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Activiteiten regionale VVF-afdelingen 

Kortrijk en Roeselare 

 

 

Kortrijk 

 

Roeselare 

 
Onze internetadressen: 

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html 

Roeselare : http://www.vvfroeselare.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN Kortrijk: 

 

De voordrachten vinden plaats in ’t 

Erfgoedhuis Berg Van Barmhartigheid, 

Onze-Lieve-Vrouwstraat 45, 8500 Kortrijk. 

 

Dinsdag 25 januari 2011 om 19.30 uur : 

Les Oud Schrift door Johan Roelstraete – 

onderwerp: parochieregisters. 

 

Dinsdag 22 februari 2011 om 19.30 uur. 

Voordracht ‘Soldaten van Napoleon door 

Edgar Seynaeve. 

 

Dinsdag 29 maart 2011 om 19.30 uur. 

Voordracht  ‘DNA in de Genealogie door 

Marc Van Den Cloot. Met aandacht voor 

het gebruik van de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons Roeselaarsdocumentatiecentrum: 
Openingstijden: 

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

 

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

 

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.; 

 

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand 

telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 

 

Tijdens de maanden januari tot en met 

maart 2011 kan je terecht op volgende 

dagen in ons documentatiecentrum voor je 

opzoekingen en eventuele hulp bij vragen 

over oud schrift, bronnen, e.d.: 

Afdeling  ROESELARE 

 

Voorzitter : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

E-post : wilfried.devoldere@skynet.be 

Secretaris: Brigitte Willaert, 

Mandellaan 415, 8800 Roeselare 

E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be   

Penningmeester: Bernard Fillieux, 

Wilde Kastanjestraat 10, 8800  Roeselare. 

E-post : bernard.fillieux@pandora.be  

 

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare.  De voordrachten hebben ook in de 

Kokelaarstraat plaats. 

 

Afdeling  KORTRIJK 

 

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 

8501 Heule (tel. 056 32 42 34)  

E-post: johan.roelstraete@pandora.be 

 

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560 

Moorsele (tel. 056 50 17 80)  

Freddy.Duron@scarlet.be 

 

De vergaderingen hebben plaats in het 

Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te 

Kortrijk. 

http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
http://www.vvfroeselare.be/
mailto:wilfried.devoldere@skynet.be
mailto:mbrigitte.willaert@telenet.be
mailto:bernard.fillieux@pandora.be
mailto:johan.roelstraete@pandora.be
mailto:Freddy.Duron@scarlet.be
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(zondag 2 januari 2011 gesloten) 

 

Zaterdag 8 januari van 13.30 tot 17 u 

o.l.v. Edgard Seynaeve. 

 

Dinsdag 11 januari van 14 tot 18 u o.l.v. 

Albert Cattry. 

 

Maandag 17 januari van 18.30 tot 22 u 

o.l.v. Bernard Fillieux. 

 

Vrijdag 28 januari van 18.30 tot 22 u 

o.l.v. Geert Decoene 

 

Zondag 6 februari van 9 tot 12 u o.l.v. 

Rudy Popelier 

 

Dinsdag 8 februari van 14 tot 18 u o.l.v. 

Marc Vandenberghe 

 

Zaterdag 12 februari van 13.30 tot 17 u 

o.l.v. Bernard Fillieux 

 

Maandag 21 februari van 18.30 tot 22 u 

o.l.v. Hector Lievens 

 

Vrijdag 25 februari van 18.30 tot 22 u 

o.l.v. Geert Decoene 

 

Zondag 6 maart van 9 tot 12 u o.l.v. Rudy 

Popelier 

 

Dinsdag 8 maart van 14 tot 18 u o.l.v. 

Albert Cattry 

 

Zaterdag 12 maart van 13.30 tot 17 u o.l.v. 

Hector Lievens 

 

Maandag 21 maart van 18.30 tot 22 u 

o.l.v. Bernard Fillieux 

 

Vrijdag 25 maart van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Geert Decoene 

 

Zondag 3 april van 9 tot 12 u o.l.v. Rudy 

Popelier. 

 

 

 

Klasseren rouwbrieven: 

 

Deze werkgroep komt samen op de 

donderdagen 13 januari, 10 februari en 

10 maart. 

 

Voordrachten: 

 

Jaarlijkse aperitiefbabbel (i.s.m. KGogro 

en Gidsenkring) op zondag 27 februari 

2011 in de grote zaal naast ons 

documentatiecentrum. We starten stipt om 

10 uur en eindigen iets voor de middag. 

Wil dus wat vroeger aanwezig zijn. 

Spreker is de heer Lucien Van Acker uit 

Ardooie die het zal hebben over bepaalde 

Roeselaarse figuren (zoals Emiel 

Reynaert), opzoekingen in archieven en 

zijn ervaringen in de genealogie. 

Toegang: 5 euro maar hiervoor krijg je ook 

2 drankjes. Laat minimum een week op 

voorhand weten wat je wenst (Porto, 

Cyper, Duvel of Orval) bij onze secretaris 

Brigitte Willaert, tel. 051 20 28 83 of via e-

post naar mbrigitte.willaert@telenet.be. 
 

Voor de voordracht van maart werken 

we samen met de Kortrijkse VVF-afdeling. 

Dit zal in de toekomst nog gebeuren. De 

eerste samenwerking heeft plaats op 

dinsdag 29 maart 2011. Om 19.30 heeft 

de voordracht plaats in het Kortrijkse 

Erfgoedhuis. Spreker is Marc Van den 

Cloot (nationaal ondervoorzitter VVF en 

coördinator van het DNA-project) die ons 

komt spreken over DNA maar ook over het 

gebruik van de website om je eigen 

resultaten te bekijken, wat je er allemaal 

kunt doen. Dit blijkt voor een aantal leden 

minder duidelijk, vandaar deze avond. 

Wie interesse heeft om de voordracht bij te 

wonen kan met eigen vervoer naar Kortrijk 

trekken maar er is ook mogelijkheid om 

samen te reizen. We starten om 18.45 u 

STIPT op de parking van het zwembad 

(overkant H. Hartkerk) te Roeselare. Wees 

dus tijdig zodat we ook stipt kunnen 

carpoolen. Zo hoeft niet iedereen met de 

wagen naar Kortrijk te rijden.

mailto:mbrigitte.willaert@telenet.be
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46ste Nationaal VVF-Congres voor Familiekunde 

CC De Spil Roeselare – zaterdag 21 mei 2011 

Thema: GENEALOGIE IN DE TOEKOMST 
 

Het programma voor dit congres ligt reeds enkele tijd vast. Graag geven we hier de hoofdpunten van dit 

congres weer. Naast een ruime genealogische beurs zijn een aantal referaten voorzien. 

De voormiddag wordt gestart met een voordracht door dr. Karel Velle, algemeen rijksarchivaris: ‘De 

toegankelijkheid van genealogische bronnen: verleden, heden en toekomst’ Na een korte pauze krijgen 

vier makers van genealogische programma’s (Stam, TMG, ProGen en Haza) een kwartier de tijd om uit 

te leggen hoe hun programma mee evolueert naar de vereisten van genealogie in de toekomst. 

’s Middags is er ruim de tijd voor een broodjesmaaltijd en voor bezoeken aan de genealogische stands 

waarbij ook aandacht voor interculturaliteit.  

We starten de namiddag om 15.30 uur met de presentatie (Marc Van den Cloot) van de resultaten van 

het DNA-project voor Oost- en West-Vlaanderen. Het afsluitend referaat wordt gebracht door Rob van 

Drie (directeur bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag) onder de titel ‘Genealogie nu en 

in de toekomst’. Luc Grégoire zal tot slot een paar verdienstelijke leden huldigen.  

 

Wie nog geen uitnodiging ontving voor de genealogische stands neemt best contact met Bernard 

Fillieux (bernard.fillieux@telenet.be). Ook worden de inschrijvingen afgesloten op het ogenblik dat alle 

plaatsen volzet zijn. 

 

 

Dadizele – Volkstelling - hoofdgeld (1745) 
 

Stef Arrazola de Oñate 
 

Bron: Stadsarchief Menen, P731-06-01 
 

p1r 

Dadiseele  

 

Denombrement  

de la paroisse de 

Dadiseele verge de Menin 

pour la capitation demande 

dela part du Roy pour 

L’annee 1745  

 

 

  bonniers cent 

300 livres de Monsieur le comte de  

france mauwe seigneur de cette 

 paroisse 19 0 

 

60 Monsieur le comte de croix 

 son fils 0 0 

 

30 mademoiselle de croix 

 sa fille 0 0 

 

6 Joryne servante du s(eigneu)r pasteur 0 0 

mailto:bernard.fillieux@telenet.be
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3 Joanne penet aussi servante 0 0 

 

___ 

399 

 

 

p1v 

 

3 Joanne .. servante au 

 s(eigneu)r pasteur chapelain  

 

 

 gens de loy bonniers cents 

 

20 martin maddens bourghm(est)re 26 4 

 

 

 echevins 

 

10 guillaume masschelin 8 15 

 

14 Albertus van overberghe 6 1 

 

14 Eloy waignein 0 7 

 

14 Cornel van Raes 0 0 

 

10 guillaume couckuyt 8 6 

 

__ 

85 

 

 

p2r 

 

10 Jan stragier 14 4 

 

 

 gens de justice 

 

18 melchior larmuseau greff(ie)r 3 10 

 

 

 laboureurs 

 

18 pierre allegart meusnier 1 10 

 

12 pieter boury 16 2 

 

18 Jean de coene 7 8 

 

21 pierre (..) van Daele 21 11 
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8 Jean cappon consierge 28 4 

 

___ 

105 

 

 

p2v 

 

10 Joseph maelfait 13 1 

 

12 Jean van neste 8 5 

 

36 Robert pareyt 34 2 

 

12 Jacques pattyn 6 8 

 

8 Jacques Reynaert 9 4 

 

 

 Laboureurs et 

 censiers moindres 

 

14 pierre vandenbulcke 5 11 

 

18 Jean declercq 5 8 

 

6 victoor masschelin 4 3 

___ 

116 

 

 

p3r 

 

9 Jacques van neste 5 14 

 

6 Bap(tis)te plat 5 6 

 

6 francois Reynaert 4 12 

 

 

 Laboureurs et 

 censiers encore 

 moindre 

 

5 Louis de buf 3 1 

 

5 ph(i)l(ip)pe de buf 3 2 

 

5 mathys clays 4 9 

 

7 Bap(tis)te ostyn 3 8 
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5 pierre deprez 3 10 

 

___ 

48 

 

 

p3v 

 

4 pierre pattyn 3 12 

 

6 Jean van raes 3 14 

 

5 pierre Reynaert 4 8 

 

5 george stragier 3 11 

 

 

 Laboureurs et 

 censiers encore 

 moindre 

 

4 Josse bequaert 1 5 

 

4 guillaume bouckaert 1 1 

 

10 Jean corton coutre 1 8 

 

4 Paul de Deckere 2 11 

 

___ 

42 

 

 

p4r 

 

4 Jean de Deckere 1 4 

 

4 Jean lefebvre 0 15 

 

8 Jean fleurquin 2 15 

 

6 pierre gesquiere 2 9 

 

6 hubert gesquiere 2 3 

 

5 Josse de gryse 2 11 

 

5 pierre deleu 2 7 

 

4 martin nuytten 2 13 

 

8 Josse Speybrouck 2 10 
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___ 

50 

 

 

p4v 

 

3 jacques van steenkiste 1 3 

 

3 pierre verfaille 1 12 

 

 

 petits occupeurs 

 et censiers 

 

2 Carel bequaert 0 8 

 

2 Jacques vanden broucke 0 1 

  

16 Jacques denys m(est)re masson 0 6 

 

3 Anthone de Deckere 0 6 

 

3 gille fleurquin 0 2 

 

2 Jacques gesquiere 0 1 :92 

 

___ 

34 

 

 

p5r 

 

2 Jean verkinders 0 2 

 

3 pierre martens 0 1 

 

2 Jean maertens fils de josse 0 6 

 

3 Jean maes 0 1 

 

8 pierre oddart masson 0 3 

 

6 Jean pattyn charon 0 6 

 

3 theodor vande portaele 0 5 

 

6 Jean dela riviere cabaretier 0 4 

 

4 pierre pareyt 0 13 

 

3 fran(coi)s stragier 0 192 

 

___ 
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40 

 

 

p5v 

 

9 pierre stragier cabaretier 0 9 

 

5 michel dutoy tisseran 0 329 

 

2 thomaes verhaghe 0 14 

 

2 Ignaes verfaille 0 2 

 

2 Andre verfaille 0 1 

 

4 Joseph wallecan charpentier 0 15 

 

 

 veuves 

 

14 La veuve gerard boutten 12 11 

 

8 La veuve pierre debuf 5 12 

 

__ 

46 

 

 

p6r 

 

8 veuve martin cornille 6 1 

 

5 veuve jean de deurwaerdere 2 4 

 

3 veuve jean herman 1 1 

 

10 veuve miche Lepinoy 6 1 

 

5 veuve jean maertens 1 14 

 

7 veuve joseph pareyt 4 10 

 

6 veuve Andre rousseau 3 1 

 

7 veuve Estienne Reynaert 6 5 

 

___ 

51 

 

 

p6v 

 

4 veuve Lauren(s) Six 1 6 
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 Artisans 

 

20 M(est)re arnout brouckaert 0 9 

 cherugin 

 

7 Jacques maertens charpentier 0 1 

 

3 Jacques degroote charpentier 0 0 

 

2 Jean Cappon le jeune 0 0 

 

3 pierre vergote tailleur 0 0 

 

3 Jean samyn cordonnier 0 0 

 

___ 

41 

 

 

p7r 

 

1 10 Domenicq blancke 0 0 

 

4  pierre carton tonnelier 0 0 

 

4  Jean vergote boutulier 0 0 

 

6  pierre jean de pourcq 0 0 

 

6  Bap(tis)te le grand cordonnier 0 0 

 

10  guillaume grégoire 0 0 

 

6  ph(i)l(ip)pe gesquiere et son 0 0 

  fils tonnelier 

 

3  la veuve jacq(ue)s tyteca tailleuse 0 0 

 

___ ___ 

70 10 

 

 

p7v 

 

3 Bap(tis)te valcke sergeant 0 0 

 

3 Jean soenen tisseran 0 0 

 

6 mich(e)l bouckaert cabaretier 0 0 

 

2 maryn de wachtere 0 0 
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4 jean pareyt tisseran 0 0 

 

4 La veuve joseph de deurw(aerde)re 0 0 

 tisserance 

 

3 mich(e)l magherman 0 0 

 

3 frans cornille tisseran 0 0 

 

___ 

28 

 

 

p8r 

 

4 Bernard broutin machal ? 0 0 

 

3 Louis verstrate tisseran 0 0 

 

6 Josse bouche marchande 0 0 

 toupe 

 

3 felix bossuyt ecaveur 0 0 

 

2 Lievin gallez 0 0 

 

3 Ignaes neerynk 0 0 

 

3 Jean gesquiere le vieu 0 0 

 couvreur de paille 

 

4 Jean van hecke tailleur 0 0 

 

___ 

28 

 

 

p8v 

 

3 pierre le dou petit cabaretier 0 0 

 

3 Jan boudewyn tisseran 0 0 

 

8 pierre comeine charpentier 0 0 

 

8 Joseph bolle bollengier 0 0 

 

1 10 vi(du)a vitalis brouckaert 0 0 

 

1 10 Benedict ryckeboer 0 0 

 

4  Ignaes sieux 0 0 
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16  Jacques van fleteren 0 0 

 

___ 

25 

 

 

p9r 

 

9 thomaes tetelin cabaretier 0 0 

 

5 pierre six tisseran 0 0 

 

5 Jean verack charon 0 0 

 

7 Jean vande clavere marechal 0 0 

 

7 fran(coi)s cappon cabaretier 0 0 

 

5 martin boucquaert 0 0 

 

 

 Journaliers 

 ouvriers 

 

2 Bap(tis)te Eeckhoutte 0 0 

 

2 Jean de brune 0 0 

 

___ 

42 

 

 

p9v 

 

2 Inghel vanden broucke 0 0 

 

3 Jean Saege 0 0 

 

2 martin bouckaert 0 0 

 

2 Alexander Roussel 0 0 

 

2 Jean Samoy 0 0 

 

1 10 guilliame vergote petit 0 0 

  tailleur 

 

1 10 Ignaes vanden bulcke 0 0 

 

3  Jean de kuck? le jeune 0 0 

 

___ 
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17 

 

 

p10r 

 

5  henry mortele 0 0 

 

3  mathys de deurwaerdere 0 0 

 

3  Louis (nihil) bolenger 0 0 

 

2  Bap(tis)te Raes 0 0 

 

2  Jacobus dooghe 0 0 

 

 

  fylloires
1
 

 

1 10 La veuve Lucas soen 0 0 

 

1 10 La veuve gille van Daele 0 0 

 

5  Elisabeth bouche 0 0 

 

___ 

23 

 

 

p10v 

 

1 10 pieternelle forest 0 0 

 

1 10 La veuve jean berquin 0 0 

 

1 10 la femme pierre le Roy 0 0 

 

5  mary anne de poortere 0 0 

 

1 10 La fille hanecourt 0 0 

 

2 9 La veuve jean flame 0 0 

 

1 10 La veuve joachim lejeune 0 0 

 

1 10 La veuve Anthone de poorter 0 0 

 

1 10 mary Raes 0 0 

 

___ ___ 

17 19 

 

                                                           
1
 Fylloires, filloires, filoires, fileuse: spinster 
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p11r 

 

  domestiques du 

  seigneur 

 

4  Jacques holvoet homme  

  dastaire(?) 

 

4  Dominicq chevalier vallet 

  de chambre 

 

4  Adrien rogiers coche 

 

4  Jacques vande wynckele 

  chasseur 

 

4  Jerome anson vallet 

 

4  martin bequart vallet de 

  bascour 

 

4  pierre delot jardinier 

 

___ 

28 

 

 

p11v 

 

  Servantes 

  audit seigneur 

 

4  Angelique boudry fille 

  de chambre 

 

4  marianne Colboo cuisiniere 

 

 

  Autres Domestiques 

 

4  Jean van hee berger a 

  Robert pareyt 

 

4  Jean van hee chartier audit 

 

3  Josse vanden bulcke vallet 

  audit 

 

2  Josse verscheure vallet 

  audit 

 

___ 
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21 

 

 

p12r 

 

3  marianne (nihil) servante 

  audit pareyt 

 

4  Josse de Ryckere berger 

  a martin maddens 

 

4  Estienne berten chartier 

  audit 

 

3  ph(i)l(ip)pe d’helft vallet audit 

 

1 10 Jacques vercamert petit 

  vallet audit 

 

3  thereze verstrate servante 

  a cornil van Raes 

 

3  pieternelle trachet servante 

  audit 

 

3  Jean herman domestique a 

  pierre stragier 

___ ___ 

24 10 

 

 

p12v 

 

3  (nihil) (nihil) vallet a jean 

  vande clavere 

 

3  thereze phlipo servante a 

  thomaes tetelin 

 

3  thereze bove servante au 

  greffier 

 

3  thereze trachet servante a 

  m(est)re Arnout 

 

3  pierre cuvillie vallet a 

  Bap(tis)te legrand 

 

3  thereze pattyn servante 

  a guillame gregoire 

 

3  (nihil) (nihil) vallet a jean 

  pattyn 
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3  hubert boudewyn vallet a 

  pierre comeine 

 

___ 

24 

 

 

p13r 

 

1 10 pierre van fleteren vallet 

  a pierre carton 

 

3  (nihil) pattyn servante  

  a josse speybrouck 

 

3  manuel verkindert vallet 

  a jacq(ue)s Reynaert 

 

1 10 Elisabeth de deckere  

  servante a pierre van daele 

 

3  Andre (nihil) vallet a 

  jean de coene 

 

3  agnes vanden abeele servante 

  audit de coene 

 

1 10 francis Reynaert vallet 

  a albertus van overberghe 

 

4  Estienne Cappon jardinier a 

  jean Cappon 

 

___ ___ 

20 10 

 

 

p13v 

 

4  Jacq(ue)s Cappon carton audit 

  Cappon 

 

3  (nihil) (nihil) vallet audit 

  Cappon 

 

3  (nihil) (nihil) servante audit 

  Cappon 

 

3  Isabelle (nihil) servante  

  a joseph maelfait 

 

3  Jacq(ue)s terryn vallet a 
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  jean de clercq 

 

3  (nihil) gesquiere vallet 

  a jacq(ue)s van neste 

 

3  (nihil) (nihil) vallet a jean 

  van neste 

 

3  Jean de brune vallet a jean stragier 

 

___ 

25 

 

 

p14r 

 

1 10 Joossyne (nihil) servante 

  audit Stragier 

 

3  Cornil van Biervliet vallet 

  a guilliame Couckuyt 

 

___ ___ 

4 10 

 

 

  Tottalle porte mille quattre 

  cent quarante cincq livres 

  dix neuf sous de francs 

  =1445=19= 

 

  Les pauvres mendrons(?) obvus 

  pour la longeur 

 

Nous Bourgm(est)re et Echevins de la paroisse 

de Dadiselle verge de Menin avont fait former 

le present Estat et denombrement pour pouvoir 

trouver la demande de la capitation fait de la  

part du Roy a quoy la dicte paroisse est tauxe 

pour Lannee 1745 et qu’il est de nostre  

connoissance que les laboureurs portas dans 

les classes pour mediocres, moindres, artissans, 

journaliers et filloirs, sont tellement reduit 

et ruisné par la presente guerre, qu’il y a 

fort peu d’iceux qui sont en estat d’y satisfaire 

a leurs debres, et encore moins a la presente 

demande de capitation, fait a nostre assemble Ex(traordinai)re 

du(?)  
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gens de justice, , p2r 

gens de loy, , p1v 

gesquiere, (nihil), p13v 

gesquiere, hubert, p4r 

gesquiere, Jacques, p4v 

gesquiere, Jean, p8r 

gesquiere, philippe, p7r 

gesquiere, pierre, p4r 

grégoire, guillaume, p7r 

hanecourt, , p10v 

herman, jean, p6r 

herman, Jean, p12r 

holvoet, Jacques, p11r 

Journaliers ouvriers, , p9r 

laboureurs, , p2r 

Laboureurs et censiers encore moindre, , p3r 

Laboureurs et censiers encore moindre, , p3v 

Laboureurs et censiers moindres, , p2v 

larmuseau, melchior, p2r 

le dou, pierre, p8v 

le grand, Baptiste, p7r 

le Roy, pierre, p10v 

lefebvre, Jean, p4r 

lejeune, joachim, p10v 

Lepinoy, miche, p6r 

maddens, martin, p1v 

maelfait, Joseph, p2v 

maertens, Jacques, p6v 

maertens, Jean, p5r 

maertens, jean, p6r 

maes, Jean, p5r 

magherman, michel, p7v 

martens, pierre, p5r 

masschelin, guillaume, p1v 

masschelin, victoor, p2v 

mortele, henry, p10r 

neerynk, Ignaes, p8r 

nuytten, martin, p4r 

oddart, pierre, p5r 

ostyn, Baptiste, p3r 

pareyt, jean, p7v 

pareyt, joseph, p6r 

pareyt, pierre, p5r 

pareyt, Robert, p2v 

pattyn, (nihil), p13r 

pattyn, Jacques, p2v 

pattyn, Jean, p5r 

pattyn, pierre, p3v 

pattyn, thereze, p12v 

penet, Joanne, p1r 

petits occupeurs et censiers, , p4v 

phlipo, thereze, p12v 

plat, Baptiste, p3r 

Raes, Baptiste, p10r 

Raes, mary, p10v 

Reynaert, Estienne, p6r 

Reynaert, francis, p13r 

Reynaert, francois, p3r 

Reynaert, Jacques, p2v 

Reynaert, pierre, p3v 

rogiers, Adrien, p11r 

rousseau, Andre, p6r 

Roussel, Alexander, p9v 

ryckeboer, Benedict, p8v 

Saege, Jean, p9v 

Samoy, Jean, p9v 

samyn, Jean, p6v 

Servantes audit seigneur, , p11v 

sieux, Ignaes, p8v 

Six, Laurens, p6v 

six, pierre, p9r 

soen, Lucas, p10r 

soenen, Jean, p7v 

Speybrouck, Josse, p4r 

stragier, francois, p5r 

stragier, george, p3v 

stragier, Jan, p2r 

stragier, pierre, p5v 

terryn, Jacques, p13v 

tetelin, thomaes, p9r 

Totaal, , p14r 

trachet, pieternelle, p12r 

trachet, thereze, p12v 

tyteca, jacques, p7r 

valcke, Baptiste, p7v 

van Biervliet, Cornil, p14r 

van Daele, gille, p10r 

van Daele, pierre, p2r 

van fleteren, Jacques, p8v 

van fleteren, pierre, p13r 

van hecke, Jean, p8r 

van hee, Jean, p11v 

van hee, Jean, p11v 

van neste, Jacques, p3r 

van neste, Jean, p2v 

van overberghe, Albertus, p1v 

van Raes, Cornel, p1v 

van raes, Jean, p3v 

van steenkiste, jacques, p4v 

vande clavere, Jean, p9r 

vande portaele, theodor, p5r 

vande wynckele, Jacques, p11r 

vanden broucke, Inghel, p9v 

vanden broucke, Jacques, p4v 

vanden bulcke, Ignaes, p9v 

vanden bulcke, Josse, p11v 

vandenbulcke, pierre, p2v 

verack, Jean, p9r 

vercamert, Jacques, p12r 

verfaille, Andre, p5v 

verfaille, Ignaes, p5v 

verfaille, pierre, p4v 

vergote, guilliame, p9v 

vergote, Jean, p7r 

vergote, pierre, p6v 

verhaghe, thomaes, p5v 

verkinders, Jean, p5r 

verkindert, manuel, p13r 

verscheure, Josse, p11v 

verstrate, Louis, p8r 

verstrate, thereze, p12r 

veuves, p5v 

waignein, Eloy, p1v 

wallecan, Joseph, p5v 
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Overspel in Gullegem in 1632 
 

Marc Luyckx 

 

Bron: Rijksarchief Kortrijk, film 1078441 Scabinale I Hondschote 1617-1644 fo 78   

Den bailliu deser heerlichede van Hondschote heesschere causa officy contra Pieter Tuerloot 

verweerdere 

Omme dies wille dat ghy Pieter Thuerloot alhier wonende binnen dese prochie van 

Gueleghem zoo verre hebt vergeten jeghens recht ende de gheboden Godts binnen 

huywelijcke van te nemen vleeschelijcke conversatie met Ghyrome Slosse fa Pieters, ende dat 

ghy byde zelve hebt gewonnen in overspele een dochterkyn, bevrucht zoot alleseyns door uwe 

kennesse es gheblekende, justicie om ghenoughende, zoo eist dat den bailliu u daer omme 

alhier onder deser heerlichede van Honscote te rechte ghestelt hebben ende daer af versocht 

tuwen laste correctie daer inne u hebt verdreghen, schepenen ghemaent zijnde vande rechten 

ende ghenomen daer up advys van rechs gheleerde, hebben u ghecondemneert ende 

condemneren bij dese alhier in open ghebannen vierschaere op beeden uwe knien Godt van 

hemelryck, heere ende wet , uutter naeme van justicie etc. bidden vergeffenesse ende te 

verclaeren hooghe ende overluut dat u het selve es van herten leedt, ende te betaelen tot 

proufficte vanden ghemeenen aermen deser prochie tonser distributie zes ponden parisis 

mitsgaders ten proufficte van dese kercke van Gueleghem drie pont parisis voor de boete ende 

officie mitsgaders zult gaen besoucken Onser Lieve Vrauwe van Dadiseele drie mael binnen 

de drie eerst toecommende maenden naer date deser; oock zult gaen besoucken de cappelle 

Ter Bee binnen de prochie van Corterick drie mael, oock zult ghy alle maenden tot zes 

maenden gheduerende u biechte spreken alhier tot uwen pastor der prochiekercke van 

Gueleghem, ende van al tgone voorschreven zult wel ende behoorlijcke certificatie 

overbringhen ten betooghe vande vuldoeninghe van diere, ende zult geven in proufficte van 

Onsen Lieve Vrauwe van Gueleghem een wasse kersse van een pont, ende inde costen ende 

mysen van justicie. 

Faict ter rekenesse van Jan Valcke, Lucas Gheldof, Gillis Buuse, Pieter Mestach, Jacques 

Wastyn ende Adriaen Messiaen, schepenen den XIIIIen december 1632 

 

 

Publicaties VVF Roeselare 
 

Nieuwe publicatie 

Transcripties PR Houthem (bij Ieper) Dopen-Huwelijken-Uitvaarten 1659-1663, 1694-

1707 en 1752-1792 en van PR Hollebeke Dopen-Huwelijken 1659-1663. 

Prijs: 35 euro. Een publicatie die zeker de moeite waard is gezien de moeilijke situatie ter 

plekke waar een aantal registers verdwenen zijn of waar men zaken van Hollebeke in de 

Houtemse registers kan vinden. De auteur van dit lijvige werk is Stefaan Arrazola de Oñate.  

Bestellen kan door overschrijving van 35 euro (+ 6 euro verzendingskosten indien binnen 

België en het boek opgestuurd moet worden) op 467-5022971-10 van VVF Roeselare met 

vermelding van ‘publicatie 118’. 

 

Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek www.vvfroeselare.be. 

Bestellen door overschrijving van het verschuldigde bedrag op 467-5022971-10 van VVF 

Roeselare. Indien de boeken opgestuurd worden, dienen er verzendingskosten betaald. 

 

http://www.vvfroeselare.be/
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Stadsarchief Roeselare 
Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur. 

E-post: archief@roeselare.be.  

 

Oproep 

Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een landelijk 

tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve van de 

(plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie): 

wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.  

 

 ‘t Stamboompje digitaal 
Wie in de toekomst op de hoogte wil gebracht worden wanneer een nieuw nummer van ’t 

Stamboompje klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert 

Decoene, je krijgt dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van dit nummer : 

 
Kalender regionale VVF-afdelingen Kortrijk en Roeselare    2 
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 Nationaal VF-Conres voor Familiekunde in Roeselare – 21 mei 2011  4 

Dadizele – volkstelling hoofdgeld (1745) (Stef Arrazola de Oñate)   4 

Overspel in Gullegem in 1632 (Marc Luyckx)      19 

Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
 

Je stort gewoon het lidgeld (33 euro als gewoon lid, 50 euro als steunend lid, 80 

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

Antwerpen-Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) 

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!! 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM.  De leden 

kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam).   

mailto:archief@roeselare.be
mailto:wilfried.devoldere@skynet.be
mailto:geertdecoene@skynet.be
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Activiteiten regionale VVF-afdelingen 

Kortrijk en Roeselare 

 

 

Kortrijk 

 

Roeselare 

 
Onze internetadressen: 

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html 

Roeselare : http://www.vvfroeselare.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITEN Kortrijk: 

 

De voordrachten vinden plaats in ’t 

Erfgoedhuis Berg Van Barmhartigheid, 

Onze-Lieve-Vrouwstraat 45, 8500 

Kortrijk. 

 

Dinsdag 10 mei 2011 om 19.30 uur : 

Hoe maak ik een familiezoektocht ? door 

Johan Roelstraete. In het Erfgoedhuis te 

Kortrijk. 

 

Zaterdag 21 mei 2011: congres te 

Roeselare met als thema Genealogie in de 

toekomst. 

  

Dinsdag 28 juni 2011 om 19.30 uur. 

Voordracht  ‘Dienstboden op het 

platteland door Dr. Thijs Lambrecht. In 

het Erfgoedhuis te Kortrijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons Roeselaarsdocumentatiecentrum: 
Openingstijden: 

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

 

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

 

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.; 

 

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand 

telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 

 

We hanteren afwijkende openingstijden 

gedurende maanden juli en augustus, we 

openen dan enkel op zaterdag (volledige 

dag, 2 per maand). 

 

Afdeling  ROESELARE 

 

Voorzitter : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

E-post : wilfried.devoldere@skynet.be 

Secretaris: Brigitte Willaert, 

Mandellaan 415, 8800 Roeselare 

E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be   

Penningmeester: Bernard Fillieux, 

Wilde Kastanjestraat 10, 8800  Roeselare. 

E-post : bernard.fillieux@pandora.be  

 

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare.  De voordrachten hebben ook in de 

Kokelaarstraat plaats. 

 

Afdeling  KORTRIJK 

 

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 

8501 Heule (tel. 056 32 42 34)  

E-post: johan.roelstraete@pandora.be 

 

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560 

Moorsele (tel. 056 50 17 80)  

Freddy.Duron@scarlet.be 

 

De vergaderingen hebben plaats in het 

Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te 

Kortrijk. 

http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
http://www.vvfroeselare.be/
mailto:wilfried.devoldere@skynet.be
mailto:mbrigitte.willaert@telenet.be
mailto:bernard.fillieux@pandora.be
mailto:johan.roelstraete@pandora.be
mailto:Freddy.Duron@scarlet.be
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Zondag 3 april van 9 tot 12 u o.l.v. Rudy 

Popelier 

 

Zaterdag 9 april van 13.30 tot 17 u o.l.v. 

Wilfried Devoldere 

 

Dinsdag 12 april van 14 tot 18 u o.l.v. 

Marc Vandenberghe 

 

Maandag 18 april van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Hector Lievens 

 

Vrijdag 22 april van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Geert Decoene 

 

Zondag 1 mei: Feest van de Arbeid 

(gesloten). 

 

Dinsdag 10 mei van 14 tot 18 u o.l.v. 

Albert Cattry. 

 

Zaterdag 14 mei van 13.30 tot 17 u o.l.v. 

Bernard Fillieux 

 

Maandag 16 mei zijn we gesloten 

(voorbereiding congres). 

 

Zaterdag 21 mei: nationaal VVF congres te 

Roeselare. Thema: Genealogie in de 

toekomst. ALLE INFORMATIE vind je 

op onze webstek !!! Klik hier voor meer 

info. 

 

Vrijdag 27 mei van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Geert Decoene. 

Zondag 5 juni van 9 tot 12 u o.l.v. Rudy 

Popelier 

 

Zaterdag 11 juni van 13.30 tot 17 u o.l.v. 

Bertrand Nolf 

 

Dinsdag 14 juni van 14 tot 18 u o.l.v. 

Marc Vandenberghe 

 

Maandag 20 juni van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Bernard Fillieux 

 

Vrijdag 24 juni van 18.30 tot 22 u o.l.v. 

Geert Decoene 

 

Op zaterdag 2 juli zijn we de ganse dag 

geopend (9 tot 12 en 13 tot 17 uur – o.l.v. 

Wilfried Devoldere). 

 

Klasseren rouwbrieven: 

 

Deze werkgroep komt samen op de 

donderdagen 14 april, 12 mei en 16 juni. 
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 Nationaal VVF-Congres 

voor Familiekunde 

CC De Spil Roeselare – 

zaterdag 21 mei 2011 

Thema: GENEALOGIE IN 

DE TOEKOMST 
 

 

 
Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur. 

E-post: archief@roeselare.be.  

 

Oproep 

Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een landelijk 

tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve van de 

(plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie): 

wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.  

 

 ‘t Stamboompje digitaal 
Wie in de toekomst op de hoogte wil gebracht worden wanneer een nieuw nummer van ’t 

Stamboompje klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert 

Decoene, je krijgt dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.   

http://users.skynet.be/bk234426/vvf/Congres/VVF-Congres/Home.html
mailto:archief@roeselare.be
mailto:wilfried.devoldere@skynet.be
mailto:geertdecoene@skynet.be
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Inhoud van dit nummer : 

 
Kalender regionale VVF-afdelingen Kortrijk en Roeselare    22 

 

 

 

Wegens voorbereiding van het 46ste Nationaal VVF-congres 

presenteren we deze maal een beperkt nummer van ’t 

Stamboompje !!! 
 

Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ? 
 

Je stort gewoon het lidgeld (33 euro als gewoon lid, 50 euro als steunend lid, 80 

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

Antwerpen-Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) 

 

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!! 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM.  De leden 

kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 

omslag Vlaamse Stam).   



D i g i t a a l

39ste jaargang, nr. 3 – juli 2011

Wij genieten de steun van:

vlaamse vereniging voor familiekunde vzw – familiekunde vlaanderen vzw –
vlaamse overheid – stad roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ...
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Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:
Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN Kortrijk:

De voordrachten vinden plaats in ’t
Erfgoedhuis Berg Van Barmhartigheid,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 45, 8500
Kortrijk.

Dinsdag 27 september 2011 om 19.30 uur
in het Erfgoedhuis te Kortrijk: voordracht
over ‘De Tweede Wereldoorlog in
Kortrijk’ door Ruben Mayeur.

Ons Roeselaarsdocumentatiecentrum:
Openingstijden:
- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand
telkens van 18 u 30 tot 22 uur.

We hanteren afwijkende openingstijden
gedurende maanden juli en augustus, we
openen dan enkel op zaterdag (volledige
dag, 2 per maand). Dit jaar kan je dus
opzoekingen doen tijdens de
vakantiemaanden op volgende data en
dit telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17
uur:

- zaterdag 2 juli 2011 o.l.v. Wilfried
Devoldere);
- zaterdag 23 juli 2011 o.l.v. Bernard
Fillieux (voormiddag) en Hector Lievens
(namiddag);

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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- zaterdag 6 augustus 2011 o.l.v. Edgard
Seynaeve (voormiddag) en Rudy Popelier
(namiddag);
- zaterdag 20 augustus 2011 o.l.v. Edgard
Seynaeve.

Vanaf september gelden de normale
openingstijden:
- zondag 4 september 2011 van 9 tot 12
uur o.l.v. Rudy Popelier;
- zaterdag 10 september 2011 van 13.30
tot 17 uur o.l.v. Bertrand Nolf;
- dinsdag 13 september 2011 van 14 tot
18 uur o.l.v. Albert Cattry;

- maandag 19 september 2011 van 18.30
tot 22 uur o.l.v. Hector Lievens;
- vrijdag 23 september 2011 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Geert Decoene;
- zondag 2 oktober 2011 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier.

Klasseren rouwbrieven:

Deze werkgroep komt samen op de
donderdagen 14 juli, 11 augustus en 15
september.

Stadsarchief Roeselare
Open elke maandag en woensdag. Op maandag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u. en op
woensdag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. Gesloten van 21 juli tot 16 augustus en
uitzonderlijk op 29 augustus. E-post: archief@roeselare.be.

Een historische kijk op Beveren-Roeselare tot 1796
De auteurs Geert Hoornaert en Gaby Verbeke graafden diep in Beverens feodaal verleden. Na
jaren opzoekwerk is dit boek het resultaat. ‘Een historische kijk op Beveren-Roeselare tot
1796’ vertelt over de dorpsheren van weleer en over hun feodale bezittingen. In de 16de eeuw
waren dit de nakomelingen van Lodewijk de Fries, bastaard van Lodewijk van Male. Één van
hen liet een prachtig grafmonument na. Beveren was verder gedeeltelijk in bezit van de Sint-
Margrietepriorij van Deinze en van de paters jezuïeten van Kortrijk. De Sint-Maartensabdij te
Doornik was er de grootste tiendeheffer. Het boek neemt je verder mee in het bestuurlijk en
gerechtelijk dorpsleven. De kerk stond toen letterlijk en figuurlijk centraal in het dorpsleven.
Kerkpersoneel en pastoors volgden elkaar op en verrijkten het kerkinterieur en de
klokkentoren. De volksdevotie vierde hoogtij met onder andere de Broederschap van het
Heilig Kruis. Onderwijs, gezondheidszorg en armenzorg werden niet vergeten.
Legerkampementen, opeisingen en pest waren regelmatige gesels, maar de plaatselijke
herbergen vormden enig soelaas. Beveren was economisch in hoofdzaak een
landbouwgemeente waar een vijftal molens draaiende werden gehouden. Voor dit
molengedeelte werd beroep gedaan op molenspecialist Lieven Denewet.
Hoornaert, Geert, Verbeke, Gaby en Denewet, Lieven. Een historische kijk op Beveren-
Roeselare tot 1796. Roeselare, 2011. 312 pp. ISBN 9781616279905

Nieuws van de Koninklijke Geschiedkundig Kring Roeselare (KGOGRO)
De Mandel

Auteur Geert Hoornaert geeft met zijn nieuw boek ‘De Mandel’ het startschot op de
herdenking van 150 jaar Kanaal Roeselare-Ooigem in 2012. Het boek bevat een schat aan
informatie voor wie zich in de voorgeschiedenis van het kanaal Roeselare-Leie wil verdiepen.
Het boek is een uitgave van de Koninklijke Geschiedkundige Kring Roeselare (KGOGRO) en
kost 16,95 euro. Je kan het boek verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme Roeselare
(Ooststraat) en bij de betere boekhandel.
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Oproep
Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een landelijk
tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve van de
(plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

‘t Stamboompje digitaal
Wie in de toekomst op de hoogte wil gebracht worden wanneer een nieuw nummer van ’t
Stamboompje klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert
Decoene, je krijgt dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.

Naklank 46ste Nationaal VVF-congres voor Familiekunde te Roeselare

Meer dan 210 geïnteresseerden namen deel aan dit congres op 21 mei in het Cultureel
Centrum De Spil te Roeselare. Iedereen was uiterst tevreden over de organisatie. Ook hadden
de congressisten ruim de tijd om het ruime aanbod aan boeken- en genealogische stands te
bezoeken. Bijna 150 lopende meter werden hiervoor ingenomen. Ook de sprekers brachten
één voor één interessante onderwerpen. Op het einde van het congres werd Brigitte Willaert,
secretaris van de Roeselaarse organiserende afdeling in de bloemetjes gezet, ze was die dag
net jarig (net als het andere bestuurslid Bertrand Nolf), de voorbije weken waren ook voor
haar erg druk. Het congres werd vervolgd aan het beeld van Peegie waar Prof. em. Stefaan
Top, provinciegouverneur Paul Breyne en minister Geert Bourgeois moat van Peegie werden.
Daarna vond een receptie plaats in het stadhuis waar de burgemeester lovende woorden had
voor onze regionale VVF-afdeling. Bijna 50 mensen sloten het congres af met hun deelname
aan het banket in het Park Rodenbach.
Op maandagavond kende het congres nog een uitsmijter voor de plaatselijke bestuursleden en
vrijwilligers in de trouwzaal van het stadhuis. Door voorzitter Wilfried Devoldere werd
commentaar gegeven over de voorouders van burgemeester Luc Martens, cultuurschepen Kris
Declercq en stadssecretaris Johan Leenknecht. Ze hadden immers aan het einde van het
congres hun kwartierstaat ontvangen, op maandag werd wat tijd genomen om die kwartieren
nader te bekijken.
Als voorzitter van het voorbije congres wil ik hier alle vrijwilligers bedanken die in meerdere
of minder mate geholpen hebben om dit congres tot een goed einde te brengen. Iedereen
bracht op zijn steentje bij tot het welslagen maar toch wil ik nog een speciaal woord van dank
richten aan secretaris Brigitte Willaert, penningmeester Bernard Fillieux en bestuurslid (die de
boekenstands bij hield) Albert Cattry voor hun bijzondere inspanningen.

VVF Roeselare in rouw: erebestuurslid Trees Vandenbunder overleden.

Op dinsdag 21 juni 2011 overleed Maria-Theresia – Trees – Vandenbunder in het ziekenhuis
te Roeselare. Trees was geboren te Roeselare op 4 augustus 1928 en sedert 2009 weduwe van
Victor Caes. Samen runden ze jarenlang boekhandel Hernieuwen die nu in handen is van hun
zoon Steven en schoondochter Sabine.
Trees was vele jaren bestuurslid van VVF Roeselare en werd in 2008 erebestuurslid. Ze
knipte dagelijks met engelengeduld de overlijdensberichten uit de dagbladen maar ook de
weekbladen werden doorgenomen. Ze was iemand waar we altijd konden op rekenen. Aan de
familie bieden we onze oprechte deelneming aan. Trees werd op dinsdag 28 juni begraven.
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Inventaris van het persoonlijk bezit, bij het overlijden te Menen, van
Luitenant Kolonel Jetso Edzard Van Beyma. (14 november 1716)

(Transcriptie: Stef Arrazola de Oñate)

Bron: SAM C0791 (Notaris Bernard Louis Angillis)

p1r

Inventaris van alle de meubelen cleederen linwaet ende andere escaten alsmede van het
ghemunt ende ongemunt gaut en silver bevonden inde camer alwaer is overleden op hedent
veerthienden novembre duyst seven hondert sesthiene den Ed(elen) heer mijn heer Jetso
Edzard Van Beima2 Lieutenant Colonel van het Regiment
vanden prince van nassau d’hillenbourgh3 in garnisoen
tot meenen de selve camer synde ten huyse van S(ieu)r
michiel pringue4 coopman ende winckelier woonende op
de groote marct tot selve meenen.
Den selve inventaris ghemaeckt by my Bernaert
Lodewick angillis notaris publiek residerende tot meenen
ten versoucke ende ten bewisen van d’heeren aysma van
Lauta ende van Eu Van hanekroth beede capiteynen van
het voornomde Regiment hiertoe specialelyck

p1v

ghecommandeert van weghen myn heer Carel Joachim
Van honstede commanderende jeghenwordigh het
voorseyde Regiment denselven inventaris ghemaeckt soo
volght.

Alvooren bevonden in ghemunt gaut te weten eenen
gauden ducaten
vier gaude pistolen
Derthien ducaten

In ghemunt silver

1 In het stadsarchief te Menen vinden we in de C-reeks het notariaat over de periode 1695-1793. Deze C-reeks
werd, op 6 boekdelen (C77-C82) na, verwerkt door Stadsarchivaris Mevr. Dominique Aps. (Inventarisatie Groep
C, 2 delen, Brussel, 2001, Protocols der notarissen en akten van dezelfde aarde aangaande de stad en de Roede
van Menen 1695-1793). Voor de volledigheid werkt Stef Arrazola de Oñate momenteel aan de inventarisatie van
deze boekdelen. Bij wijze van voorbeeld een stukje uit één van deze delen.
2 In ‘Overlijdens uit het doodboek 1708-1730 der gereformeerde kerk binnen Menen’ door A. Vanmarcke (RAK
– Toegangen Genealogie - Reeks 1 Indices van Parochieregisters – Menen – Publ. 1733, Brussel 1993, p. 43)
vinden we: Beijman J. f°159.1716
3 Meenen, Regiment Nationalen Plettenberg nr.17 (Nassau-Dillenburg), 1716-1719, Infanterie Regiment 577a ;
Het regiment werd opgericht in 1577 als Regiment de Lalaing van Rennenberg. Jetzo Edzard van Beyma, overl.
14-11-1716 te Meenen (32 jaar), was Luitenant-Kolonel van het Eerste Bataljon sinds 20-03-1710.
(www.milwiki.nl of link naar regiment http://www.milwiki.nl/dutchregiments/index.php?n=RepInf.IR577a)
4 Preingué Michael Bruno (fs Vincent), x De Bal Anna (+Menen 28-09-1740, p. 2102). Michael was ceurbroeder
van St. Winoksbergen en verlaat deze poorterij om deze van Menen te aanvaarden. Hij werd aanvaard als poorter
te Menen op 6-8-1700. (Zie hiervoor: De poorerij van Menen, door Ph. Coussement, Kortrijk, 1971) (Zie ook
nog SAM O723 >1724/50)

Vinckhuijzen
collection of
military uniforms:
Netherlands 1714-
1748, Officier
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Vijf ducatons
Eenenveertigh Rycxdaelders
Drye fransche sticken van Bourgogne maeckende twee Rycxdaelders
Twee fransche sticken van drye croonen
Twee permissie schellinghen
Een viercante stick silver niet ganckbaar weerdigh twee Schellinghen ofte daer ontrent

p2r

Cleederen en Linwaet

Een Ratinen5 Rock Veste en brouck

Item een Root Laecken Veste ende brouck met een paer opslaeghers gheboort met gauden
galon

Item eenen Rock Veste en brouck van gris camelot

Item eenen Rock Veste en brouck van brun Laecken het welcke ghekeert is gheweest

Item het cleedt vande monteringhe van het Regiment bestaende in Rock Veste en brouck

Item eenen Rooden Laecken brouck

p2v

Item eene Rock van Root Laecken met gaude cnopen 7

Item eenen overrock van Root Laecken met copre Cnopen ende gaude Litsen

Item een naght Robbe van Stermin6 ghestript

Item een naghtmantelken van Stermin

Item een cathoen decksel

Item drye wolle naghtmutsen ghestript

Item een paer witte syde caussen

Item een paer ghespickelde syde caussen

Item een paer ander ghespickelde syde caussen

Item een paer Roode saiette7 caussen

5 RATTINE, grijze kleur
6 STERMIN, stermijn (zeef), mnd. stermin. Ontleend aan fr. étamine. — Dunne wollen stof; vlaggedoek; stamet.
7 SAIÉTE, sorte de laine. On prononce aussi sèiète, et on trouve sayéte dans les manuscrits. SAIE, sorte d’étoffe
de laine rayée de deux couleurs, ordinairement bleue et blanche. (Dictionnaire Rouchi-Français, Valenciennes,
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p3r

Item drye paer saiette ondercaussen

Item twee paer witte gaeren ondercaussen

Item twee silver sack orlogien

Item een silver madalie

Item een Snuyftouback dose van wit ivoir

Item een ander Snuyftouback dose van schilpade

Item eenen mantelsack van Rood Cazay8

Item eenen anderen mantel sack van blauw Cazay

Item drye gaeren portdepies

Item twee hoeden met gaut galon

p3v

Item eenen anderen hoet met selve galon

Item eene oraignen syde echerp

Item een coper dighen met een silver grep

Item drye perucken met de cas

Item eenen koker met twee scheirmessen

Item vier paer schoens

Item twee paer pistolen met hun fouderaels

Item twintich mans hemden

Item twalf nedeldoucken9 dassen

Item drye bedde Laeckens

1834 – http://books.google.com/) — Dus: soort wol; wollen stof, in strepen van 2 kleuren, oorspronkelijk in
blauw en wit.
8 CAZEE, sorte d’étoile en laine grossière, à l’usage des femmes du peuple. On en fabriquait beaucoup autrefois,
dans l’arrondissement d’Avesnes. Elles était en raies de deux couleurs. (ibidem)
9 Een neteldoek is een grof geweven doek, gemaakt van katoen of netels, die vooral gebruikt wordt binnen de
keuken als een vorm van zeef.
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p4r

Item drye slopen

Item seventhien paer mansetten van netheldoek

Item twalf servietten

Item twee handtdoucken

Item eenentwintich bonte neusdoucken

Item drye paer handtschoens

Item een bonte muts

Item een grauw linwaet laeken met audt gauden galon en cnopen

Item een silver lepel

Item een silver forchette

p4v

Item twee cleene schaerkens met hun kokerkens

Item eenen koker met een mes en forchette met ivoire nichten

Item sesthien cleene coper cnopkens

Item achtent’sestich bouxkens der meerderen deel in octave al in de cofer ghesloten

Item een ander cofer waerin veel vande voorseyde effecten ghedaen syn gheworden

Item eene serviette waerinne gedaen syn gheworden alle de papieren vanden overledenen

Iteme eenen rottinek vanden overledenen

p5r

Item een handtschel van Metal

Item eenighe leghe boutellien met bier en wijn glaesen

Aldus gheinventarieert by my notaris voornomt ter presentie van(de) voornomde heeren
aysma van Lauta ende van Eu Van hanekroth beede Capiteynen van het voornomde
Regement tot meenen den vierthienden novembre duyst seven hondert sesthiene

(get:) J Aysma van lauta - (get:) EU van Hanekroth - (get:) BLAngillis n(ota)ris
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Vondelinge te Houthem (Komen-Waasten) op 17 juni 1769.

(Transcriptie: Stef Arrazola de Oñate)

Anno Domini 1769 die decima
septima junii baptizavi catharinam
rosam filiam patris, et matris incogniti
quia hodie mane inventa est exposita
in via publica cum apposita schedula
ubi annotatum erat, nominanda est
Catharina Deleporte: Susceptores erant
joannes vaneslander, et Maria Catharina
vandermarliere
ita est
(get:) J(oannes) Delannoy pr(esbiter)
in houthem

In het jaar des heren 1769 op de
17e dag van juni heb ik gedoopt Catharina
Rosa dochter van een ongekende vader en moeder,
die deze morgen gevonden is, te vondeling gelegd
op een openbare weg met een bijgevoegd briefje
waarop genoteerd stond: ze moet genoemd worden
Catharina Deleporte; degenen die dit (= de doop van het kind) aanvaardden waren
(= doopgetuigen)
Joannes Vaneslander en Maria Catharina
Vandermarliere
zo is het
(get:) Joannes Delannoy priester
in Houthem
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Inhoud van dit nummer :
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Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (33 euro als gewoon lid, 50 euro als steunend lid, 80
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
Antwerpen-Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!!
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden
kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag Vlaamse Stam).
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Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:
Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN Kortrijk:

De voordrachten vinden plaats in ’t
Erfgoedhuis Berg Van Barmhartigheid,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 45, 8500
Kortrijk.

Dinsdag 27 september 2011 om 19.30
uur: Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete,

Dinsdag 25 oktober 2011 om 19.30 uur:
voordracht over de Tweede Wereldoorlog
in Kortrijk door Ruben Mayeur.

Donderdag 15 december 2011 om
13:30u: Bezoek aan het VVF-
documentatiecentrum te Oostende. We
vertrekken om 13.30 uur aan de
Broeltorens. Deze activiteit loopt in
samenwerking met de Roeselaarse VVF-
afdeling.

Ons Roeselaarsdocumentatiecentrum:
openingstijden:
- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand
telkens van 18 u 30 tot 22 uur.

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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- zondag 2 oktober 2011 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Edgard Seynaeve.

- zaterdag 8 oktober 2011 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Bertrand Nolf.

- dinsdag 11 oktober 2011 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry.

- maandag 17 oktober 2011 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Bernard Fillieux.

- vrijdag 28 oktober 2011 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Geert Decoene.

- zondag 6 november 2011 van 9 tot 12
uur o.l.v. Rudy Popelier.

- dinsdag 8 november 2011 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry.

- zaterdag 12 november 2011 van 13.30
tot 17 uur o.l.v. Bertrand Nolf.

- zondag 13 november 2011:
PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG.
Zie verder voor het programma.

- maandag 14 november 2011 van 18.30
tot 22 uur o.l.v. Hector Lievens.

- vrijdag 25 november 2011 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Geert Decoene.

zondag 4 december 2011 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier.

- zaterdag 10 december 2011 van 13.30
tot 17 uur o.l.v. Bertrand Nolf.

- dinsdag 13 december 2011 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry.

- maandag 19 december 2011 van 18.30
tot 22 uur o.l.v. Bernard Fillieux.

- maandag 27 december 2011 kan je voor
je opzoekingen in ons documentatie-
centrum een volledige dag terecht en dit

van 9 tot 12 (o.l.v. Wilfried Devoldere) en
van 13 tot 17 uur (o.l.v. Edgard Seynaeve).

Klasseren rouwbrieven:

Deze werkgroep komt samen op de
donderdagen 13 oktober, 10 november
en 15 december.

Voordrachten
Telkens in ons documentatiecentrum.

Vrijdag 21 oktober om 20 uur: ‘Een
familiezoektocht organiseren. Op stap
met de familie Steverlynck’. Spreker is
Johan Roelstraete

Vrijdag 18 november om 20uur:
Genealogische bronnen voor de huidige
arrondissementen Roeselare en Tielt
door Wilfried Devoldere?

Donderdag 15 december: Bezoek aan het
VVF-documentatiecentrum te Oostende en
dit in samenwerking met de Kortrijkse
VVF-afdeling. Uitleg over werking VVF-
Oostende, begeleid bezoek aan Museum,
uitleg over bibliotheek en archief-
verzamelingen, computerpark en digitale
projecten. Afspraak in Oostende om 14.30
uur. Wie wel carpoolen neemt contact op
met de secretaris.

Belangrijke mededeling

De digitale bestanden met betrekking tot
de moderne parochieregisters op het lokaal
netwerk in ons documentatiecentrum zijn
bijgewerkt tot en met 1910. Deze periode
is enkel raadpleegbaar op de PC’s, niet in
fotokopie.
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Stadsarchief Roeselare

Open elke maandag en woensdag. Op maandag van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 18 u. en op woensdag
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. E-post: archief@roeselare.be

Oproep
Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een landelijk
tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve van de (plaatselijke)
vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie): wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien
nemen we jullie artikel dan op.

‘t Stamboompje digitaal
Wie in de toekomst op de hoogte wil gebracht worden wanneer een nieuw nummer van ’t
Stamboompje klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert Decoene, je
krijgt dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Provinciale afdeling West-Vlaanderen

39ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag
Roeselare (Rumbeke) zondag 13 november 2011

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 13 november
2011 in Feestzaal ‘t OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Roeselare-Rumbeke.
tel. 051 20 02 56

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren,
genealogische computersoftware, e.d.m.
Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen
eveneens gegevens uitwisselen.

13 uur : MIDDAGMAAL

De prijs voor het middagmaal bedraagt 25 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 : noel.boussemaere@skynet.be ). Men kan de dag zelf nog
uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor gepast geld zorgen).

Menu :

Soep
Warme rode zalm in witte wijnsaus met aardappelen en groenten

Koffie en taart
(twee gewone drankjes inbegrepen)
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Tellingen in het Stadsarchief van Menen m.b.t. de veeziekte van 1744

Stef Arrazola de Oñate

In het stadsarchief van Menen vinden we volgende tellingen m.b.t. de veeziekte:
Dadizele SAM P731-04 Telling Koeien (1744)
Geluwe SAM P739-27 Staat van gestorven koeien (1744)
Heule SAM P775-17 Lijst koeien en hoornbeesten (1744)
Moorsele SAM P769-09 Koeientelling (1744)
Wevelgem SAM P786-08 Ziekte hoornvee (1744)

De genoemde ‘ziekte’ brak dus uit in de zomer van 1744. Vanaf 30 mei 1744 werd Menen, dat op dat
ogenblik een Hollands garnizoen had, gebombardeerd door de Franse troepen. Het geweld eindigt op 4
juni, waarna de Hollanders zich overgeven en de stad in Franse handen valt. Voor en na dit
oorlogsgeweld moesten de bewoners van de ruime regio nog allerhande diensten aan de legers leveren.
De runderpest woedde in 1740-1745 in heel Europa. De incubatietijd van de runderpest varieert van 3
tot 15 dagen. Het dier sterft binnen 8 tot 10 dagen.

Veepest in Nederland 1745
(Gods slaandehand over Nederland door de pest-siekte onder het rundvee, Jan Smit, 1745)

In tal van parochies in Vlaanderen wordt de H. Cornelius vereert. Hij wordt aanbeden tegen epilepsie
(vallende ziekte), en kramp, zenuw- en oorkwalen, maar ook ter bescherming van het hoorn- en
kleinvee tegen besmettelijke ziekten.
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Bedevaartsvaantje H. Cornelius Zandvoorde.

Bij de telling van de koeien te Heule, vinden we een proces verbaal over een gestorven koe.

1. Heule – Proces-verbaal dode koe (23 november 1744)

Bron: SAM P775-17-02 Stuk 1
p1r
(26)
Op den drie en twintighsten novembre XVIIc vier en veertigh hebben wij S(ieu)r fran(coi)s judocus
de la housse Bailliu judocus verhaeghe Burghm(est)re, Joos vanden Berghe ende michiel de vos
schepenen der prochie ende Baronnie van heule inghevolghe het ordre van den 20en deser
onderteeckent f: l: Deleporte ende de publicatie in Consequentie van dien op Gisteren ghedaen,
mitsgaeders het rapport gisteren avont ghedaen door francois van neste f(iliu)s fran(coi)s woonende
op dese prochie, hedent ontrent den thien heuren voor middagh ons getransporteert benevens thomaes
van ooteghem ende Gillis de mittenaere Coymeesters woonende op dese prochie ter hofstede vanden
voornomden van neste alwaer door den voorseyden van ooteghem ende de mittenaere t’onser
presentie is gheopent ende gheexamineert gheworden Eene coybeeste die was gheswolten op
p1v
Ghisteren ontrent den avont ende noch ligghende inden coystal vanden gheseyden van neste, de welcke
sy Bevonden hebben ghecreveert te syn vande regnerende quaede sieckte soo ende ghelyck naer der
ghespecificeert is by hunne acte verclaert ende Rapport hedent door hun danoff verleent ende hier
ghevought, aldus ghedaen daete als vooren toorconden ond(teken)t f(rancois) j(udocus) dela housse,
Judocus verhaeghe Joos vanden Berghe, M: Devos

Accordeert met syn origineel toorconden
Greffier L: Mulle

Bron: SAM P775-17-02 Stuk 2
p1r
Wij onderschreven Thomaes van ooteghem ende Gilles de Myttenaere coymeesters woonende op de
prochie van heule, verclaeren op hedent ontrent den thien heuren voor middagh ten versoucke van
wethouderen der voornomde prochie ons ghetransporteert t’hebben ter hofstede Bewoont door
fran(coi)s van neste f(iliu)s fran(coi)s op de ghemelde prochie, ende aldaer gheexamineert naer
behoorelicke openinghe ghedaen ter presentie van judocus verhaeghe Burghm(est)re joos vanden
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Berghe ende michiel de vos Schepenen van t’ voorseyde heule, Eene coebeeste die was doodt
Ligghende inden stal vanden voornomden van neste, welcke coebeeste wij hebben bevonden
ghecreveert te syn vande regnerende quaede sieckte, ende sulckx ghereflecteert uytte dies, het herte, de
levers ende het voorder inghewant geheel was geinflameert
p1v
ende bedorven, de galle Boven naturelick groot ende oock bedorven, en de milte gheheel vort, boven
dien het vleesch vanden onder Balgh insghelyckx gheinflameert aldus ghedaen ende dese verleent voor
acte van rapport den XXIIIen novembre XVIIc vier en veertigh onderteeckent
T: van ooteghem
Gilles de mittenaere

Ghecollationneert ende Bevonden te accorderen met syn origineel toorconden Greffier
(get:) L: Mille

2. Dadizele – Koeientelling (25 november 1744)

Bron: SAM P731-04

p1r
Dadizelle

Estat et declaration des vaches
genisses et veaux lesquelles pendant
la presente campaigne sont venus
a crever et mourir par la generalle
maladie la quelle a regnez et
regne encore tournellement dans
cette paroisse, et ce pour satisfaire
a la demande par missme(?) du s(ieu)r
Directeur
Dele porte du 20(iem)e novembre 1744
en vertu de l’ordre de monsieur
massart subdelegue general a
Lille du 18 du dit mois, et pour a quoy
satisfaire cet este fait ce que sensuit

Prymes guillaume coukuyt declare
quil a perdu passe trois sepmaines (sic)
pendant deux à trois jours cincq
belle vaches, une genisse de deux
ans, et un veau de neuf mois

p1v
tous creve dela maladie regnante
des vaches lequelles declare quelles
vaillorut lors, scavoir chacque vache
huit livres de gros, la genisse cincq livres
de gros, et le veau trois livres de gros
et ainsi ensemble quarante huit livres
de gros se que guillaume coukuyt

XLVIII livres de gros

La veuve pierre de buf declare d’avoir

aussi perdu passe deux mois et apres
le nombre de trois vaches lesquelles
elle declare quelles vaillorut lors huit
livres de gros chacune et ainsi ensenble
vingt quatre livres de gros et estoit
signé la marcq marq agnes huys veuve
de pierre de buf

XXIIII livres de gros

Pierre allegart declare pour veritable
qu’il a aussi perdu deux belles vaches
passe trois septmaines lesquelle il declare

p2r
quils vaillorut lors l’une onze livres de
gros et l’autre nœuf livres de gros et
ainsi ensemble vingt livres de gros
ce quil a signe, et estoit signé la marcq
de pierre allegart

XX livres de gros

hubert gesquiere declare qu’il a aussi
perdu passe quinze jours une vache
qu’il declare d’avoir este attacque de
la maladie regnante des vaches, laquelle
il declare lors valloir nœuf livres de
gros ce qu’il a signé, et estoit signé la
marcq d’hubert gesquiere

IX livres de gros

Jean lefebvre declare qu’il a perdu passe
un mois trois vaches et un veau crevé
de la dicte maladie regnante des vaches
lesquelles il declare quelles vaillorut lors
savoir(?) les vaches a huit livres de gros
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chacun, et le veau de neuf mois a

p2v
deux livres de gros et ainsi ensemble
vingt et six livres de gros ce qu’il a
ainsi signé, et estoit signé la marcq
de jean lefebvre

XXVI livres de gros

Albert van overberghe declare qu’il
a perdu passe trois mois et pendant le
mois d’aoust dernier de laditte maladie
deux vaches et un gros veau lesquelles
il declare lors dela valleur scavoir chaque
vache a six livres de gros et le veau gros
a un livres dix escalus et aussi ensemble
treize livres dix escalus gros, ce qu’il a
ainsi signé, et estoit signé albertus van
overberghe

XIII livres X escalu

Pierre boury declare qu’il a perdu
passe sept sepmaines ou environ, sept
vaches, et trois veaux, lesquelles il
declare estre crevé de la maladie
regnantes, et quelles vaillorut lors
scavoir les vaches a sept livres de gros
chacune l’un parmy l’autres et les deux
veaux a deux livres de gros chacun et le

p3r
troisiesme veau a un livre de gros
et ainsi ensemble faisans cinquante
quatre livres de gros ce qu’il a signé
et estoit signe la marcq de pierre boury

LIIII livres de gros

Victor masschelin declare qu’il a
perdu passe deux mois ladicte
maladie trois vaches lesquelles il declare
lors valloir sept livres de gros chacune
portant vingt et un livres de gros, ce
qu’il a signe, et estoit signe victor
masschelin

XXI livres de gros

Pierre Joannes van Daele, Declare
qu’il a aussi perdu a la fin du mois
d’oust dernier de ladicte maladie regnante
le nombre de sept belle vaches et un gros
veau estime par ledite van Daele scavoir
chaque vache a neuf livres de gros
et le gros veau a deux livres de gros
portant ensemble soixante cinq

p3v
livres de gros ce qu’il a ainsi signé
estoit signé Pierre J. van Daele

LXV livres de gros

Pierre pattyn fils de Jacques declare
qu’il a perdu passe huit jours une
vache crevez de la dite maladie, laquelle
il la estime lors valloir nœuf livres de
gros, ce qu’il a ainsi signé, estoit signé
pieter pattyn

IX livres de gros

Jacques pattyn fils de feu pierre declare
qu’il a perdu passe environ quatre mois
de la maladie regnante, trois vaches
qu’il declare tous valloir huit livres
de gros chacune, faisant vingt et quatre
livres de gros, ce qu’il a signé, et estoit
signé Jacobus pattyn

Mary de clercq veuve de Joseph pareyt
declare que dans le mois d’aoust dernier
elle a perdu creve de la dite maladie

p4r
cinq belle vaches lesquelles elle declare
lors valloir huit livres de gros chacune
et ainsi ensemble quarantes livres
de gros, ce qu’elle a signé, et estoit signé
la marcq mary de clercq veuve de
Joseph pareyt

Jacques Reynaert declare que
passe quinze jours et la apres il a
perdu crevez de la maladie regnante
cinq belle vaches lesquelles il declare
lors valloir scavoir les trois a huit
livres de gros chacune, la quatriesme
a sept livres de gros et la cinqiesme
a six livres de gros portant ensemble
trente sept livres de gros ce qu’il a ainsi
signé, et estois signé la marcq de
jacques Reynaert

XXXVII livres de gros

Guillaume Bouckart declare qu’il
a perdu au mois d’aoust dernier
par ladite maladie regnante une
belle vache laquelle il declare valloir
lors sept livres de gros et demy

p4v
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ce qu’il a ainsi signé, et estoit signé
guillaume bouckaert

VII livres X escalus

Jean decoene declare qu’il a perdu
au comencement du mois d’aoust
dernier et jours suivans, creve de la
maladie regnante des vaches trois vaches
et trois veaux gros, lesquelles il les a
estime lors valloir scavoir les vaches
de sept livres de gros chacune, et les
veaux gros a un livres de gros chacun
et ainsi ensemble vingt et quatre livres de
gros ce qu’il a ainsi signé, et estoit
signé Joannes de coene

Tottalles

vaches cinquante un LI

genisses une I

veaux gros cinq V

veaux quatre IIII

Estimations en argent quatre cent

p5r
onze livres dix escellin gros

IIIIC XI livres X escellins gros

Ainsi le present estat feut faire pour
satisfaire a ce que sestoit requis au
proheme(?), et par chacun des interessus
fait signé, le 25 et vingt cinq six
novembre mille sept cent quarante
quatre temoins signé martinus
maddens guillaume masschelin (..)
et la marcq de Jean stragier, en soy de quoy
avons la presente fait translatrer et signer
par nostre greffier tesmoin
(get:) M Larmuseau, 1744

Woordenlijst

une vache een koe
une génisse een vaars
un veau een kalf
un veau gros een dik kalf

un livre de gros een pond groten
dix escalus tien schelen, schellingen

1 pond, livre (lb) = 20 schellingen, sous (s) = 240 penningen, deniers (d)
1 schelling = 12 penningen

Een koe wordt uitbetaald aan 11, 9, 8, 7, 7,5 of 6 pond groten per stuk, een vaars aan 5 pond ,
een kalf aan 3, 2, 1 pond 10 schelen of 1 pond.

Index Dadizele

allegart, Pierre, p1v
Bouckart, Guillaume, p4r
boury, Pierre, p2v
coukuyt, guillaume, p1r
de buf, pierre, p1v
de clercq, Mary, weduwe Joseph pareyt,
p3v
decoene, Jean, p4v
Dele porte, sieur Directeur, p1r
gesquiere, hubert, p2r
huys, agnes, weduwe pierre de buf, p1v
Larmuseau, M, nostre greffier, p5r

lefebvre, Jean, p2r
maddens, martinus, p5r
massart, monsieur subdelegue general a
Lille, p1r
masschelin, guillaume, p5r
masschelin, Victor, p3r
pattyn, Jacques, fils de feu pierre, p3v
pattyn, Pierre, fils de Jacques, p3v
Reynaert, Jacques, p4r
stragier, Jean, p5r
van Daele, Pierre Joannes, p3r
van overberghe, Albert, p2v
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3. Geluwe – Staat van gestorven koeien (24 november 1744)

Bron: SAM P739-27 A
p1r
Gheluwe

Estat et declaration des vaches genisses et veaux qui sont venu à mourir dans la paroisse de
gheluwe par la maladie regnante la presente année jusques et compris le XXIIJ 9bre 1744.

vaches genise veaux valeur
en
livres
de
gros

joannes vuylsteke 13 3 7 125

michiel vuylsteke 13 2 99

pieter masschelain 6 42
adriaen de mets 5 35
joseph vanden bulcke 8 1 57
p(iete)r meersseman 2 1 18
wed(uw)e pieter pattyn 5 1 40
carel soete 1 8
pieter hollevoet 1 8
joannes verbeke 2 16
michiel de mets 5 2 40
philippe thyberghien 4 26
joannes opsomer 1 7
baptiste thyberghien 1 7
hubrecht opsomer 4 1 27
joannes bungne 1 7

jooren pattyn 5 1 40
rogier masschelain 3 1 25
jacobus van ackere 2 14
wed(uw)e adriaen corneille 1 8
p(iete)r cardoen 1 8
leonardus cardoen 4 1 1 34
p(iete)r joannes mispelaere 4 1 1 32
wed(uw)e henderick potteau 1 8
leonardus vuylsteke 10 2 3 85

p1v

vaches genise veaux valeur
en
livres
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de
gros

jacobus cattry 4 24
jacobus pil 2 13
pieter robays 6 1 46
wed(uw)e michiel de buf 5 1 34
joannes de wachtere 1 8
les enfans louage 4 2 35
joannes pype 1 8
wed(uw)e bap(tis)te van(de) wynckele 2 14
adriaen breyne 1 8
p(iete)r van(de) wynckele 2 14
p(iete)r potteau 1 1 9

pieter verkyndere 4 26
ignaes verhaeghe 3 21
ignaes samyn 1 8
guilliame de clercq 2 1 16
wed(uw)e fran(coi)s de wachtere 1 8
jan bap(tis)te ghesquiere 1 7
guill(aum)e haesebrouck 1 8
jacobus maerten 4 28
fran(coi)s cardoen 2 15
p(iete)r louis platteau 2 16
joannes de man 3 22
jacobus tillieu 2 12½
michel van damme 8 1 1 70
p(iete)r ghesquiere 9 1 2 80
guill(aum)e van damme 11 1 82
enfans p(iete)r six 2 16
p(iete)r le roy 3 1 1 25
baltazar mispelaere 5 35
albert van hee 1 8
fran(coi)s verhaeghe 2 14
leonardus van(den) berghe 11 88
joannes passchael den turck 1 7½

p2r

vaches genise veaux valeur
en
livres
de
gros

jan de buf 2 13
wed(uw)e passchier de buf 4 1 28
jaspart de leu 4 1 2 34
adriaen verkyndere 2 11
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kynderen allaert nollet 5 1 42
enfans max(imilia)en samyn 2 10
estienne castelain 2 16
noel vermeersch 2 14
s(ieu)r ignatius van elslande 5 35
maryn coene 1 6½
p(iete)r hollevoet 1 5½
augustijn caene 2 20
fran(coi)s vuylsteke 2 16½
fran(coi)s verhulst 3 24
carel ignaes de le fortrie 2 14

total 249 25 23 1919½

Bailly bourgm(est)re et echevins de la paroisse de gheluwe certifions pour veritable quaprez
retrouve exacte dans tous les fermes de cette paroisse avoir trouvé que les fermiers cy dessus
denomme avoient perdu par la maladie regnante les bestiaux a chacun repris que les d(ite)s
fermier ont estime en argent selon le present cours a la somme a chacun marqué que nous
estimons etre le prix courant sans envisager la mortalite des bestiaux laquelle maladie et
mortalite (..) (que le bon dieu nous (daique ?) accordez) le prix des bestiaux augmentera en
foy de quoy avons tant depecher sous ka signature de n(ot)re greffier ce 24 9bre 1744
(get :) J C Verenne 1744

Overzicht van dit document

Staat en aangifte van gestorven koeien, vaarzen en kalveren welke zijn komen te sterven in
de parochie van Geluwe door de heersende ziekte in dit jaar tot en met de 23e november 1744.

Genoemde dieren

vache koe
genise vaars (een jonge koe die drachtig is en nog niet gekalfd heeft)
veau kalf

Voor een koe werd 5 tot 8 pond grooten gerekend.
(Normaal 8 voor een koe maar ook 9 tot 11, 5 voor een vaars en 3 voor een kalf.)

Index Geluwe

breyne, adriaen, p1v
bungne, joannes, p1r
caene, augustijn, p2r
cardoen, francois, p1v
cardoen, leonardus, p1r
cardoen, pieter, p1r
castelain, estienne, p2r
cattry, jacobus, p1v
coene, maryn, p2r
corneille, adriaen, p1r
de buf, jan, p2r

de buf, michiel, p1v
de buf, passchier, p2r
de clercq, guilliame, p1v
de le fortrie, carel ignaes, p2r
de leu, jaspart, p2r
de man, joannes, p1v
de mets, adriaen, p1r
de mets, michiel, p1r
de wachtere, francois, p1v
de wachtere, joannes, p1v
den turck, joannes passchael, p1v
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ghesquiere, jan baptiste, p1v
ghesquiere, pieter, p1v
haesebrouck, guillaume, p1v
hollevoet, pieter, p1r
hollevoet, pieter, p2r
le roy, pieter, p1v
louage, , p1v
maerten, jacobus, p1v
masschelain, pieter, p1r
masschelain, rogier, p1r
meersseman, pieter, p1r
mispelaere, baltazar, p1v
mispelaere, pieter joannes, p1r
nollet, allaert, p2r
opsomer, hubrecht, p1r
opsomer, joannes, p1r
pattyn, jooren, p1r
pattyn, pieter, p1r
pil, jacobus, p1v
platteau, pieter louis, p1v
potteau, henderick, p1r
potteau, pieter, p1v
pype, joannes, p1v
robays, pieter, p1v
samyn, ignaes, p1v
samyn, maximiliaen, p2r

six, pieter, p1v
soete, carel, p1r
thyberghien, baptiste, p1r
thyberghien, philippe, p1r
tillieu, jacobus, p1v
van ackere, jacobus, p1r
van damme, guillaume, p1v
van damme, michel, p1v
van elslande, ignatius, p2r
van hee, albert, p1v
vande wynckele, baptiste, p1v
vande wynckele, pieter, p1v
vanden berghe, leonardus, p1v
vanden bulcke, joseph, p1r
verbeke, joannes, p1r
Verenne, J C, p2r
verhaeghe, francois, p1v
verhaeghe, ignaes, p1v
verhulst, francois, p2r
verkyndere, adriaen, p2r
verkyndere, pieter, p1v
vermeersch, noel, p2r
vuylsteke, francois, p2r
vuylsteke, joannes, p1r
vuylsteke, leonardus, p1r
vuylsteke, michiel, p1r

4. Heule – Koeientelling (25 november 1744)

Bron: SAM P775-17-01
p1r
(26)
Staet van de coyen ende ander hooren Beesten, die d’inwoonders der prochie van heule verloren
hebben ende ghecreveert syn vande Regnerende quaede sieckte dit inghevolghe het ordre vanden 20en
9bre 1744: ond(erteeken)t Deleporte ende de publicae(tie) in consequentie van dien ghedaen met
prefextie van dagh omme op hedent door de insetenen aen wethouderen deser prochie danof te doen
hunne declaratien die syn als volght

coyen ossen versen calvers prijs vande
Beesten in
ponden grooten

Eerst judocus verhaeghe 10 5 £ 82:10:0

Joos vanden berghe 13 2 4 £ 110:10:0

Michiel pype 3 £ 21:0:0

petrus nuittens 3 1 1 £ 33:0:0
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Joos ostyn 6 £ 39:0:0

pieter vande steene 2 1 £ 29:10:0

Louis verhamme 1 £ 9:0:0
______________________________________________

(totaal) 42 1 3 11 £ 338:0:0

p1v
coyen ossen versen calvers prijs vande

Beesten in
ponden grooten

(overdracht) 42 1 3 11 £ 338:0:0

Pieter verhamme 3 1 £ 22:10:0

Carel Schoore 8 2 2 £ 71:0:0

Joannes Oost 3 £ 22:10:0

pieter Scherpereel 3 £ 22:10:0

pieter verbeke 1 £ 6:10:0

francois Cruyplant 8 1 1 £ 66:0:0

pieter de smet 1 £ 7:10:0

Joannes Callewaert 1 £ 7:10:0

Joos de mittenaere 4 £ 30:0:0

arnoudt vande steene 2 £ 15:10:0

fran(coi)s van neste f(iliu)s jan 4 1 £ 38:10:0

petrus warlop 5 2 £ 40:10:0

De wed(uw)e jacobus gadeine 1 £ 8:0:0

Balthazar de Brabandere 9 4 £ 73:10:0

Joos ameye 2 £ 15:0:0

fran(coi)s mensie 2 £ 9:0:0

Joannes van oenackere 5 1 £ 41:10:0

Joannes van(den) Berghe 5 1 £ 43:0:0

andries noppe 3 £ 24:0:0
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Jacobus parmentier 2 1 £ 18:0:0

Joannes tanghe 4 £ 30:0:0

Joos Coucke 4 £ 30:0:0

fran(coi)s roelstraete 3 1 £ 24:0:0

andries de mets 1 £ 7:15:0

pieter roulez 1 £ 7:0:0

arnoudt verhaeghe 5 1 £ 45:0:0

Joannes Cruyplant f(iliu)s jan 5 £ 37:10:0

______________________________________________
(totaal) 137 2 11 21 £ 1001:15:0

p2r
coyen ossen versen calvers prijs vande

Beesten in
ponden grooten

(overdracht) 137 2 11 21 £ 1001:15:0

Michiel vyncke 2 £ 14:0:0

Joseph d’hont 4 1 £ 29:6:8

Carel D’hont 1 £ 7:10:0

Joseph de Laere 6 1 £ 41:10:0

fran(coi)s van neste f(iliu)s fran(coi)s 2 1 £ 22:0:0

pieter de coutere 1 1 £ 15:0:0

pieter tanghe 1 £ 8:0:0

anthone verstraete 1 £ 7:10:0

______________________________________________
tsaemen 155 3 13 22 £ 1146:11:8

Aldus ghedaen door Bailliu Burghm(est)re ande Schepenen der prochie ende Baronie van heule in
Extraordinaire vergaederinghe vanden 25: 9bre 1744:
toorconden als greffier (get:) C Mulle
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Genoemde dieren

coyen koeien
ossen
versen vaarzen; vaars (een jonge koe die drachtig is en nog niet gekalfd heeft)
calvers kalveren

Index Heule

ameye, Joos, p001v
Callewaert, Joannes, p001v
Coucke, Joos, p001v
Cruyplant, francois, p001v
Cruyplant, Joannes, p001v
D’hont, Carel, p002r
d’hont, Joseph, p002r
de Brabandere, Balthazar, p001v
de coutere, pieter, p002r
de Laere, Joseph, p002r
de mets, andries, p001v
de mittenaere, Joos, p001v
de smet, pieter, p001v
gadeine, jacobus, p001v
mensie, francois, p001v
Mulle, C, p002r
noppe, andries, p001v
nuittens, petrus, p001r
Oost, Joannes, p001v
ostyn, Joos, p001r
parmentier, Jacobus, p001v
pype, Michiel, p001r

roelstraete, francois, p001v
roulez, pieter, p001v
Scherpereel, pieter, p001v
Schoore, Carel, p001v
tanghe, Joannes, p001v
tanghe, pieter, p002r
Totaal, , p002r
van neste, francois, p001v
van neste, francois, p002r
van oenackere, Joannes, p001v
vande steene, arnoudt, p001v
vande steene, pieter, p001r
vanden Berghe, Joannes, p001v
vanden berghe, Joos, p001r
verbeke, pieter, p001v
verhaeghe, arnoudt, p001v
verhaeghe, judocus, p001r
verhamme, Louis, p001r
verhamme, Pieter, p001v
verstraete, anthone, p002r
vyncke, Michiel, p002r
warlop, petrus, p001v

5. Moorsele – Koeientelling (25 november 1744)

Bron: SAM P769-09

p1r
Staet van de gheswollen coeybeesten

Moorseele
Staet ofte liste van alle de coeybeesten, veersen ende calvers, die door de quade sieckte in de prochie
van Moorseele roede van Meenen, sedert t’beginnen der selve sieckte in desen lesten somer tot alsnu
sijn ghecreveert, inghevolghe de declaratien door de naerschreven inwoonders der voorseijde prochie
van Moorseele aen wethouders der selve prochie ghedaen, van den nombre ende weerde der selve
ghecreveerde beesten, omme te voldoen aen d’orders van Mijnheer massart subdelegue general tot
rijssel, volghens brief van d’heer Deleporte directeur der roede van Meenen van daeten 20 deser maent
novembre 1744

coeyen veersen calvers waerde
in guldens

Jacobus terrijn heeft
ghedeclareert 3 coeyen
gheswollen, de welcke



51

weerdigh waeren £ 18:0:0 gr(oote)n 3 108

Jan Bap(tis)te david 4 coeyen
ende 1 calf £ 30:0:0 gr(oote)n 4 1 180

p1v
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
noel vandepitte 2 coeyen
en 1 calf £ 17:0:0 gr(oote)n 2 1 102

Joos boury f(iliu)s joos 3 coeyen
£ 24:0:0 gr(oote)n 3 144

jacobus joye 1 coe £ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

guill(aum)e vyncke 2 coeyen
£ 12:0:0 gr(oote)n 2 72

fran(ciscu)s behaghe 1 coe
£ 10:0:0 gr(oote)n 1 60

pieter vanden broucke 1 coe
£ 10:0:0 gr(oote)n 1 60

pieter rousseau 2 coeyen
£ 18:0:0 gr(oote)n 2 108

joannes nijs 8 coeyen
£ 56:0:0 gr(oote)n 8 336

joos vandenberghe 1 coe
£ 6:0:0 gr(oote)n 1 36

pieter bostyn 3 coeyen
£ 30:0:0 gr(oote)n 3 180

jacobus casier 2 coeyen £ 20:0:0 gr(oote)n 2 120

p2r
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
guill(aum)e van aelst 1 coe
£ 9:0:0 gr(oote)n 1 54

pieter grimonprez 5 coeyen
ende 2 calvers £ 48:0:0 gr(oote)n 5 2 288

Joachim maelfait 2 coeyen
ende 1 calf £ 21:0:0 gr(oote)n 2 1 126

maerten coone 1 coe £ 9:0:0 gr(oote)n 1 54

Joannes gheysen 4 coeyen en(de)
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1 soogher calf £ 32:0:0 gr(oote)n 4 1 192

pieter coussement 6 coeyen
en(de) 1 calf £ 43:0:0 gr(oote)n 6 1 258

Joseph Deman 3 coeyen en(de)
6 soogher calvers £ 36:0:0 gr(oote)n 3 6 216

pieter ph(i)l(ipp)e dumortier 8
coeyen 1 veerse en(de) 12 soogher
calvers £ 96:0:0 gr(oote)n 8 1 12 576

Jacobus van tomme 2 coeyen
£ 14:0:0 gr(oote)n 2 84

Joannes van neste 1 coe
£ 9:0:0 gr(oote)n 1 54

p2v
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
Joannes Dumortier 2 coeyen
£ 16:0:0 gr(oote)n 2 96

w(eduw)e joos Decocq 1 coe
£ 7:10:0 gr(oote)n 1 45

paulus Serruys 3 coeyen
£ 21:0:0 gr(oote)n 3 126

jacobus van dale 7 coeyen
1 vaerse ende 4 soogher
calvers £ 67:10:0 gr(oote)n 7 1 4 405

Joannes bruggheman
2 coeyen £ 16:0:0 gr(oote)n 2 96

pieter van Steenkiste
1 coe £ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

jacobus Delvae 1 coe
£ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

Jacobus Demets 1 coe
£ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

Joseph De Cocq 3 coeyen
ende 1 veerse £ 20:0:0 gr(oote)n 3 1 120

Lucas Stragier 11 coeyen
5 veersen en(de) 2 soogher calvers
£ 102:0:0 gr(oote)n 11 5 2 612
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p3r
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
Joseph van steenkiste
7 coeyen ende 1 veerse
£ 58:0:0 gr(oote)n 7 1 348

fran(ciscu)s Mestdagh 8 coeyen
en(de) 1 veerse £ 66:0:0 gr(oote)n 8 1 396

pieter pareit f(iliu)s jan 5 coeyen
£ 37:10:0 gr(oote)n 5 225

Jan pareit 10 coeyen ende
4 veersen £ 92:0:0 gr(oote)n 10 4 552

Joannes bonte 6 coeyen
£ 48:0:0 gr(oote)n 6 288

Jacobus De leu 7 coeyen
£ 59:10:0 gr(oote)n 7 357

Baltazar van Daele
7 coeyen 1 veerse en(de) 1 calf
£ 50:0:0 gr(oote)n 7 1 1 300

Joseph warlop 15 coeyen
3 veersen en(de) 2 calvers
£ 156:0:0 gr(oote)n 15 3 2 936

p3v
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
gilles Loosvelt 2 coeyen
£ 12:0:0 gr(oote)n 2 72

andries Masschelein 1 coe
£ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

w(eduw)e gilles nuyttens 3 coeyen
ende 1 calf £ 24:10:0 gr(oote)n 3 1 147

anthone Dutoit 3 coeyen
£ 21:0:0 gr(oote)n 3 126

w(eduw)e pieter van Dale
2 coeyen £ 16:0:0 gr(oote)n 2 96

joannes antone vansteenkiste
2 coeyen ende 1 calf £ 15:0:0 gr(oote)n 2 1 90

Matthis van overbeke
6 coeyen ende 1 veerse £ 54:0:0 gr(oote)n 6 1 324
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Jaecques Clais 5 coeyen
£ 35:0:0 gr(oote)n 5 210

Joannes huys 4 coeyen
ende 5 calvers £ 42:0:0 gr(oote)n 4 5 252

Joannes vandenbulcke
8 coeyen £ 56:0:0 gr(oote)n 8 336

p4r
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
joos craeynest 5 coeyen
£ 35:0:0 gr(oote)n 5 210

w(eduw)e gilles reinaert 4 coeyen
£ 28:0:0 gr(oote)n 4 168

maerten Loosvelt
1 coe £ 8:0:0 gr(oote)n 1 48

thomas behaghe 2 coeyen
£ 14:0:0 gr(oote)n 2 84

w(eduw)e vandermeersch 16 coeyen
en(de) 8 calvers £ 144:0:0 gr(oote)n 16 8 864

philippe clais 3 coeyen
£ 24:0:0 gr(oote)n 3 144

fran(ciscu)s nuyttens 4 coeyen
£ 32:0:0 gr(oote)n 4 192

Joseph De Spriet 4 coeyen
£ 32:0:0 gr(oote)n 4 192

thomas Callens 4 coeyen
en(de) 1 calf £ 25:10:0 gr(oote)n 4 1 153

anthone bekaert 1 coe
£ 6:0:0 gr(oote)n 1 36

p4v
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
jacobus vervenne 3 coeyen
£ 18:0:0 gr(oote)n 3 108

pieter Descaems 10 coeyen
2 veersen en(de) 2 calvers
£ 82:6:8 gr(oote)n 10 2 2 494

joos van daele 2 coeyen
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£ 14:0:0 gr(oote)n 2 84

pieter Debungne 3 coeyen
1 veerse en(de) 4 sooghe calvers
£ 34:0:0 gr(oote)n 3 1 4 204

joannes van dommele
3 coeyen £ 21:0:0 gr(oote)n 3 126

guill(aum)e van tomme 3 coeyen
£ 24:0:0 gr(oote)n 3 144

fran(ciscu)s Dumortier 8 coeyen
en(de) 1 veerse £ 60:0:0 gr(oote)n 8 1 360

maerten neirinck 3 coeyen
en(de) 2 veersen £ 28:0:0 gr(oote)n 3 2 168

maerten van biervliet
1 coe £ 7:0:0 gr(oote)n 1 42

michiel gheysen 3 coeyen
£ 27:0:0 gr(oote)n 3 162

p5r
coeyen veersen calvers waerde

in guldens
Joseph Lahousse 1 coe
£ 8:0:0 gr(oote)n 1 48

pieter waghebaert 2 coeyen
£ 12:0:0 gr(oote)n 2 72

Joannes pattijn 5 coeyen
£ 41:13:4 gr(oote)n 5 250

totalen 288 25 56 14526

Aldus desen staet ghemaeckt bij burghm(eest)re ende schepenen der voorn(oemde) prochie van
Moorseele, ende ghesloten desen 25 novembre 17(c=honderd) vierenveertigh,
(get:) Joannes gheysen
(get:) pieter philippus du mortier
(get:) rogier vanden berghe
(get:) pieter coussement
(get:) pieter nuyttens

Overzicht van dit document

De telling gebeurde op bevel van Mijnheer massart subdelegue general tot rijssel naar een schrijven
van d’heer Deleporte directeur der roede van Meenen op datum van 20 november 1744.

Genoemde dieren

coe koe
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veers vaars (een jonge koe die drachtig is en nog niet gekalfd heeft)
calver kalf
soogher calver gezoogd kalf
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6. Wevelgem – Lijst gecreveerde hoornbeesten (26 november 1744)

Bron: SAM P786-08

Stuk 1
p1r
Op den 26 ende 27 9bre 1744 sijn voor ons Petrus Carolus Angillis Bailliu martinus van den Berghe
Burghem(eest)re martinus van den Berghe Schepen ter interventie van Joseph de mets greffier der
prochie van wevelghem gecompareert de persoonen gemargineert staende op de twee lijsten hier
nevens gaende sub n° 1° et 2° de welcke immers de gonne over hun daer toe gesonden onder solemnele
Eede hebben verclaert dat de hooren beesten bij ider gemargineerden uytgesteken sijn gecreveert door
de jegenwoordige coysieckte als oock dat ider in sijn particulier heeft gehadt sijn verlies van diere soo
ende als bij de meergeseyde lijsten is vervat sulcx dat naer gedaene calculatien van(de) voorseyde
lijsten op den dagh van hedent al hier op dese voors(ijd)e prochie van wevelghem souden gecreveert
sijn.

ponden schel(en)
289 Coybeesten, weirdigh 2311 par(esis) 10 (schelen) gro(oten Vlaams)
38 veissen weirdigh 189 10
33 vette calvers ende

drinckelingen weirdigh 40 2

p1v
9 Jaerlynck calvers 16 0
1 Stier weirdigh 6 0
1 Jaerlynck stierken

weirdigh 1 10

Sulckx dat het verlies der geseyde hooren beesten soude commen te saement te beloopen tot twee
duysent vijfhondert vierentsestigh ponden twalf schellingen grooten vlams courant actum date ut supra.
toor(conde)n als Balliu
(get:) P. C. Angillis

Total 2564 12 0
In guldens 15387 0 0

Daerbij gevoegt over verlies
van d’abdie 20 coeybeesten à
48 gul(dens) 960 0 0

16347 0 0



Stuk 2
p1r

Wevelghem n°1°
Lijste van de gecreveerder hooren beesten overgegeven bij de naervolgende persoonen met de weirde van diere op den 26 november 1744 als volght in ponden schellingen grooten vlams
courant.

naemen quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie quantiteyt weirde quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie
van de persoonen die hunne van verlies van ende prijs van verlies van ende prijs van verlies van ende prijs van van verlies van ende prijs van van verlies van ende prijs van van jaerlynck ende prijs
hooren beesten door de coysieckte coybeesten der selve veissen der selve vette calvers en(de) de selve vette jaerlynckcalvers de selve stieren van diere stieren van diere
hebben verloren coy beesten veissen drinckelingen calvers ende jaerlynck

drinckelingen calvers
S(ieu)r Jan reynaert 20 200 3 15 4 12 3 3
Jan de masure 2 12
de wed(uw)e guillaume van halst 2 11
pieter de lannoy 3 20 1 5
de wed(uw)e george del plancke 4 28
pieter reynaert 13 91 2 8 1 1:10
Jacobus van daele 1 8
Jacobus cattheau 5 40 1 3 1 1:10
fran(coi)s masselis 2 15
Joseph polderman 2 18
joannes gouthals 2 12
anthone polderman f(iliu)s Jan 1 7
de wed(uw)e jan de man 3 18 1 5:10
petrus vercamert 2 18 1 7
Joannis minne 2 16
fran(coi)s de man 1 6
de wed(uw)e rogier de man 7 42 1 5 1 1
fran(coi)s vandermeersch
> f(iliu)s w(ijlen)t adriaen 10 80 3 5
Engelbertus vandermeersch 12 84 2 4
gabriel le febvre 1 7
s(ieu)r Joseph de mets greffier 2 14 1 5 1 2
fran(coi)s vandermeersch
> de jonghen 17 187 2 10 2 1 2 3
adriaen vercruyse 2 12:15
pieter corselis 8 56 3 18 2 2
pieter le febvre 7 49 3 4:10
stephanus polderman 5 40 1 2
Joseph de munck 6 42
de wed(uwe)e Joannes
> van steenkiste 5 32 1 1
petrus fran(coi)s de laere 1 4:10
pierre dael 6 48 1 1:10
Joannes herman 3 25
Joseph van tomme 4 32 1 1
Joannes van tomme f(iliu)s
> w(ijlen)t Joseph 3 24
Joannis roelandt 3 21 1 5
pieter Jacobus delefortrie 5 40 2 12 2 3
Joseph de mets 1 5:5
Joseph wattyn 1 6
pieter wattyn 1 6

T’Saement 175 1377:10 22 114:0 20 31:0 7 1 1:10

Stuk 3



p1r

Wevelghem Continuatie van(den) 27 9bre 1744
n°2°

naemen quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie quantiteyt weirde quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie quantiteyt weirdie
van de persoonen die hunne van verlies van ende prijs van verlies van ende prijs van verlies van ende prijs van van verlies van ende prijs van van verlies van ende prijs van van jaerlynck ende prijs
hooren beesten door de coysieckte coybeesten der selve veissen der selve vette calvers en(de) de selve vette jaerlynckcalvers de selve stieren van diere stieren van diere
hebben verloren coy beesten veissen drinckelingen calvers ende jaerlynck

drinckelingen calvers
Jean Andries rousseau 3 21
cecilia de mets 1 7
guilliaeme holvoet 11 82:10 2 10
Jacobus roose 3 18:10 1 1:10
de wed(uw)e s(ieur) martinus
> vanden Berghe 9 72 1 4 3 4:10
Jan masselis 2 16
andries vuylsteke 3 21
Joannis van tomme f(iliu)s Jan 7 49
joseph oplinus 3 24
d’hoirs van michiel Ernaert 2 14
gillis van steenkiste 2 15 1 2
Jacobus cardon 15 125 4 16:10 1 1:10
de wed(uw)e joannes de munck 1 8
d’hoirs gillis bossuyt 4 26:10 1 4 1 1
Stephanus nollet 4 32
Jacobus wattijn f(iliu)s pieter 1 5
de wed(uw)e Jacobus terrijn 3 20
Joannis le perre 2 13 1 1
daniel viaene 1 7
Jacobus de ryckere 3 24 2 6
pieter plancke 2 16 1 5
de wed(uw)e jan beghein 7 49 1 4
matthis de prez 1 9
cruypt in d’aerde 3 24 2 12
Jacobus van hauwaert 2 19
andries ghesquiere 12 108 1 7 2 3 1 6
ferdinandus de neckere 1 9
guilliaeme bevernagie 2 16
pieter de man 3 24
Judocus mestdagh 3 18
Joannes fieũx f(iliu)s Jacobus 1 5:10 1 4         
Ignatius Compaignie 9 78 1 4 2 3
d’hoirs Jacobus ghesquiere 2 16 1 7
Joseph hespeele 4 32 1 1:12

T’saement 132 934 16 75:10 13 19:02 2 6 1 6



Genoemde dieren

coybeesten koe
veissen vaarsen
vette calvers vette kalveren
drinckelingen gezoogde kalveren
jaerlynckcalvers éénjarige kalveren
stieren stieren
jaerlynckstieren éénjarige stieren
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7. Algemeen overzicht

Dadizele Geluwe Heule Moorsele Wevelgem
koeien 51 (6 à 11p) 249 (5 à 11p) 155 (4,5 à

9p)
288 289 + 20

vaarzen 1 (5p) 25 13 25 38
kalveren 9 (1 à 2p) 23 22 56 42
ossen 3
stieren 2
totaal ponden 411:10 1919½ 1146:11:8 2421 2564:12
totaal gulden
(1p gr à 6g)

14526 15387 + 960
= 16347

Overlijden Katrien Bommerez

Wilfried Devoldere

Als redacteur van dit tijdschrift moest ik in het verleden jammer genoeg reeds verschillende
malen het overlijden melden van een bestuurslid of een erebestuurslid van de regionale VVF-
afdeling Roeselare. In het vorige nummer van ’t Stamboompje werd het overlijden
meegedeeld van Trees Vandenbunder, weduweVic Caes.

Deze maal heb ik de droevige taak jullie het overlijden te melden van mijn echtgenote Katrien
Bommerez. Ze werd geboren te Roeselare op 2 december 1952 en overleed in het Roeselaarse
Stedelijk Ziekenhuis op zaterdag 20 augustus laatstleden, op vrijdag 26 augustus had het
afscheid plaats in de H. Godelievekerk. Ik dank de vele vrienden en kennissen van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde voor hun deelneming en/of aanwezigheid op de
uitvaartplechtigheid. Het was een steun voor Maarten en mezelf. Katrien heeft me altijd ten
volle gesteund in mijn werk voor het verenigingsleven en dat kon ik echt waarderen. Zelf was
ze vanaf haar 17de actief in de Roeselaarse scouts als welpenleidster, later werd ze in de jaren
’80 van de vorige eeuw het eerste vrouwelijke bestuurslid bij de oud-scouts van Roeselare
waar ze momenteel ondervoorzitter was.

Nieuwe publicatie(s): parochieregisters KLERKEN

In het Brugse rijksarchief bevinden zich kopieën van de parochiregisters van de Sint-
Laurentiuskerk van Klerken. Op het ogenblik dat de parochieregisters van alle parochies uit
het Ancien Regime werden gemicrofilmd, bleken die van Klerken niet aanwezig te zijn en
zodoende zijn ze niet raadpleegbaar op microfilm. Vele vorsers zijn hiervan niet op de hoogte.
Dank zij het enorme werk van Roger Clauw uit Zottegem kunnen we ter gelegenheid van de
39ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag een publicatie in vier delen brengen: 1/ Dopen 1654-
1745; 2/ Dopen 1746/1796; 3/ Huwelijken 1653-1796 en 4/ Overlijdens 1675-1796. Meer
nieuws over prijs en beschikbaarheid op de ontmoetingsdag, in het volgende nummer van ’t
Stamboompje en in het laatste nummer 2011 van Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen.
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Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (33 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
Antwerpen-Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!!
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden
kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie
omslag Vlaamse Stam).


