

Eustaes Cornet trouwde in oktober 1641 te Meulebeke met de reeds in de inleiding vermelde 

Judoca Claerhout. Ze kregen zeker vier, wellicht vijfkinderen. 

a) Maria Cornet, geboren te Oostrozebeke op 9 januari 1645. Op 30 november 1679 trouwde 

ze in Esen met Rogier Obry. Deze was weduwnaar van Catharina Vanhecke, misschien ook 

van Francisca Verhoest en zou na het overlijden van Maria Cornet nog hertrouwen met Petro

nella Logist. Het gezin Obry - Cornet kreeg slechts een kind Marinus, geboren te Esen op 26 

maart 1684, want korte tijd daarna, waarschijnlijk op 12 april 1684 overleed Maria Cornet (31). 


De eedaflegging van de voogden bracht zekerheid over de afstamming: in het sterfhuis van 

Maria filia Staes Cornet werd als voogd aangesteld Jan Cornette, wonende op de prochie van 

Staden (32). 


b) Catharina Cornet werd geboren te Oostrozebeke op 9 februari 1647. Op 28 januari 1680 

trouwde ze te Handzame met Guillielmus Degraeve, zoon van Jacobus x Gratiana Carlier. 




Waarschijnlijk overleed Catharina Cornet in 1711: op 12 augustus overleed te Handzame Ca

tharina Degrave, weduwe van Jacobus Degraeve. 

kinderen: - Jacobus Degrave Handzame 27 mei 1680 (33).
0 

- Joannes Degrave Zarren 7 maart 1682, peter was Joannes Cornet. 0 

- Francisca Degrave Handzame 2 maart 1684. 0 

- Petronilla Degrave Handzame 19 september 1688. 0 

c) Joannes Cornet, volgt onder VII 
d) Eustachia Cornet werd geboren te Tielt op 31 mei 1654. Ze trouwde te Esen als Anastasia 
Cornet op 27 april 1681 met Petrus Denecker. Bij de geboorte van hun zes kinderen werd ze 
meestal Anastasia genoemd, een enkele maal Constantia en Stasine (31). 

kinderen: - Petrus Deneckere Esen 10 februari 1682 0 

- Maria Deneckere Esen 21 maart 1683 0 

- Petrone1la Deneckere Esen 14 oktober 1685 0 

- Anna Theresia Deneckere Esen 26 juli 1688 0 

- Veronica Deneckere Esen 13 november 16910 

- Sebastianus Deneckere Esen 11 februari 1696 0 

Eustachia Cornet overleed te Esen op 4 mei 1709, als Onbekende Anastasia, weduwe van Pe

trus Denecker. 

e) Te oordelen naar de doopheffers is ook Judoca Cornet een dochter in het gezin Cornet -

Claerhout. Ze zou geboren zijn rond 1644 (34) en trouwde op 22 april 1668 te Meulebeke met 

Martinus Galle. Ze overleed te Meulebeke op 24 juni 1714, zeventig jaar oud. 

kinderen: - Martina Gallez Meulebeke 5 november 1668, meter was Judoca Claerhout 
0 

- Antonia Galle Meulebeke 30 januari 1672 0 

- Judoca Gallez Meulebeke 5 maart 1674, de peter was Staes Cornet 0 

- Maria Galle Meulebeke 31 december 1676, meter is Jacoba Galle nomine Maria 0 

Cornette 

- Jacoba Galle Meulebeke 27 april 1680 
0 

Noch het overlijden van Eustaes Cornet, noch dat van Judoca Claerhout werd teruggevonden. 
Misschien zijn zij uit het Tieltse meegetrokken met (een van) hun kinderen? 

VII Joannes Cornet filius Eustaes 
Jan Cornet werd geboren te Oostrozebeke op 7 april 1650 (3~). Hij trouwde een eerste maal te 
Hooglede op 2 juni 1680 met Maria Steen. Zij overleed reeds op 27 december 1681 na de ge
boorte van een eerste kind Joannes; deze Joannes was geboren te Hooglede op 12 december 
1681 en had als meter Judoca Claerhout. Van deze Joannes werd verder geen spoor gevonden 
zodat hij waarschijnlijk vroeg zal overleden zijn, te meer daar de tweede oogst opnieuw inge
zet werd met een Joannes. 
Jan Cornet trouwde een tweede maal rond 1683 met Jacoba Van Gheluwe (36). Hun eerste kind 
werd nog geboren in Hooglede maar korte tijd daarna verhuisden ze naar Staden. In een de
nombrement van 1696 staan ze er vermeld als pauvre et vague. In 1703 vinden we ze opnieuw 
in Hooglede waar ze eigenaar waren van dertien gemeten land (37) Ze woonden er verre west 
van de kerk, waarschijnlijk op de wijk het Kotje, waar ook latere Cornettes zullen wonen. Jan 
Cornet overleed te Hooglede op 8 februari 1713. Na zijn dood ging Jacquemyne Van Ghelu
we, weduwe van Jan Cornet en geassisteerd door haar zoon Rogier Cornet een lening aan bij 
Joannes De Vos. Als hypotheek gaf ze een hofstede met de groene en droge catheylen, groot 
ongeveer tien gemeten west van de kerk onder Hooglede-Ambacht, waarschijnlijk weer op de 
wijk het Kotje (38). En meteen weten we zeker dat Rogier de zoon is van Jan en Jacoba Van 
Gheluwe. Moeder JacobaVan Gheluwe overleed te Hooglede op 22 juni 1714. We vonden 
vier kinderen: 



a) Joannes Cornet, Hooglede 5 december 1684, overleden 22 december 1684 0 

b) Rogerius Comette, Staden zie VIII 0 

Verder vonden we nog twee Comettes geboren in Staden (39) die ook tot dit gezin behoren, 
want in hetzelfde denombrement van 1696 in Staden staat bij hetzelfde gezin nog une petite 
fiJle vermeld. 
c) Catharina Comette, Staden 17 m~art 1690 en waarschijnlijk vroeg overleden. 0 

d) Maria Comette, Staden 6 september 1693. Ze trouwde met Petrus De Beselaere, waar0 

schijnlijk in Hooglede rond 1714 (36). Hun kinderen werden geboren te Hooglede vanaf ]715, 
maar later vinden we het gezin terug in Woumen. Op de bevolkingslijst van Woumen 1748 
staat Pieter De Beselaere er vermeld als schaper en gebruiker van vier gemeten land. Hij over
leed te Woumen op 3 november 1750. Zijn vrouw Maria Comette overleed er op 24 oktober 
1755. 

VIII Rogier Comette filius Jan 
Rogier Cornette werd geboren in Staden op 3 maart 1686. Hij trouwde rond 1709 met Joanna 
Coutyser. Hij overleed te Hooglede op 21 december 1751 en werd er begraven met den leeg
sten dienst. JOlmna Coutyser overleed er op 13 november 1754. Samen kregen ze n~gen kin
deren waarvan Josephus, geboren in 1726 en die tweemaal trouwde, de stamvader werd van 
alle Cornettes uit Hooglede - Staden en omgeving. Een andere Josephus, ruim tweehonderd 
jaar later geboren, probeerde het spoor van deze voorouders terug te vinden. 

Jozef Comette - Leupe 

(1) 	RAK. Weeskamer (Wk) 37 Aarsele F 1 wezerij Jan Cornette~ 
geen losse staat van goed - voogdij Wk 215 Aarsele. 
uitlenen van het weesgeld aan Pieter Kanfin Wk 188 Aarsele. 

(2) 	RAK Wk 188 Aarsele. Er was ook een Pieter Canfin voogd van het weeskind van 
Vincent Comette in 1534. 
Een Pieter Canfin had bij Jane Van der Meulen een natuurlijke dochter Judoca, 
waarvan Jan Cornette de voogd was (RAK. Wk 42 Aarsele). 
Wanneer dezelfde Pieter Canfin een rente uit een sterfhuis koopt, stelt zich eerst in 
1516 Jan Coomet fs Jan als borg, later in 1518 Vincent Cornet fs Jans 
(RAK. Wk 189 Aarsele) 

(3) We vinden ze samen onder Aarsele: Jan Cornet fs Jan 
Jan Cornet fs Jan alias Boutin 

alias Boutin is een eenmalige vermelding in het poortersboek van 1540, daarom 
vermoeden we dat de vader bedoeld wordt. 

(4) RAK Wk 43 Aarsele F 5r wezerij Vincent Comette, geen losse staat van goed. 

(5) 	 Samen met haar broer Jan en haar moeder Josine Camphins staat ze gegroepeerd vermeld 
onder Aarsele in het poortersboek van Kortrijk 1540. 



(6) 	RAK. Wk 36 Lauwe f 1 wezerij Gillis Bossier. 
In dezelfde periode vonden we ook een Jan Comette als voogd in het sterfhuis van 
Matthys Bouten (ofBonten) in Moeskroen. Eerder kocht een Christiaen Bouten fs 
Matthys in 1450, 1451 en 1456 een rente aan Jan Comette fs Pierart, ook al in 
Moeskroen. Misschien is er een verband met de alias uit (3) en versterkt het ons 
vermoeden dat onze Jan afstamt van de Cornettes uit Moeskroen. 

(7) 	R.AK. Wk 11 Moeskroen F 5, begin van het' register, beschadigd. 
Te oordelen naar de voogden alleen zou Jane een dochter kunnen zijn van Pierart, met 
als voogden eesrt haar vader Pierart en dan haar broer Jaquemart. Het feit dat er reeds 
rond 1441 meerderjarige kinderen zijn maakt het echter weinig waarschijnlijk. 

a 

(8) 	RAK. Wk 11 Moeskroen F 242, eind van het register, sterk beschadigd. 
In dat weesregister dat begint in 1441 is Jaquemart nog minderjarig, maar in 1443 
ontlenen Pierart Cornette fs Jehan en Jacop Comette fs voorseyden Pierart een som 
geld aan N. Apostole, verondersteld wordt dat hij daarvoor meerdeIjarig moest zijn. 

(9) Daarvoor is de akte te sterk beschadigd; toch . . huusen en catheilen daerup staende 

(10) R.AK. Acten en Contracten 1449-1452 en 1452-1456. 

Ol) RAK. Wk 185 weesgeld 1475 - 1479 

(12) 	RAK. Wk 35 Moeskroen re 4r wezerij Guillebert Rohaert. 
Voordien echter vonden we ook een Guillebert Rohaert in Kortrijk die in 1486 een 
huis verkocht up den Neveldries. 

(13) RAK. Acten en contracten 1494 - 1497 

(14) 	 R.AK. Wk 41 Tielt e 3 wezerij Joos Cornet; 
geen losse staat van goed, ook geen voogdijboeken. 
In de Parckemynen Index vermeld onder de naam Cornelis. 

(15) RAK. Wk 44 Tielt wezerij Joos Van Coppenolle, schoonvader van Joos Cornet. 

(16) 	RAK. Wk 51 Tielt re 14 wezerij Joos Cornet 
Bij de losse staten van goed een rekening 1577 van het weezegoed van jongste zoon 
Joosken. Uitgifte van het weesgeld : Wk 201 Dentergem, Wk 202 en 204 Tielt 

(17) 	Volgens de wezerijakte is de moeder gestorven rond 1570, terwijl volgens de wettelijke 
passeringen van Wakken 1560 - 66 re 116 Luc Cornet zijn medehoirs uitgegroot heeft 
van de hofstede waar zijn moeder uit verstorven was in 1564. Waarschijnlijk werd 
bedoeld "waar zijn vader uit verstorven was". 

(18) 	R.AK. Wk 50 Oostrozebeke F 3 wezerij Robin Beel, de schoonvader van Jan en van 
Eustaes Cornet; ook losse staat van goed. 

(19) RAK. Wk 56 Oostrozebeke F 4 wezerij Jannneken De Visschere. 



(20) 	RAK. Wk 70 Dentergem F 3 wezerij Pauwel Van den Berghe; ook losse staat van 
goed. 

(21) RAK. Wk 60 Oostrozebeke F 179r wezerij Pieter Cornet; ook losse staat van goed. 

(22) 	volgens R Tanghe was Elisabeth weduwe van Joannes Duyck (+1618) en was Joannes 
Maertens weduwnaar van ene Egidia Cornet. 

(23) 	 Een stuk stamboom van deze familie Simoens bevindt zich tussen de parochieregisters, 
op het einde van het vroegere register 84. Het werd waarschijnlijk opgemaakt in 
functie van toekenning van studiebeurzen, misschien gesticht door Pieter Simoens, 
overleden in 1608 als bisschop van Ieper. Het document begint bij de overgrootvader 
van deze Pieter Simoens. 

(24) RAK. Wk 80 Oostrozebeke F 1, wezerij Franchois Vermaut; ook losse staat van goed. 

(25) R.AK. Wk 83 Oostrozebeke F 9r wezerij Olivier De Bels, ook losse staat van goed. 

(26) 	 RAK. Wk 72 Oostrozebeke F 4 wezerij Maeyken Cornet, ook losse staat van goed. 
RAK. Wk 83 Markegem F 4 wezerij Andries De Landsheere, ook losse staat van 
goed. 

(27) 	 RAK. Wk 72 Oostrozebeke F 3r wezerij Eustaes Cornet, ook losse staat van goed. 
ook in de P.R. Oostrozebeke staat als overlijdensdatum van Eustaes alleen 1622. 

(28) RAK. Wk 67 Oostrozebeke F Iv wezerij Gillis Laethem, ook losse staat van goed. 

(29) RAK. Wk -- niet geklasseerde staten Oostrozebeke. 

(30) RAGent Raad van Vlaanderen nr 9125. 

(31) P.R Esen alleen tafels, geen akten. 

(32) RABrugge KasseIrij Veurne Wettelijke Passeringen Diksmuide reg. 1201. 

(33) P.R Handzame, alleen tafels voor de betreffende periode. 

(34) Waarschijnlijk 1643, uitgerekend voor dat jaar ontbreken de akten van Oostrozebeke. 

(35) Akte niet vermeld in de tafels van Oostrozebeke. 

(36) P.R. Hooglede, huwelijken 1683-1732, geen akten, geen tafels voor deze periode. 

(37) S.AIeper Kasseirij Ieper eerste reeks nr 1769, belastingsontvangsten Hooglede 1703. 

(38) 	S.ARoeselare nr 690 wettelijke passeringen F 215. 
We treffen er ook enkele akten van aankoop en verkoop aan in hetzelfde register. 

(39) P.R.Staden, alleen tafels voor de betreffende periode, 



Overzicht familie Comette 

Jehan Comette 

Pierart Comette Jane? 
x W. Van der Moten 

Jacquemart Pierotc Jan 
Moeskroen - Lauwe 

waarsehijnlijk 

Jan --------- ? = ---------
 Jhane? 

Lauwe - Aarsele dezelfde x G. Rohaert 

Jan Joos Christiaen Joanna Jacqueminc Vincent 
x J. Desmet xL. Vd Leye x J. Camphin 

Joos Jan Callekin Macyken Tinkin 
x G. VCoppcnolle xE. Duyek x Huys x G. Hellebuyck 

Eustaes 	 Joos Jan Margriete Pieter 
x G. Bed x:x P.Vd Made 	 x J. Devisscherc xP, Vd Berghe xE. Vd Karrest 

xx M. Beel 

Elisabeth 
x J. Martin 

Willem 
M. Feys 

Margriete 
x J. Simoens 

Judoca 
x F, Vermaut 

Joanna 
x 0 De Bels 

Maevken 
x A De Landsheere 

Eustaes 
x J. Clacrhout 

Maria 
x R. Obry 

Catharina 
x G. Degraevc 

Joannes 
x M, Steen xx J. V Ghduwe 

Eustachia 
xP. Denecker 

Judoca ? 
x M. Galle 

Joannes Joannes Rogerius 
x J. Coutyser 

Catharina Maria 
xP. Debeselaer 



Over havermaten en haverprijzen in en rond Staden 

Voor ".de van onze voorouders gronden bezat die behoorden tot een bepaalde heerlUkheid was de kans 
groot dat dit rente- of cijnsgronden waren, gronden .waarvoor een jaarlijkse onafkoopbare contributie 
aan de heer van die heerlijkheid moest betaald worden. Deze jaarlijkse rente kon bestaan uit haver, uit 
geld of uit kapoenen, naargelang de gronden in de haverrente, in de penninkrente of in de kapoenrente 
lagen. Elders, in meer op veeteelt gerichte gebieden zoals in de Broeken, kon men ook lammer- ofkaas
rente betalen. 
De hoofdeenheid die in onze streek meestal gebruikt werd om de haverbijdragen te bepalen was de ra
ziere (ruim 120 L?). In en rond Staden noemden onze voorouders dat een Iepersche ofRoeselaersche 
raziere, ook nog een raziere grote mate. Ze werd verdeeld in zes vaten ofhavotten, eveneens grote mate. 
Elk vat werd op zijn beurt verdeeld in vier vierspinten. Twee vierspint grote mate of een half vat grote 
mate werd een francaert genoemd. Meestal werd gerekend in vaten en vierspinten omdat de akkers niet 
zo groot waren. 
Naast die grote mate bestond in Staden en omgeving ook nog een kleine mate. Een kleine raziere was de 
2/3 van een grote raziere en werd eveneens verdeeld in zes. vaten of havotten kleine mate of vromate. 
Een vat werd eveneens verdeeld in vier vierspinten kleine mate. Wanneer er sprake was van een kleine 
raziere werd steeds bijgevoegd "waarvan de drie maken twee Iepersche razieren", wanneer sprake was 
van kleine vaten schreef men steeds "waarvan de negen maken zes vaten Iepersche mate" zodat geen 
twijfel mogelijk was. 
een raziere grote mate Ieen raziere kleine mate 

.. """ Iepersche raziere I raziere "Tomate 
= Roeselaersche raziere I was 2/3 van de grote mate 

11 I 11 

6 vaten of havotten grote mate I 6 vaten kleine mate 

11 ; i 11 

elk vat = 4 vierspint grote mate Ielk vat = 4 vierspint kleine mate 
= 2 francaert 

De grootste eenheid die courant gebruikt werd was wel de raziere, maar soms gebruikte men toch nog 
een grotere eenheid. Tien vaten grote mate vormden een Roeselaerschen hoedt en die werd onderver
deeld in acht baensten. Elke baenst was dus gelijk aan vijf vierspinten grote mate of 11;4 vat. Deze een
heden werden meestal gebruikt op grotere entiteiten: een achterleen van het Stadense hof ter Loo in Gits 
\vas ongeveer veertig gemeten groot, de opbrengst werd uitgedrukt in hoedt en baensten. 
Wanneer onze voorouders haverrente moesten betalen konden ze soms de tegenwaarde ervan betalen in 

. geld. Hoe werd de prijs in Staden bepaald? De burgemeester en een van de schepenen trokken dezater
. dag voor en de zaterdag na O.L.Vrouw Lichtmis ~ 2 februari v.·as meestal deverval~g van deze beta

lingen - naar de lentemarkt in Ieper en noteerden er telkens drie prijzen van de haver: de slechte. de mid
delste en de goede kwaliteit. Het gemiddelde van deze zes prijzen werd de haverprijs voor dat jaar. Onze 
voorouders noemden het de los of de slag van de haver. Een voorbeeld voor 1735: de burgemeester Jan 
Spmytte en een van de schepenen Gillis Van Damme trokken op 29 januari en 5 februari 1735 naar de 
markt in Ieper en noteerden er de haverprijs per razicre grote mate (in lb,s,d) : 

beste haver middelste haver slechtste haver 
29.01.1735 7-10-0 6-10-0 4-16-0 
05.02.1735 7 - 10 - 0 6 - 08 - 0 5 - 08 ~ 0 
Deze zes bedragen werden samengeteld 38 - 2 -·0 en gedeeld door 6. De los of de slag van de haver 

voor dat jaar bedroeg 6 - 07 - 0 of 6 pond 7 schellingen 0 deniers per raziere grote mate. Uit de jaarl~ik


se hà\ierprijzen kan je oörlog en vrede afleiden: v'an 1709 tot 1713 was de gemiddelde haverprijs telkens 

meer ~ 10 lb per raziere, in 1721 en 1722 bedroeg die echter minder dan 5 lb. 

En tot slot,· deze gegevens 'komen alle uit·eigent~idse documenten (ne en ·18e·eeuw). 


Jozef Comette - Leupe 



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 beschermend lid) op rekening 000-0927382-62 van 

VVF Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE ST AM. 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 Roeselare, Kortrijk & Tielt 14 

Mededelingen 16 

Over de familie Cornette (door JozefComette) 17 

Over havermaten en haverprijzen in en rond Staden (door JozefComette) 27 

HOEONTVANG 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 euro per jaar (niet verplicht). 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 6,00 euro. (buitenland: 8,5 euro), 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 !!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

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

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw - Intemetadressen 
Algemeen: http://welcome.to/V\.f 
Bibliotheek nationaal centrum: http://www.vvfmerksem.yucom.be/. en ga naar Ons 
Aanbod, Bibliotheek. 
Ariadne online: http://connect.to/ariadne Ge hebt geen paswoord? Spijtig dat je nog geen 
lid bent ... ) 
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Kalender 

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 

051221473) 

(via e-post: wilfried.devoldere@sk)11et.be ) 

Documentatiecentrum: Kolullaatstmat S, 8800 

Roeselare. 


Openingstijden: 
* 1I) zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur ; 
- 2° zaterdag v.d. maand van 13.30 tot 17 uur; 
* 2° en 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand, 
telkens van 18.30 tot 22 uur 

Alle vormingsvoor- en lJ8lftiddagell en avonden 
hebben plaats in ons documentatiecentrum in de 
Kokelaarstraat S te Roeselare.De voord:racb:tell 
hebben plaats in de grote zaal naast ons centrnm.. 

In juli en augustus is het d0cumentatie
centrum telkens twee volledige zaterdagen 
geopend. De openingstijden zijn dan: van 9 
tot 12 en van 13 tot 17 uur. Hier volgen de 
data: 

5 julio.l.v. Rudy popelier ~ 
19 juli 0.1.v. Hendrik Deprez ~ 

• 2 augustus 01v. Alben: Cattry ; 
• 23 augustUI o.l.v. EQprd Seyftaevo. 
Dit zijn i~ gelegeMeden om eea gUM 
dag te werken aan de ~s. 
Je kan immers telkens. 7 uur aan de slag ! 
Bekijk ook eens welke aanwinsten er waren 
in de voorbije maa"'. Misschien heb je 
bepaalde zaken nog niet onderzocht. 

Vanaf september hanteren we dan opnieuw 
de gewone openingstijden : 

ZODdag 7 septeJûer 2883 van 9 tot 12 
uur : geneaIogisdIe voraaingsvoentiddag 
o.l.v. Edgard Seynaeve. 

Maandag 8 september 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond 
01v. Bernard Fillieux. 

Zaterdag 13 september 2003 van 13.30 
tot 17 uur genealogische 
vormingsnamiddag o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 13" september 2003 van 18.30 
tot 22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Albert Cattry. 

VOORDRACHT 

Vrijdag 19 september 2003 van 20 tot 22 
uur : voordracht door ir. Pieter Donche, 
voorzitter van Genealogie en Computer, 
over Belastingsdocumenten als hulpbron 
voor de genealoog. 

Vrijdag 26 september 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormiagsavond 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Genealogie en Computer 

Zoadag 2S sepieJDber 2003 van 10 tot 12 
uur : ~ ea Computer met als 
onderwerp STAM. De makers (die 
aanwezig zuIlen zijn) maken ons wegwijs in 
het programma. gebruikers kunnen er 
uiteraard ook terecht. 

.De voordracht van oktober zal handelen 
ov« Bet ......ppeUjk Al'ethef .. het 
AreIIief "Wan Iaet CNOtseaiaarie te 
Bruae. Spreker is ucbivaris - E.H. Kurt 
Priem. In november is de heer Diebrink te 
gast van HuaData. Ook de activiteiten van 
het voorjaar ligen reeds 'VISt. In januari 
hRagt SVVF-medeweker Donald 
Vandecandelaere een: voordracht over De 
tijcIrekeItiaJ (de soorteD kaleBders door de 
eeuwen heeR). Onze aperitiefbabbel van 
februari ligt vast : zondag 8 februari brengt 
de heer Levisuit Gent ons zijn causerie 
"Over stovea en badIl~ va 
cultuurtempels tot holen van ontucht. 
Over lichaam, hygiëne en prostitutie". 
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De BandleidiDl voor geaealolisch 
ondenoek in Vlaanderen is nog steeds te 
koop. Bestellen kan nog steeds door 
overschrijving van 39,50 euro (eventueel te 
verhogen met 5 euro verzendingskosten) 
op rekening van VVF Roeselare (467
5022971-10) met vermelding 
"handleiding". 

Kortrijk 


Afdeling KORTIUJK 

Voorzitter: Dr. Gabriel Vuylsteke, Waude
lingstraat, 3, 8S31 BAVlKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 056 3242 34) 
E-post : joban.roelstraete@pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in 
OUDE DEKEND, Sint·~ 8500 
Kortrijk Het Sint--Maartenskerkh ligt 
de Sint-Maarteuskerk (vlak bij de markt) ui de 
hoek van hetpJ.ein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhof t 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de 
(niet op het Sint--Maartenskerkh 1). 

ACTIVITEITEN : 

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

Diusda, 23 sept ..her 1003 om 20 u. 
voordracht door Johan Roe1straete over 
'':ee. verk-ÏIII doorMea de 
iRSteliagea vaD Ilet Oad Regiem'. Wie 

.opzoekingen doet vóór 1800 cm het niet wil 
houden bij de parocbieregisters aD~ moet 
over eeD minimum van inzicht beschikken 
over het bestaan en de werking van onze 

. oude iDsteltingen. Hoe zat ons land, onze 
streek, onze stad ineen op bestuurlijk, 
gerechteli~ feodaal gebied. Een inleiding 
die geen enkele zoeker.magmissen. 

Dinsdal 28 oktober 2003 om 20 u. 
voordracht door Dr. Johan 
Vannieuwenhuyse over 'Wat biedt het 

provinciaal archief voor de zoeker 1'. 
Ons provinciaal archief biedt zeker veel 
meer aan de zoeker dan de meeste denken. 
De archivaris van. de provincie is dan ook 
de ideale persoon om samen met de 
aanwezigen dit archief te verkennen. 

November : provinciale ontmoetingsdag 
Rumbeke 

Dinsdag 9 december 1003 om 20 u.: les 
OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete. 
Een fragment uit een renteboek. 

Bestuursvergaderingen: 

Dinsdag 2 september om 20 u.: bij E.B. 
Guy Algoet, Sint-Michielsplein 3. 

Dinsdag 25 november om 20 u.: ten huize 
van de voorzitter 

Tielt 

Afdeling TlELT 

Voorzitter : Luc N~ LuxemburgJaan 21. 

8700 Tielt. (tel 051 40 60 75) 

Secretaris, contactadres : Lucien Ailliet, 

Sclmiferskapelsweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051 40 11 36). 

E-post: J:ucien.ailliet@freebel.net 

Er is werkverpdaing. iedere .eerste en derde 

zaterdasvoomûddag van de ~vanaf 9 uur 

in het lokaal, ~3-5.8700 Tie1t. 

De andere zaterdagvoonniddagen kan men· het 

lokaal bezoeken mits te1efoDische afspraak met 

de sec:rcta.ris. 


Opgelet : Het lokaal vindt U naast de 

bibliotheek van deR.oede van Tielt, 

gevestigd in de kliriiek Sint-Lucas, 

Beemegemstraat 3-5 (keider-verdiepiDJ). 

. Het is open elke eerste eII derde zaterdag 

van de maand van 9 tot 12 uur. Er is dan 

werkvergadering en gelegenheid tot 

opzoekea. Na een telefoo* met Lucien 
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Ailliet (secretaris) kan het lokaal ook op 
andere uren en tijdstippen geopend worden. 

5 juli 2003 : werkgroep genealogie (9-12 
uur) onder leiding van Paul Callens 

19 juli 2003 : werkgroep genealogie (9-12 
uur) onder leiding van Johan Buyck 

2 augustus 2003 : werkgroep genealogie 
(9-12 uur) onder leiding van Sofie 
Descamps 

16 augustus 2003 : werkgroep genealogie 
(9-12 uur) onder leiding van Frank 
Vaneenooghe 

6 september 2003 : werkgroep genealogie 
(9-12 uur) onder leiding van Robert 
Vanneste 

20 september 2003 werkgroep 
genealogie (9-12 uur) onder leiding van 
FonsDas 

Onderwerp: 

Cursus voor beginnende 


internet gebruikers 


Data: 22 en 29 september en 6 en 13 oktober 
2003 van·20 tot 22 uur 
Locatie: Bibliotheek Tielt, Lakenmarkt 
• 	 Kennismaking met internet 
• 	 Raadplegen van de publiekscatalogus van 

de bibliotheek Tielt en andere 
bibliotheekbestanden via het internet 

• 	 Internet toegespitst op familiekundig 
onderzoek. Case-study: mensen 
terugvinden in Amerika. 

• 	 Doeavond - zoeken op internet 

Inschrijving volgens datum van betaling 
en enkel via Cultureel Centrum Gildhof, 
Sint-Michielstraat 9 te 8700 Tielt, tel. 
051/40 29 35. Ingeschreven na storting 
van 25 euro op rekening 091-0165408-52 
van het Cultuurcentrum Gildhof. 

4 oktober 2003 : werkgroep genealogie 
(9-12 uur) onder leiding van Luc Neyt 

18 oktober 2003 : werkgroep genealogie 
(9-12 uur) onder leiding van Lucien Ailliet 

Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden elke maandag en 
woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 
uur. E-post : archief@roeselare.be 
Opgelet : tijdens juli en augustus gelden 
aangepaste openingstijden. 

Mededelingen VVF Roeselare 

• 	 Kwartierstatenboek nummer vijf is 
in de maak. Ons bestuurslid Bemard 
Fillieux (zie adres en e-postadres op de 
laatste blz.) verzamelt alles. Momenteel 
nadert hij de eindmeet : reeds meer dan 
90 kwartierstaten zijn klaar. Ons 
streefdoel is 100 kwartierstaten samen 
te brengen. Aarzel dus niet om Bemard 
te contacteren indien U nog vragen 
hebt. Het wordt Uw laatste kans !!! 

• 	 Naast het kwartierstatenboek werken 
ook andere (be stuurs )leden aan nieuwe 
publicaties. Hector Lievens is reeds 
klaar met de transcriptie van het 
penningkohier van Egem. Ook andere 
bestuursleden zijn druk in de weer. 

• 	 Sedert enkele weken worden ook 
enkele archiefstukken i.v.m. de 
heerlijkheden Moorslede en Acquets 
digitaal gefotografeerd. Reeds mUr dan 
3000 beelden werden gemaakt en 
opgeslagen op CD. Binnenkort is alles 
ter beschikking in het documentatie
centrum. Naast een renteboek is er ook 
een ontvangstboek van Moorslede ter 
beschikking. Van Acquets worden er 
eveneens rente- en ontvangstboeken in 
beeld gebracht. Van MoenlHeestert 
werden documenten van de heerlijkheid 
Lannoote verwerkt. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Provinciale afdeling We st-Vlaanderen 

31ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 16 november 2003 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale 
afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 16 november 2003 
in Feestzaal 't OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Rumbeke. tel. 051 20 02 56 

10uur:BOEKENBEURS 

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

genealogische computersoftware, e.d. 

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

eveneens gegevens uitwisselen. 


12.30 uur: MIDDAGMAAL 

De prijs voor het middagmaal bedraagt 17,00 euro. Voorafinschrijven is gewenst. 

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

Tel. 057 42 29 85 of via e-post : .!!.bo.ussemaçre(f{)sip.b~ ). Men kan de dag zelf nog 

uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor gepast geld zorgen). 

Menu: 


Aspergeroomsoep 

Ossetong in madeirasaus met champignons - puree-aardappelen 


Koffie 

(twee gewone drankjes inbegrepen) 


14.30 uur: 

Genealogische opzoekingen buiten de provincie 

West-Vlaamse genealogische bronnen in GENT 
door provinciaal voorzitter Wilfried Devoldere 

16.30 uur: EINDE 
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Westrozebeekse armen in het Ancien Régime 
Michel Vanelslander 

SAR 
KASSELRIJARCHIEF 5 0 REEKS 
37/2 ARME LIEDEN IN DE PROCHIE VAN ROOSEBECQUE 

5 november 1700 

Bron: Stadsarchief leper, Kasseirijarchief leper 50 reeks, nr. 37 

Dit nummer bevat volgens de inventaris twee lijsten van armen binnen de 

parochie Rozebeke, één uit 1617, de andere uit 1700. 

De eerste lijst, gedateerd 30 april 1617, begint als volgt: 


"Upschryvinghe vande inwooners vande prochie van Roosebeke passerende 

de oude van zes jaeren omme te ghenieten de redemptie vande molage voor 

een half jaerverschenen heden den laetsten aprilis 1617 p(rese)nt ghedaen 

ter p(rese)ntie van Pr Fransois Heyman ende Hecor Jan vanden Casteele 

schepenen vande Zale ende Casselrie- van Ypre ten daeghe ende jaere als 

boven" 


Deze lange lijst bevat 127 namen, zonder verdere gegevens die voor een 

genealoog van belang kunnen zijn, en waaruit vooral blijkt dat ongeveer het 

hele dorp, pastoor incluis, van de redemptie kon genieten. 


De tweede lijst, uit 1700, waarvan de transcriptie hierna votgt. bevat heel wat 

minder namen, maar des te meer interessante gegevens, en is ook meer dan 

de lijst uit 1617 te beschouwen als een echte tijstvan behoeftigen. 


folio 


1 Staetien ende declaratie 

2 van alle dl arme lieden 

3 woonende binnen de prach ie 

4 van Roosebecque Casselrie 

5 van !pre, SOO de gonne 

6 syn valide om te wercken 

7 als invalide, ende buytten 

8 staete van tsetve te 

g doene alsoock de middelen 


10 die de regierders $Ouden 

11 cannan vinden ende jugieren 

12 omme de selva so doch 

13 subsisteren in conformiteyte 

14 vanden brief van myn 

15 heere den Intendant 




16 ende 't itaratif ordre 
17 van myn heere Bailliu 
18 ende schepenen der Zaele 
19 ende Casselrie van !pre 

2 20 in date 2 novembre 1700 

21 ond( erteeekent) de Carpentier soo 
22 volght 

1 Alvooren Clays Couttry 

2 oudt ontrent taehtentieh jaeren 
3 alsnoch in huywelick synde by hem 

4 hebbende noch een zoone, weleken 
5 voornomden Couttry met syne huysvrauwe 
6 door ouderdom gheheel impotent 

7 syn ende onbequaem om de 
8 eost te winnen 

1 Jaequemincken Teghels weduwe 

2 Fransois Vergote oudt ontrent 
3 vyfentsestieh jaaren impotent 

4 door ouderdom ende ineomoditeyt 

5 op haeren arm, ende gheheel onmogheliek 
6 de eost te winnen 

1 Janneken Vercruyse weduwe Laurens 
2 van Lerberghe out ontrent tsestich 

3 jaeren continuelick quellende en quaJick 
.. te passe, by haar noch hebbende 

5 twee kynderen de welcka door erupel 
6 ende lamheyt gheheet impotent 
7 syn om de cast te winnen 

3 1 Pieter Pincquet oudt ontrent 
2 tnegentich jaeren, ende syn 
3 huysvrauwe tseventich, de welcke door 
.. ouderdom onbequaem syn omme te 

5 wercken om daermede den cast 
6 te winnen 

1 Mary van Elslande weduwe van Pieter 

2 Floer oudt ontrent de veertich jaeren 

3 by haar noch hebbende dry minde~aerighe 

4 kynderen voor alsnoch in staete te 



5 connen wercken nochtans daer mede 
6 niet en can de cost voor hun 
7 winnen 

1 Mary de Vos jong he dochter oudt 
2 ontrent sesenvyftich jaeren door 
3 haer crupelheyt,op haere beenen 
4 gheheel impotent ende onmoghelick 
5 te wercken om haere cost daermede 
6 te becommen 

1 Francois Nevejans met syn huysvrauwe 
2 oudt wesende ontrent de vier 
3 en tsestich jaeren, ende syn vrauwe 
4 seventich door ouderdom ghein= 
5 =commodeert om te wercken 

4 	 1 Jacob Pincquet oudt ontrent 
2 de veertich jaeren sieckertierich 
3 ende dfckwils quaelick te passe 
4 met syn huysvrauwe oudt ontrent 
5 sesendertich jaeren by hun 
6 noch hebbende twe minderjaerighe 
7 kynderen onbequaem om te wercken 

1 Pieter Lemon oudt ontrent vyftich 
2 jaeren alsnoch ghetrauwt ende 
3 by hem hebbende noch vyf kynderen 
4 minder jaerich werckende in al der 
5 ander soorten van lant bauwerie 
6 nochtans onbequaem voor syn 
7 familie daermede syn cost te 
8 winnen 

1 Vidua Pieter Behagel oudt ontrent 
2 lsevenlich jaeren door ouderdom 
3 onbequaem om le wercken 

1 Jan Couckuyt oudt ontrent 
2 de achtentneghentich jaeren 
3 gheheel impotent om te wercken 

5 	 4 door syn ouderdom 
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1 Louys van Brabant out ontrent 
2 veertieh, ende syn huysvrauwe 
3 vichtich jaeren, by hun noch 
4 hebbende twee minderjaerighe 
5 kynderen noch onbequaem om te 
6 we reken veel der andere soorten 
7 van lant neeringhe 

1 Cathelynne Huyghe weduwe van 
2 Joos van Nieuwenhuyse oudt 
3 ontrent de vier en veertich 
4 jaeren by haer noch hebbende 
5 een minderjaerich kyndt voor 
6 aJsnoch bequaeme om te wercken 

1 Pieter Schillewaert jonghman 
2 oudt ontrent de veertich 
3 jaeren de welcke door lamheyt 
4 onbequaem is om den cost te 
5 winnen 

1 Joos Priem oudt ontrent de 
2 veertich jaer alsnoch bequaem 
3 om te wercken in alle soorten van 
4 lantneeringhe nochtans daermede 
5 quaelick voor hem synne huysvrauwe 
6 met drye minderjaerighe 
7 kynderen den cost can winnen 

1 Maryn Lievin ontrent veertich 
2 jaeren noch bequaem om ghelick 
3 werck te doene, niet min 
4 in souffisant daermede syn 
5 huysvrauwe met vier cleene 
6 kynderen te onderhouden 

1 De twee kynderen Matthys 

2 Huyghe 'teene oudt ontrent 

3 thiene, ende 'tander acht 

4 jaeren onmoghelick de cost 

5 te winnen ende onmoghelick 

6 tewereken 




7 	 1 Vidua Pieter van den Broucke oudt ontrent 
2 veertich jaeren bequaem om te wercken 
3 nochtans insouffisant om haere vier 
4 kynderen t'atlimenteren 

1 t kyndt Anthone Bisschop oudt ontrent 
2 veerthien jaeren onbequaem om te wercken 
3 door syn blintheyt 

1 De twee minderjaerighe kynderen van 

2 GuilIe Vergauwe van oude 'teene van 

3 ontrent twaelf ende 't andere thien 

4 jaeren onbequaem om te wercken 


1 t kyndt van Pieter van Hove oudt onfrent de 
2 twaelf jaeren voor alsnoch onbequaem 
3 om de cast te winnen door syne 
4 minoriteyt 

1 Vidua Guille van Brabant oudt ontrent 
2 de tsestich jaeren onbequaem om de cast 
3 te winnen 

1 Gillis Penninck oudt ontrent veertich jaeren 
t bequaem om te wercken, niet min onrnogheHck 
3 syn drye kynderen t' onderhouden 

8 	 't Jaeque de Clercqjonghman oudt 
2 ontrent de tseatien jaaren onbequaem 
3 OM synèo cost te winnen end. 
4 daerby OMoul 

't Vidua Emanuel Pauwet oudt antrant 
2 d. veertich jaeren met twee minderjae= 
3 =righa kyndaren ende nochtans 
4 quaeNck mogheHck haere cast te 
5 winen voor hser ende haere kynderen 

1 Vidua Jaeques le Roux oudt ontrent 

2 de sestich jaeren ende daerby sieker= 

3 =tierich ende dickwils quaetick te 

4 passe onmoghefick om haeren cast 

5 te winnen 




1 Jan van Elslande oudt ontrent 
2 sesentseventich jaeren gheheel 
3 onbequaem om synnen cost te winnen 

9 	 1 Noueel van Brabant oudt ontrent 

2 de veertich jaeren alsnoch 

3 ghetrauwt ende by hem hebbende 

4 noch drye minderjaerighe kynderen 

5 werckende in alder andere soorten 

6 van fantsbauwerie nochtans somtydts 

7 quaelick moghelick voor syn familie 

8 daermede den cost te winnen 


1 Pieter Verlende jonghman oudt 
2 ontrent de seventich jaeren 
3 voor desen altydts om godtswil 
4 ghegaen onbequaem gheweest om 
5 te wercken door eenichte zeeren 
6 ende alsnoch niet gheheel bequaem 
7 om synnen cast te winnen 

1 Alle welcke voorschreven persoonen 
2 alsnoch arm wesende over langhe 

10 	 3 jaeren alhier hebben ghewoont 
4 ende gheallimenteert gheweest 
5 met middelen vanden disch, ende met 
6 aelmoessen, ende om hun van nu voortaan 
7 t' aJlimenteren vonden de regierders 

deser prachie gheraetsaem, soa verre 
t incommen vanden selven disch beloopt 
aan hun te distribueren ende daemaer 
vuytte middelen vande prachte by avance= 
=mente tot It expireren vande gheli:r: 
=miteerde tydt by 't Qrdre danof de 
distributie te laaten doene a 
lt ordinaire by den dischm(eeste)re certifiaren 
voorts desete wesen waerachtich 
Actum dan veil novembrexvii hondert 
toorconden als hooftman 
JacobWybou 
1700 



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 beschermend lid) op rekening 000-0927382-62 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 VVi 
Dienst: ................................................ .. 

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

Inhoud van dit nummer : 

Kaleader VVF Roeset~ Kortrijk & Tielt 

Mededeliugen 32 

West-Vlaamse ODtmoetiDgsdag 2003 33 

Westrozebeekse anDeB in liet Aaeien Régime (door Michel Vanelslander) 34 

BOE ONTVANG IK -T STAMBOOMPJE ?'!? 

Alle VVF~ leden van de afdeling RO~SELA.R.8 en KORTlUJK kunnen ons knm~ ..... ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillial bijdrage van 2,5 euro per jaar (niet verplicht), De~ vrije bijdl'aae dekt in 
feite enkel de verzoodingskosten voor ons tijdsehrü\ie. Niet"leden Qf leden van andere afdeliDgen kwmen ona 
tijdschrü\ie bekomen door storting van 6,00 euro. (buitenland :8,5 euro), 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 é. GEBltlJlKEN !!l 
Star alle adres!IeD en adre~ eventueel klaehtealJij bet Biet ouD__...naar : 

Bemant Fü1ieux (e-post : Bemard.Fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde vzw • Intemetadressen 
Algemeen: 1Ittp:/lwekome.toIvvf 
Bibliotheek nationaal centrum: http://www.vvfmerkselD.yucOIIl.beI. en ga naar Ons Aanbod, 
Bibliotheek. 
Ariadne online : http://eoBned.to/ariadne Ge hebt geen paswoord ? Spijtig dat je nog geen 
lid bent ... ) 
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België-Belgique 
P.S: 

8800 ROESELARE 1 
3/5892 

.! 

31ste jaargang, nr 4 - oktober 2003 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 05140 60 75) 

EMpost: lnevt(à,belgacom.net 

Secretaris, contactadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel 

051 40 11 36). 

EMpost: I. .ailliet@,tiscali.be 

Er is werkvergadering, iedere eerste en derde 

zaterdagvoonniddag van de maand vanaf 9 uur 

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

De andere zaterdagvoonniddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de . JRnl; 


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. 

Een organisatie van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde afdeling Tielt i.s.m. de 
Bibliotheek Tielt en het Cultuurcentrum 
Gildhof. 

Resterende data: 6, en 13 oktober 2003 van 2,0 
tot 22 uur 
Locatie: Bibliotheek Tielt, Lakenmarkt 

Cunus voor beginnende internet 
gebruiken 

• 	 Kennismaking met internet 
• 	 Raadplegen van de publiekscatalogus van 

de bibliotheek Tielt en andere 
bibliotheekbestanden via het internet 

• 	 Internet toegespitst op familiekundig 
onderzoek. Case-study: mensen 
terugvinden in Amerika. 

• 	 Doeavond - zoeken op internet 

Inschrijving volgens datum van betaling en 
enkel viá Cultureel Centrum Gildhof, Sint-

Michielstraat 9 te 8700 Tielt, tel. 051 40 29 
35. Ingeschreven na storting van 25,00 euro 
op rekening 091-0165408...52 van het 
Cultureel Centrum Gildhof 

4 oktober 2003 van 9 tot 12 uur : werkgroep 
genealogie o.l.v. Luc Neyt 

18 oktober 2003 van 9 tot 12 uur : werkgroep 
genealogie o.l.v. Lueien Ailliet 

8 november 2003: werkgroep genealogie 
(uitzonderlijk niet op eente zaterdag van 
de maand omwille van 1 november) onder 
leiding van Jan Callens 

15 november 2003: werkgroep genealogie 
onder leiding van Paul Callens 

06 december 2003: werkgroep genealogie 
onder leiding van Johan Buyck 

20 december 2003: werkgroep genealogie 
onder leiding van Softe Descamps 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriel Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056 32 42 34) 
E-post: johan.roelstraeterwpandora.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 28 oktober 2003 in lokaal 7: 
voordracht door Mevr. Sandrine Coorevits en 
E.H. Guy Algoet over 'Opzoekingen in het 
Waregems archier. Deze voordracht kadert 
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in onze reeks 'opzoekingen in West-Vlaamse Zondag 5 oktober 2003 van 9 tot 12 uur: 
archieven'. Gezien de verbouwingswerken in genealogische vormingsvoormiddag o.l.v. 
het provinciaal archief kan de voordracht over Rudy Popelier. 
het provinciaal archief niet doorgaan. We 
plannen voor volgend jaar een bezoek 'ter Zaterdag 11 oktober 2003 van 13.30 tot 17 
plekke'. De voordracht over het Waregems uur : genealogische vormingsnamiddag 
archief is echter een goed alternatief Vele o.l.v. Bernard Fillieux. 
zoekers zitten immers met voorouders in het 
Waregemse. In Waregem zitten niet alleen de Maandag 13 oktober 2003 van 18.30 tot 22 
archieven van de vroegere deelgemeenten, uur : genealogische vormingavond o.l.v. 
maar ook het archief van de heemkundige Albert Cattry. 
kring 'De Gaverstreke'. Mevr. Coorevits is 
verantwoordelijk voor het gemeentearchief en Vrijdag 17 oktober 2003 van 20 tot 22 uur in 
ons bestuurslid E.H. Algoet is voorzitter van de grote zaal naast ons documentatiecentrum: 
'De Gaverstreke'. Een ideaal duo dus om ons voordracht door E.H. Kurt Priem, archivaris 
wegwijs te maken in die streek. Iedereen kan van het Bisschoppelijk Archief over het 
er iets van opsteken. We verwachten dan ook Bisschoppelijk Archief Brugge en het 
een ruime belangstelling. Archief van het Grootseminarie te Brugge. 

Spreker is niet alleen archivaris van 
November provinciale ontmoetingsdag eerstgenoemd archief maar hij staat ook in 
Rumbeke, zie afzonderlijk programma. voor het archief van het Grootseminarie. Als je 

weet dat daar o.a. het archiefvan de Abdij van 
Dinsdag 9 december 2003 om 20 uur: les Zonnebeke bewaard wordt (van belang voor 
OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete. Een Roeselare, Oostnieuwkerke, enz.) dan mag je 
fragment uit een renteboek. deze voordracht zeker niet missen. Ook het 

Bisschoppelijk Archief kan van belang zijn 
BESTUURSVERGADERING voor je familiegeschiedenis. 

Dinsdag 25 november om 20 uur: ten huize Maandag 20 oktober 2003 van 18.30 tot 22 
van de voorzitter uur : genealogische vormingavond o.l.v. 

Hendrik Deprez. 

Roeselare 
Vrijdag 24 oktober 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v.

Afdeling ROESELARE Geert Decoene. 

Voorzitter' Lieve Denys, Stationsdreef 130, 
8800 Roeselare. (tel. 051 20 35 06) Zondag 2 november 2003 van 9 tot 12 uur : 
Secretaris, contactadres : Wilfried Devoldere, genealogische vormingsvoormiddag o.l.v. 
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. (tel. en fax Rudy Popelier. 
051221473) 
(via e-mail:wilfried.devoldere@advalvas.be) 

Zaterdag 8 november 2003 van 13.30 tot 17Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 
Roeselare. Tel. : 047442 6476 uur : genealogische vormingsnamiddag 

o.l.v. Hendrik Deprez. 
Openingstijden: 
- 10 zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur ; Maandag 10 november 2003 van 18.30 tot 
- 20 zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

22 uur: genealogische vormingavond o.l.v.- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand 
Bemard Fillieux. 

Zondag 16 november 2003 : West-Vlaamse 
Ontmoetingsdag. 
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Maandag 17 november 2003 van 18.30 tot 
22 uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Albert Cattry. 

Vrijdag 28 november 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Zondag 7 december 2003 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Maandag 8 december 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingavond o.l.v. 
,Bernard Fillieux. 

Zaterdag 13 december 2003 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 15 december 2003 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond o.l.v. 
Albert C~ttry. 

Vrijdag 26 december 2003 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

De Handleiding voor genealogisch 
onderzoek in Vlaanderen 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 
Roeselare (467-5022971-10) niet vermelding 
"handleiding" . 

Stadsarchief Roeselare 

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

Belangrijk bericht: verhuis Stadsarchief 

Het stadsarchief verhuist van onze vertrouwde 
zolder naar het . vroegere politiegebouw, 
Boten:i1arkt 3. Wegens deze verhuis zijn we 
zeker gesloten van 1 januari tot en met 28 
februari. Vanaf nu beginnen we met de 
voorbereiding ervan, wat ondermeer betekent 
het inpakken van het archief dat het minst 
geraadpleegd wordt. Zeker vanaf 1 december 
moeten onze bezoekers rekening houden met 
een sterk verminderde toegang. Na de verhuis 
kunnen we u welkom heten in een aangenamer 
kader, zeker wat toegankelijkheid. 

Stadsarchief van Roeselare presenteert: 

Roeselare, 1(0) jaar terug 

Mieke Tern'lOte 

Het Stadsarchief van Roeselare beschikt over een uitgebreide collectie films en daar komen wij elk 
jaar mee naar buiten. Ook dit jaar willen wij een stukje Roeselaarse geschiedenis projecteren op het 
witte doek. Het idee om een filmarchief op te richten komt van Emiel Ramoudt. Zelf heeft hij het 
opstarten van de werkgroep niet meer meegemaakt. De Maten van Peegie staken mee hun schouders 
onder dit project. De officiêle start van het filmarchief werd op 21 december 1988 gegeven. Jaarlijks, 
sinds 1989, wordt er een filmjournaal gemaakt met de belangrijkste gebeurtenissen in Roeselare. U 
bent vast en zeker onze cameraman, Erik Blancke, met zijn 16mm camera al tegengekomen. 

Het archief van de stad Roeselare presenteert voor de vijfde maal "Roeselare, 1(0) jaar terug". Dit 
jaar blikken we terug op de gebeurtenissen in Roeselare van het jaar 1993, 
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Voor het filmjournaal 1993 werden een 10-tal onderwerpen gefilmd. De brandweer van Roeselare 
komt uitvoerig aanbod met verschillende demonstraties en oefeningen. Ze pakken uit met een echte 
brandweershow. We kunnen genieten van de laatste dagen van het open zwembad. Jong en oud 
geniet van zon en water. Op de nationale televisie was er veel te doen rond de tiende verjaardag van 
het overlijden van Koning Boudewijn. Wij tonen hoe de Roeselaarse bevolking rouwde en meeleefde 
met de koninklijke familie in die periode. 

Als tweede film tonen we het journaal van 2002. 1 januari 2002 was de startdag van de nieuwe 
eenheidsmunt de euro. Dat het voor iedereen een grote aanpassing was, kun je bekijken tijdens de 
eerste marktdag. We besteden extra aandacht aan een aantal Roeselaarse verenigingen. Zo komen 
Flink en Fris, de Maten van Peegie, de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en de scouts aan 
bod. Voetbal is in 2002 een actueel onderwerp. We verwelkomen onze Rode Duivel Yves 
Vanderhaeghe en proeven nogmaals de sfeer van de eerste match van Club Roeselare in hun 
thuisbasis. Het filmjournaal 2002 wordt spetterend afgesloten met de VTM Kerstparade. 

Wie wil weten of hij op het witte doek verschijnt of gewoon op Roeselaarse topdagen wil terug 
blikken kan terecht op zaterdag 4 oktober en zaterdag 18 oktober telkens om 15u en 19.30 uur. Op 
zondag 19 oktober en zondag 2 november kunt u om 15 uur de filmjournaals bekijken. De 
voorstellingen vinden plaats in CC De Spil, Zaal pe Komedie. De toegang i~ gratis, kaarten moeten 
voorafin CC De Spil gereserveerd worden. (051 26 57 00) 
Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij het 
Stadsarchief Roeselare, Botermarkt 2, tel: 051 262241, e-post: archief@Roeselare.be . 

VLAAMSE STAM op CD-ROM 

Paul De Clerck 

Omdat vele jaargangen van ons tijdschrift niet meer zijn te verkrijgen en omdat' een moderne 

oplossing voor het indexeren en doorzoeken meer dan wenselijk is, heeft de VVF de eerste 37 

jaargangen van haar tijdschrift dit jaar op cd-rom laten uitbrengen. Dit gebeurde met de financiêle 

steun van het koepelorgaan SVVF. De uitgave werd verzorgd door de Stichting Historic Future uit 

Nederland, die ook de "Nederlandse Leeuw" en andere gelijkaardige tijdschriften zo heeft 

uitgegeven. U wordt nog de mogelijkheid geboden van voorintekening tegen gunstvoorwaarden op 

deze uitgave. De voorintekenprijs bedraagt 50 euro (verlaagd tot 40 euro voor leden van het SVVF, 

dus van VVF of VCGH). De inschrijving gebeurt door storting (desgevallend met vermelding van 

uw lidnummer) op rekeningnummer 000-0927382-62 van VVF, Van Heybeeckstraat 3 te B-2170 

MERKSEM. Deze basisprijs omvat de verzendingskosten voor Belgiê en is voor het buitenland 

verhoogd met 3 euro. Voor internationale betalingen is het bedrag dus 53 euro (43 euro voor leden). 

Betalingen uit de eurozone mAN: BE51 0000 9273 8262 BIC BPOTBEB 1. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Provinciale afdeling West-Vlaanderen 

31ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 16 november 2003 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale 
afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 16 november 2003 
in Feestzaal 't OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Rumbeke. tel. 051200256 

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 17,00 euro. Vooraf inschrijven is gewenst. 

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

Tel. 057 42 29 85 of via e-post : n.boussemaere@sip.be ). Men kan de dag zelf nog 

uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor gepast geldzorgen). 

Menu: 


Aspergeroomsoep 

Ossetong in madeirasaus met cbampignons - puree-aardappelen 


, Koffie 

(twee gewone drankjes inbegrepen) 


14.30 uur: 

Genealogische opzoekingen buiten de provincie 

w	est-Vlaamse genealogische bronnen in GENT 
door provinciaal voorzitter Wilfried Devoldere 

16.30 uur: EINDE 
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STATEN VAN GOED OOSTROZEBEKE (ORB) 


Johan Roelstraete 

Zoals bekend staan er soms heel wat staten van goed in de registers van Wettelijke 
Passeringen. Het gaat hier dan meestal om inventarissen van sterfhuizen van mensen die ge~n 
poorter ofbuitenpoorter van een stad waren (in ons geval van Kortrijk). We spreken ook van 
'gedieden sterfhuizen'. Gediede is dan synoniem voor non-poorter. Op zoek naar de Zuid
West-Vlaamse voorouders van prinses Mathilde raadpleegden we de Wettelijke passeringen 
van Oostrozebeke. We vonden er heel wat interessant materiaal en noteerden meteen de andere 
staten die eventueel degenen die zoeken naar Oostrozebeekse voorouders kunnen interesseren. 

Gebruikte afkortingen: 
ORB: Oostrozebeke 
StvG: staat van goed 
R: houder( es) van het sterfhuis 
VP: voogd patemeel 
VM: voogd matemeel 

Bron: RAK, Schepenarchieven I 
Register 1702-1732 

f> 125 VO StvG overgebracht 9.7. 1720 

ten gedieden sterfh. van Susanne Kindt fa Marten + ORB, baronnie van Ingelmunster 

18.09.1716 

R (x) Judocus Van Outryve fs dheer Jan 

5 weeski: 1) Joseph 2) Joannes 3) Pieter Frans 4) Judocus 5) Augustinus 

VP Jacobus Vander Plancke fs Joos (Desselgem) 

VM Sr Pieter Roelens fs Pieters (0RB) 


f> 132vO StvG 7.10.1730 

ten gedieden sterfhuize van Marie Verhaest fa Pieters, + 10.3. 1720 

R (x) Joos Verschelde fs Frans 

5 ki: 1) Joseph 2) Pieter 3) Joannes 4) Frans 5) Elisabeth 

VP Joseph Verschelde fs Joos (ORB) 

VM Pieter Verhaes fs Pieters (broeder overledene) 


f> 136vO StvG 10.10.1720 

ten gedieden sterfhuize van Jan Mignauw fs Joos, + ORB, bar. Ing., 24.6.1720 

ki: 1) Frans Joannes 2) Mary Anne 

VP Joannes Mignau fs Jacques (ORB) 

VM Joannes de Clercq fs Joos (Oeselgem) 

de kinderen zijn erfgenamen van hun oom patemeel ; 

Joannes Cortvrient fs Jans, stiefvader van de wezen. 


f> 145 StvG 31.1.1722 

ten gedieden sterfhuize van Christiaen Vermeersch fslan, + ORB 5.4.1716 
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,R (x) Janneken Meulebrouck fa Jan 
. 2 weeski : 1) Joannes Frans 2) Anne Marie Vermeersch 

VP Bernaert Vermeersch (Kortrijk) 
VM François Meulebrouck (ORB) 

:F 148 StvG 21.5.1722 

ten gedieden sterfhuize van Joosyne Tack fa Joos, + ORB, bar. v. Ing., 1720 

R(x) JoannesBoucquaert fs Joos 

4 weeski : 1) Joos 2) Marie 3) Susanne 4) Joanne 

VP Joannes de Witte fs Gillis (ORB) 

YM Joos Scheemaker fs Rafel 


:F 167 StvG 2.5.1724 

ten gedieden sterfhuize van Joosynne Vanden Berghe fa Cornelis 

weduwe van Jacques Dhaese, te voren weduwe van Jooris Beel, 

+ ORB 22.4.1724 

3 ki: Pieter Beel, 28 j., Joanna Beel 23 12 j., Joannes Beel, 25 j. 

allen kinderen van Joris Beel (+) 

VP Pieter Beel fs Jooris 

VM Jan Verbeke fs Cornelis 


:F 168vo StvG26.5.1724 

ten gedieden sterfhuize van Joannes Bouckaert fs Joos, + ORB 19.4.1724 

R (x) Joanna Vermeulen fa Carel 

3 ki in eerste huwelijk met Joosynne Tack fa Joos: Joos, Marie en Joannes Bouckaert 

VM Andries Vermeulen fs Carel (Vinkt) 

1 ki bij houderes: Pieternelle Bouckaert 

VP Judocus Van Oost fs Lievens (Kanegem) 

VM Joos Scheemakers fs Raphael (Sint-Baafs Vijve) 


:F 188 StvG 12.7.1725 

ten gedieden sterfhuize van Joseph van Steenhuyse, + ORB 

hoirs: - Joannes van Steenhuyse fs Pieters 


Pieternelle van Steenhuyse fs Pieters (onnoosel) 

ditto J oannes (onderhouden) 

Joseph, Marie en Marianne fPieter de Jonghe 


broeder en ki van voorn. Joannes van Steenhuyse die ook VP is te samen voor de helft in het 
selve sterfhuys paterneel 
VM Joos Osde fs Pieters (Wielsbeke) 
makende drie staken in de helft van het goed 
voor andere helft kant matemeel : 

Gillis Willemyns fGuillielmus getr. met Marie Duyck fa Pauwels 

Joos Duyck fa Pauwels 

Cathelyne Duyck fa Pauwels we van Joos Bruyneel 

Joannes Sayge getr. met Livinne Duyck fa Pauwels 


. Joseph de Meyere getL Marie Duyck fa Maryn 
Josyne Duyck fa Maryn 
Frans en Olivier Duyck fij Maryn beide onbej. VP Joos Duyck fs Pauwels VM Joos 
Demeyere 
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Register 1732-1750 

F 23vo StvG 3.12.1733 

ten gedieden sterthuize van Joosyne Verbeke fa Pieter, + ORB juni 1732 

R (x) Joseph Herreman fs Michiel 

1 ki Marie Catherine Erman fa Joseph 

VP Guillemus Erman fs Michiel (Tielt) 

VM Pieter Verbeke fs Pieters (Kooigem) 


F 24vO StvG 3.12.1733 
ten gedieden sterthuize van Antone de Smet fs Anthone, overleden jongman in ORB, ten 
huize van Pieter de Smet, + 31.12.1731. 
Hoir: een weesekint van zijn zuster Joosyne de Smet fa Anthone, genaamd Jacquemine 
Herman fa Michiel 

. 	VP Michiel Herman fs ... 

VMPieter de Smet fs Joos (ORB) 


F 27 StvG 10.12.1733 

ten gedieden sterthuize van JoaIines Bekaert fs Gillis, + ORB 4.4.1732 

R (x) Marie Bultinck fa Joos 

5 ki : 1) Pieter 2) Gillis 3) Joannes 4) Judocus 5) Anne Marie Bekaert 

VP Carel van Huffele (Haaltert) 

VM Heyndrick Lievens (Vinkt) 


F 41 StvG 28.4.1735 

ten gedieden sterthuize van Laurens Alvoet fs Caerel, + ORB april 1735 

R (x) Marie Claus 

4 ki : 1) Pieter 2) Jacobus 3) Joosyne 4) Marie Catharine 

VP Jacobus Caluwe (DesselgeJll) 

VM Pauwels Claus fs Jan (ORB) 


62 V 
o StvG 28.11.1737 


ten gedieden sterthuize van Joannes Retsin fs Melchior, te voorent weduwnaar met 

kinderen van wt Anne dela Rue fa Jans, overleden coster binne Rosebeke, + 14.3 .1737 

R (we) Marie Magdalene Beirlandt fa Jan 

Ki: 1) Melchior 2) Amandus 3) Gandolphus 4) Jooseph 5) Jacoba 6) Joanne Retsin 

uit eerste huwelijk 

VP Adriaen Van Outryve, baljuw van Hulste 

VM Adriaen Baron (Kortrijk) 

Ki 2de huwelijk: 7) Joannes Francis 8) Mary Maghdaleene 9) Joanne Therese 10) Judoca 

Therese 

x-k 2de huwel. 15.4.1728 


74 StvG 3.7.1738 

ten gedieden sterthuize van Anna Delaere fa Jans, overleden huisvrouw van wt Jan Retsin, 

koster van ORB, 13.2.1727 

gepresenteerd bij Marie Magdalene Beerlant, weduwe van Jan Retsin. 
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Scab. I OOSTROZEBEKE 

1732-1750 

:F 80 StvG 23.01.1739 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Jan Bapte De Meijere fs wt Jan 
+ ORB ...09.1736 onder heer!. van Gheluwen 
R en We Catharina Therese de Backere fa Maerten 
3 weesk. 
uit eerste huwelijk met PetronelIa Verleije 

1) Marie de Meijere 
uit tweede huwelijk : 

2) Joanne 
3) Therese De Meijere 

VM Pieter Verleije, oom 
VP .... Van Steenhuijse 
VM Pieter De Backere oom wonende ORB 
na + van Petronella Verleije werd geen staat gemaakt 
behuisd hoofstedeken in ORB 1 c 1 3/8 r 
Y2 van een huijseken competerende Joos Van Outryve 

:F 180 StvG 30.04.1750 
StvG ten gediedenn sterfhuyse van Joanna Baeckelant fa Jan 
+ ORB 25.1.1750 
R Wr: Joseph Staelens fs Jan 
1 kind: Petrus Staelens, 2 j. 
VP Joannes Beke fs Pieter x Anna Marij Staelens, won. Meulebeke 
VM Rogier Baeckelant fs Jan, oom, won. Tielt 

1751-1759 

:F 6vO StvG 14.10.1751 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Marie Anna De Backere fa wt Maerten 
+ ORB 28.3.1751 . 
R. Wr Joannes Dumon fs Aernout 
7 weesk. :Joannes, Lodewyck, Pieter, Fransois, Rosa, Barbara, Anna Therese 
in huywel. geprocreert met desen houden 
VP Carel Dumon fs Aernout, oom, ORB 
VM Pieter de Backere fs Maerten, oom, ORB 

nota: Carel Dumon wordt genoteerd als officier 

:F 24 Stvg 18.7.1754 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Vironica Vermeulen fa Michiel 
+ ORB september 1752 
R Joseph De Splentere fs wt Lieven 
1 weeskind: Barbara Theresia in huwel. verwekt bij houder 
VP Augustijn de Splentere, broeder van houder, ORB 
VM Pieter Vermeulen, broeder van overl., ORB 
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f' 33 StvG 12.09.1754 
StvG ten gedieden strerthuyse van Marie Joanne van Nieuwkercke fa wt Pieter 
+ ORB 15.05.1754 
R Stephanus de Scheemaecker fs Pieter 
3 weeskinderen: Pieter Joseph, Marie Joanne, Isabelle Rose 
VP Joseph de Scheemaeckere fs Pieter, oom, ORB 
VM Joannes Van Nieuwkercke fs Pieter, oom, ZWG 

f' 132vo StvG 1.7.1762 
StvG ten gedieden sterthuyse van Marie Van de Steene fa wt Jacques 
+ ORB 10.2.1761 
R Adriaen Baeckelandt fs Jan 
6 ki: Gregorius Joseph, Jacobus, Joosyne x Joseph Van Lacke, mitsgdrs de negen 
weeskinderen van wt Joannes Baeckelandt fs voorn. Adriaen x Barbara Vercruijsse fa Simoen, 
al weesen op heert. van Geluwen 
waarvan VP Andries Vercruijsse fs Simoen, SBV . 
hofstede in ORB op noordzijde van de Mandel 2 bu 9 c 

f' 142 Vo StvG 29.10.1762 
StvG ten gedieden sterthuyse van Joseph de Smet fs Joos 
+ ORB heert. Minaertstichele 29.10.1762 
R Marie Catharine De Meijere fa Gillis 
geen kinderen 
hoirs : Francis en Jan Bapt De Smet fs Joos, syne broeders geprocr. bij Catharine Duynslaegere 
fa Jooris wezende gerecht over 1 vierde 
itrem vier staken van halven bedde van de vaderlijke zijde te weten Joannes de Smet tot 
Wielsbeke, Lieven de Smet tot Brugge, de zeven kinderen van Marie Anne de Smet fa Joos bij 
Joseph Vlerick, waarvan vier nog wees, de twee kinderen van Marie Catharine de Smedt fa 
Joos bij Pieter de Freinne, nog wees, de voornoemde vier staken met namen de Smet 
geprocreert in eersten huwel. van voorn. Joos de Smet met Elisabeth Verbauwheede, V Jan de 
Smet 
Item de drie kinderen van Joannes de Bosschere m.n. Judocus, Livinus en Marie Anne de 
Bosschere geprocr. bij vorn. Cathelijne Duynslagere 

f' 161 StvG 14.3.1765 
StvG ten poorterlijcken sterfhuyse van Marie Anne Duyck fa Jan 
+ ORB 10.2.1764 
R: Joseph Van Biesbrouck fs Lievens 

3 ki: Emanuel enjacobus Van Biesbrouck 
+ Marie Therese Dusselier geprocr. bij wt Joosyne Van Biesbrouck ook fa voorn Joseph bij 
Antone Dusselier 
VM Emanuel Van Biesbrouck oom van wees 
VP Joannes Dusselier Ingelmunster 

f' 163vo StvG 18.7.1765 
StvG ten sterthuyse van Judoca Cardon fa GuilIe en Marie Anna Croube1s 
+ gediede ORB 5.1.1765 
RJWr Josep Staelens fs Joannes 
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ki: Ignatius, 12 j., Adriaen, 10 112 j., Frans, 9 j., Theresia, 8 j., Rosa, 5 j., Anna Catharina, 3 j. 
VP Joannes Van Ryckeghem, oom, Wakken 
VM Joseph Cardon, oom, Oeselgem 

f' 175 StvG 5.6.1766 
StvG ten sterfhuyse van Frans Tydtgadt fs Gyselbrecht 
+ nonpoorter ORB bar. Ingelm. 5.1.1766 
RlWe Brigitta Vermeulen fa Pieter 
ki: Pieter Joseph, 20 j., Amandus, 15 j., 
VP CarelTydtgat, oom, Wielsbeke 
VM Pieter Vermeulen, oom, Meulebeke 

f' 196 StvG 17.9.1767 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Catherine De Messemaecker fa Joannes 
+ ORB heerl. van Geluwen 
RIW Guilliaeme Callens fs Matthijs 
ki: Pieter de Messemaeker, ORB, Ambrosius De Messemaeker, Desselgem, Joos Impe x 
Joanne de Messemaeker, Desselgem, suster van Pieter en Ambrosius, wesende hun selfs, de 
zeven achtergelaeten kinderen wesen van wt Joosyne de Messemaeker x Joannes Bapt Braye, 
+ SEV, ook suster van voors Piet er en Ambrosius en Joanne al fi et fia voors. Joannes in sijn 
leven in eerste huwel. verwekt mmet Joanne de Loddere 
eind. twee halve susters en weesen : Catherine Rosa, 10 j., Theresia de Messemaeker, 8 j. ook 
fa gez. Jqannes in tweeden huw. met Catherine Lanneau tot Wielsbeke 
deze zeven minderj. ki m.n. Joannes Fransois, 21 j., Emanuel, 13 j., en wt Carolus heden + naar 
dood van zijn moeder, Joanne Theresia, 17 j., Jacoba, 15 j., Isabella, 6 j., makende deze zeven 
kinderen één staak uit hoofde van hun moeder voogden: Joseph Baert, Wakken, oom van 
dezelfde wezen en VP Pieter de Messemaeker, oom VM 
soo oock de twee halve susters bevoogd met Pieter de Messemaeker, hun halven broeder, VP 
em Joannes van Geluwen, oom, Beveren 

f' 208 StvG 21.7.1768 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Joosyne Van Bruynbrouck fs Pieter bij Petronella Huysman 
+ SBV vrij eigen, 8.4.1758 
RIW Joannes Vleryck 
1 ki: Joanne Vlercik 
VP Joseph Van Bruynbrouck, oom, Meulebeke 
VM Joseph Vlerick, grootvader, ORB 

1769-1785 

f' 81 StvG28.12.1774 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Juodcus D'Hulst fs Pieter 
+ ORB dez. heer!. 24.3.1774 
RlWe Josepha Verbauwheede fa Joos 
1 ki: Pieter Joseph, 16 ma 
VP Pieter D'Hulst, grootvader, ORB 
VM Michiel Verschelde, oom, ORB 

f' 103 VO StvG20.2.1777 

52 



StvG ten gedieden sterfhuyse van Arnout Vanden Berge fs Anthone 
+ ORB Vrij Eigen, mei 1766 
RlWe Anne Marie Seynaeve fa Joos 
vijf weeskinderen: Frans, nu overleden, Pieter, Arnoldus, Marie Joanne, Petronella Vanden 
Berghe 
VP Joseph vanden Berghe, ORB 
VM Joseph Seynaeve fs Joos, ORB 
Doorgaande derde in een woonhuis van 5 c in ORB bij het Hooghe Leen van de kant van vader 
van overledene 

fO l30 StvG 9.9.1779 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Augustinus Hespeel fs Pieter 
+ ORB heerl. ter Meersch 8.10.1778 
RlWe Marie Anne Lapiere fa Joseph 
4 ki: Petrus Joannes, 10 j., Anne Rose, 8 j., Angela Francisca, 6 j., Josephus Augustinus, 5 j., 
Gregorius, 6 ma 
VP Joannes Benoit, oom, ORB 
VM Anthone Lapiere, oom, ORB 

fO 141VO 23.11.1780 
StvG ten gedieden sterfbuyse van Antone Cagnie fs joos 
+ ORB 15.10.1780 
RIW e Marie J oanne Vermeulen fa Pieter 
3ki: Joannes, Theresia en Marianne, hun selofs in ORB 
6ki achtergelaeten bij Joseph Cagnie die ook zoon was van overl. tot Ing. x Marie Jacoba Van 
Tomme, m.n. Pieter Antone, 20 j., Dominicus, 17 j., Marle Joanne, 15 j., Marie Clara, 14 j., 
J oannes Baptiste, 12 L en Laurens, 11 j . 
VP Joannes Cagnie, oom 
VM Jacobus Verfaillie, Ing, oom 

fO 172 16.1.1783 

StvG ten gedieden sterfbuyse van Judocus de Boo fs - en van Marie Theresia Van Steenhuyse, 

beide overleden in ORB 263.1782 en sijn vrauwe tenjaere 1769 onder heer!. Ter Meersch 

3ki: Frans, Joseph, Barbara Theresia de Boo, 23 j (eerste 2 meerdeIj) 

VP dito Joseph de Boo 

VM Amandus Soethaert, ORB 


fO 190 StvG 16.9.1783 

StvG ten gedieden sterfhuyse van Marie Van Duynslager fa Judocus 

+ ORB, dze. heerl. 30.4.1783 
RlWr Pieter Callens fs Pieter 
4ki: Joannes Amandus, meeIj., Anne Marie, 23 j., Francis, 22 j., Ignatius Callens, 21 j. 
VP Francis Callens, oom, Wielsbeke 
VM Joannes Amandus Callens, broer 

fO 191 StvG 16.9.1783 
stvG ten gedieden sterfbuyse van Bemardus D'Hen fs Henricus 
+ ORB dez. heerl., juli 1779 
RlWe Marle magdalena Van Wynsberge fa wt Joannes 
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3ki: Josepha Eugenia, 20 j., Isabella Rosa, 18 j., Amelia Catharina, 16 j. 
VP Joannes de Kinne, Aalbeke, oom 
VM Joseph Buysschaert, Wielsbeke, oom 

:F 223vO Purgative ende redres van staet 
gemaaeckt ten sterfhuyse van Marie Van Duynslaegher, huysvr. van Pieter Callens 
StvG 16.9)783 bij Pieter Callens fs Piet er houder ten gedieden sterfhuyse van Marie Van 
Duynslaegher fa Judocus + ORB 30.4.1783 
( zie vroeger) 

1785·1796 

4vO StvG 1.12.1785 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Judocus Vande Kerckhove fs wt Maerten 
+ ORB deze heerl., 26.12.1785 
RlWe Agnes Buysschaert fa Jacobus 
7ki: Ignatius (+ na overl. vader), Judoca x Pieter D'Hertoge SBV, PieterJoseph, 20 j., Joannes 
Frans, 18 j., Marie Catherine, 16 j., Bernardus, 11 j., Augustinus, 8 j. 
VP Pieter D'Hertoge, zwager 
VM Joseph Buysschaert, oom 

16vO StvG 26.10.1786 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Marie Catherine de Wulf fa Joannes 
+ ORB 16.1.1772 
RlWr Màryn Planckaert fs Joannes 
5ki: Goddelieve, haar selfs x Joseph Sobrie, Theresia haer selfs, Amandus Planckaert, 18 
j.Joseph ende Marie Joanne, beijde onbedegen gestorven naer overlijden van de gemelde hunne 
moeder 
VP Jacobus Van Poucke, ORB 
VM Pieter Van Coillie, ORB 

:F 85 StvG 19.5.1791 
StvG ten gedieden sterfhuyse van Josepha Verbauwheede fa Joos 
+ ORB dez heerl. 20.3.1790 heeft vier kinderen 
x 1 Judocus Dhulst waarvan een kind 
1) Pieter Joseph, 18 j., 
x 2 RlWr Frans Van Walleghem 
2) Rosalia, 16 j., 3) Regina, 13 j., 4) Dorothea, 9 j. 
VP 1 ° x Joseph Verschelde, ORB, oom 
VM Francis Verbauwheede, Meulebeke, oom 
VP Lucas Van Walleghem 
VM dito Frans Verbauwheede 

Gevende voorders te kennen dat Pieter Dhulst grootvader van deze eerste weese naer 
toverlijden van Catharina De Boo sijne eerste vrouwe hadde gedaen verdeelinghe van sijne 
behuysde ende beplante hofstede met Judocus ende Rosa Dhulst syne twee kinderen wesende 
in groote bet de vier bunderen in welcke verdeelinghe aen Pieter Dhulst was gevallen den 
oostcant van het hof met d'oosthilft van het huys ende schuere in erfven groot 2 bu 2 c 
liggende op de prochie van Roosebeke en by desen sterfhuyse gebruyckt ende de wederhiilft 
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gevallen aande geseyde sijne twee kinderen waer inne alsnu dese eerste weese met den 
overlijden van synen vader Judocus Dhulst d'hilft in heeft dan naer welcke verdeelinghe Pieter 
Dhulst is commen te trauwen met J oanne de Vliegere naer alvooren gemaeckt te hebben 
contract antenuptiael .... 

:F 98vo StvG 22.3.1792 

StvG ten gedyden sterfhuyse van Marie Jacoba de Vos fa Adriaen 

+ 7.2.1792 ORB 
RlWr Pieter Joseph Fabrij fs Joannes 
hoirs: Joannes Benoet fs Joannes en Joanne de Vos die suster was van de overledene over 1/3 
in de wederhilft 
midsgaders de drie weeskinderen van wylen Augustinus Hespeel fs wijlen Pieter en 
voornoemde Joanne de Vos, m.n. Petrus Joannes, Anne Rosa en Josephus Augustinus Hespeel 
in houde van 22, 26, en 18 jaeren representerende in plaetse van hunnen vader voor een gelyck 
derde in voorschreven hilft 
VP Joannes Benoit, hunnen oom ORB 
VM Anthone dele Piere SBV 
eindeling de zes kinderen van Francoise fa wt Pieter en voors Joanne de Vos in huwel. 
verweekt met Joannes Van Duynslagher ORB , m.n. Birgitta Van Duynslager x Joannes 
Surmont, Gent, Francisca x Pieter Viaene, Anne Therese en Isabelle beyde hun selfs, Rosa 18 
j., Marie Jacoba Van Duynslager 16 j., commende by representatie vande gemelde hunne 
moeder over het resterende 1/3 in de Y:z 
VP Dominicus Duynslager VM Pieter Viaene hunne swagers 
Een huys ter Plaetse van deze prochie onder het Isegemsche ten· deel bij het sterfhuys 
gebruyckt en het resant door Francisca Ketels we van Guillielmus Frits 

Vernieuwing "Lidgeld" 't Stamboompje 

In dit nummer kan je een overschrijvingsformulier vinden. Hierbij kan je je abonnement op 't 
Stamboompje hernieuwen. Wat moet je betalen? 

1. 	 Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (ik ontving daarvoor Vlaamse Stam en 
Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen, ik betaalde dus 25 euro en doe dit ook begin november 
voor 2004 wanneer ik de uitnodiging tot betaling zal vinden in het novembernummer van 
Vlaamse Stam) : voor mij is 't Stamboompje GRATIS als ik in het arrondissement Roeselare of 
Kortrijk woon. Ik ontving dus sowieso dit tijdschriftje. Ik kan natuurlijk het 
overschrijdingsfonnulier gebruiken ter ondersteuning van VVF Roeselare. Alle middelen worden 
gebruikt ter . verrijking van het documentatiecentrum. Ik heb vrije toegang tot alle 
documentatiecentra van de vereniging. 

2. 	 Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, net zoals onder punt 1 hiervoor, maar 
met het enige verschil dat ik niet woon in één van twee voornoemde arrondissementen. Indien ik 
't Stamboompje wens, hoef ik zes euro te betalen. Indien ik het buitenland woon, betaal ik 8,50 
euro. 

3. 	 Ik ben geen lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maar ik wil een abonnement op 't 
Stamboompje. Ik betaal 6 euro (8,50 euro buitenland). Hiervoor ontving ik 't Stamboómpje maar 
hiervoor heb ik geen gratis toegang tot de documentatiecentra zoals de leden onder punt 1 of2. 
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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 IQinimum 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 teL 03 646 99 88 

Inhoud van dit nummer: 

Kalender VVF Tielt, Kortrijk en Roeselare 42 
Roeselare 1(0) jaar terug (Mieke Termote) 44 
Programma 31ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 46 
Staten van Goed Oostrozebeke (Johan Roelstraete) 42 
Vernieuwing lidgeld 't Stamboompje 55 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 11? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
gen we echter een "Tijwillige 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. LeeU}Verikstraat 5, 8800 Roeselare .. EEN STEUNTJE (vrij !) 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 : 

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

Artikels voor het nummer van januari 2004 

Het nummer van januari bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
januari tot en met maart 2004! 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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