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Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

- 4° vrijdag v.d. maand van 18.30 u tot 22
uur.Opgelet: tot einde maart, vanaf april
is er geen vrijdagavondopening meer
voorzien.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Zondag 5 januari: gesloten,

Dinsdag 8 januari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 12 januari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Dienstencentrum De Zonnewijzer (Lange

meersstraat 6, 8500 Kortrijk
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Maandag 21 januari (17.30-21) o.l.v.
Rudy Popelier.

Vrijdag 25 januari (18.30-22) o.l.v. Geert
Decoene.

Zondag 3 februari (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 9 februari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 12 februari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 18 februari (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Vrijdag 22 februari (18.30-22) o.l.v.
Geert Decoene.

Zondag 3 maart (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 9 maart (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 12 maart (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 18 maart (17.30-21) o.l.v.
Bernard Fillieux.

Vrijdag 22 maart (18.30-22) o.l.v. Geert
Decoene.

VOORDRACHTEN:

Donderdag 24 januari is er de klassieke
nieuwjaarsreceptie van de Kortrijkse
erfgoedverenigingen, hiervoor werden van
uit de Erfgoedcel Kortrijk uitnodigingen
verstuurd. De receptie wordt voorafgegaan
door een voordracht van Edward De
Maesschalck over ‘De graven van
Vlaanderen’.

Zondag 24 februari: jaarlijkse aperitief-
babbel. De babbel heeft dit jaar plaats in

Hoeve Ter Kerst, Ter Kerststraat 1 te
Gits. Spreker is onze voorzitter Wilfried
Devoldere die het heeft over de Erfgoed-
fietsroute familie Lievens. Uitgangsfiguur
is pater Constant Lievens die geboren werd
in Moorslede en er ook vereeuwigd is op
de markt met zijn ruiterstandbeeld. De
voorouders woonden stuk voor stuk op nu
nog bewaarde erfgoedrelicten. Een ervan is
trouwens Hoeve Ter Kest net als het
Onledegoed op de grens van Gits en
Beveren. Maar ook De Zalm op de
Roeselaarse Grote Markt en Bivakhuis Het
Rokken (Aardappelhoekstraat Roeselare),
de hoeves De Blauwen Torre en het Sint-
Annagoed (‘het Verzonken Kasteel’) in
Beveren, het Bourgondisch Kruis in
Beveren, enz. werden bewoond door
voorzaten van Lievens en dus ook van de
spreker (wiens overgrootvader de oudste
broer van C. Lievens was). We maken
kennis met het wel en wee van de
bewoners van deze nog bewaarde en
dikwijls nog toegankelijke herbergen maar
ook met de bewoners van de genoemde
boerderijen. Aan de hand van de
fietsknooppunten werd in de zomer van
2012 een fietsroute in elkaar gestoken
zodat men met die vele plaatsen kan kennis
maken.
De voordracht is gratis toegankelijk maar
we vragen 6 euro waarvoor je 2
drankbonnen voor aperitief of drank naar
keuze bekomt. Je kunt ter plaatse betalen
maar dient wel vooraf in te schrijven bij de
secretaris Brigitte Willaert (telefonisch op
051 20 28 83 of via electronische post:
mbrigitte.willaert@telenet.be.

Dinsdag 26 maart om 19.30 uur (in
Roeselare, documentatiecentrum FV
Mandel-Leie, Kokelaarstraat): Contacten
van onze voorouders in de 16de eeuw met
de Hugenoten in Groot-Brittanië door
Werner Peene. Spreker is een autoriteit op
dit kennisvlak, het wordt zeker een
boeiende en leerrijke avond.
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Publicaties Regio Mandel-Leie

Op de West-Vlaamse ontmoetingsdag in november werden twee nieuwe publicaties
gepresenteerd aan de bezoekers van de boekenbeurs:

- Cd klappers 19de-eeuwse parochieregisters Rumbeke (1807-1907) door Cecile
Vandenaweele. Prijs 15,00 euro.

- Cd Staten van goed van de heerlijkheid en schepenbank van Dadizele (1680-
1793) door Michel Vanelslander. Prijs 15,00 euro.

Info inzake eventuele verzendingskosten of bestelling bij bernard.fillieux@telenet.be

Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek:
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Stadsarchief Roeselare

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur (op maandag),
tot 17 uur (op woensdag). Tijdens de maanden juli en augustus kunnen er afwijkende
openingstijden zijn ! Voor meer informatie:
http://www.roeselare.be/bestuureninfo/stadsdiensten/departementvrijetijdcultuurenonderwijs/
dienstarchief.asp

Bezoek aan het Stadsarchief Kortrijk

Brigitte Willaert

Op dinsdag 4 december 2012 werden de deelnemende leden van Familiekunde Vlaanderen,
regio Mandel-Leie ontvangen door de stadsarchivaris, Ann Augustyn. We werden
verwelkomd met een kopje koffie.

Zij vertelde dat er pas in 1998 een gebouw werd aangekocht om een stadsarchief op te starten.
Tot dan werd alle archief in het Rijksarchief ofwel in het stadhuis opgeslagen. In 1999 kwam
er de archiefbewaarplaats met 5 km rekken en in 2000 werd Ann Augustyn stadsarchivaris.

Van 2000 tot 2005 werd het gebouw gerenoveerd, er kwamen bureaus en een
klimatisatiesysteem Dit was nodig om de archieven in betere omstandigheden te bewaren op
een temperatuur van 18° in de winter tot 20°C in de zomer, dit bij een luchtvochtigheid van
50 tot 55. Op 16 april 2005, erfgoeddag, werd de nieuwe leeszaal plechtig geopend. Sindsdien
is het archief dagelijks toegankelijk:
De volgende openingstijden gelden:
Maandag: 9-12u30 en 14-19u
Dinsdag: 9-12u30
Woensdag: 9-12u30 en 14-16u
Donderdag: 9-12u30
Vrijdag: 9-12u30
Zaterdag: op afspraak
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In 2011-2012 is het moderne archief vanaf 1796 verhuisd van het Rijksarchief naar het
stadsarchief. Alles van vóór 1796 blijft in het Rijksarchief, ook de wezerijregisters dus.

Er zijn 4 personen in dienst: 3 voor de leeszaal en 1 voor het magazijn. In 7 jaar tijd is er 4 km
archief geschoond, gesorteerd en ingepakt in 40000 zuurvrije archiefdozen.

Wat kan er gevonden worden in het stadsarchief ?
- registers burgerlijke stand vanaf 1796 tot 1920
- bouwvergunningen
- stadsrekeningen
- notulen van de gemeenteraad.
Bevolkingsregisters: mogen niet geraadpleegd worden door de wet op de privacy. Op een foto
van die registers konden we merken dat ze aan restauratie toe waren.

Wat vindt de genealoog er ?
Registers burgerlijke stand van groot Kortrijk:1796-1920
Bidprentjes: +/- 500000, alfabetisch geklasseerd en gescand door vrijwilligers, enkel letter V
is nog te scannen. Het is de bedoeling om die op internet te plaatsen in de beeldenbank,
hopelijk volgend jaar.
Wanneer je een of meerdere bidprentjes wenst kun je die opvragen aan het stadsarchief. Die
worden dan opgezocht en 14 dagen later staan die beschikbaar in de leeszaal. Je kunt een USB
stick meenemen om een digitale kopie te maken. De bidprentjes zelf zijn niet meer vrij te
raadplegen omdat er te veel verdwijnen.
De akten van na 1920 zijn opvraagbaar in het stadhuis bij de Burgerlijke stand mits
toestemming van de rechtbank. Website: http://www.kortrijk.be/producten/uittreksel-
burgerlijke-stand

Momenteel is men bezig met het digitaliseren van de akten en men hoopt die binnenkort
digitaal opzoekbaar te maken via het intranet van de stad Kortrijk.
Rouwbrieven: +/- 300000, geklasseerd per 10 jaar.
Verzamelingen: genealogische collecties, vroeger te vinden in de stadsbibliotheek.
Het Slossefonds (Leopold Slosse °1842 en overleden in 1920)
Daar zijn tal van interessante zaken te vinden:

1. bidprentjes, niet enkel van Zuid-West-Vlaanderen maar ook van Zuid-Afrika, Ierland,
Engeland en Friesland

2. Bundels in memoriam
3. Bibliotheek met palmaressen, gegevens over adellijke families
4. Heemkundige verzamelbanden, krantenknipsels, lijkredes.
5. Biografische verzamelbanden
6. Collecties rouwbrieven en stambomen

In 1920 heeft Stad Kortrijk de persoonlijke collectie van pastoor Leopold Slosse aangekocht.

Stad Kortrijk is onlangs gestart met een beeldbank. In de toekomst zal ook ’De gazette van
Kortrijk’ hierop te vinden zijn.

Tot slot brachten we nog een bezoek aan het depot.
Enkele websites: stadsarchief@kortrijk.be , rijksarchief.kortrijk@arch.be en de beeldbank:
www.geheugenvankortrijk.be



6

Izegem–Paardentelling (14 november 1734)

Stef Arrazola de Oñate

Bron: Stadsarchief Menen; P757-11-06

p1r
Izegem

Dit naervolghende is de exacte
lyste van alle de peerden die bevonden syn
geworden onder de heerlichede van Isegem
roede van
meenen geinclaveert binnen de prochie
ende de
baronnie van Lichtervelde geretrouveert
ende na
bevonden door S(ieu)r pieter lesy bailliu
vande voornomde
heerlichede ten assistentie ende presentie
van
pieter de Roo synen officier alles in
conformiteyte
vande respective ordonnantie by forme van
de
plaecaete dannof synde van syne
keyserlycke
ende catholique Maj(estey)t gepubliceert
ter consistoirie
vanden raede in vlaenderen den 8 8bre
1734
ende ter kercksughel(?) van Lichtervelde
den
24 8bre daer naer per assixniatie van
pieter ampe amman soo volght

Jan Lampsens Jegenwoordigh
burgm(eest)re der voorseyde
heerlichede heeft gedeclareert
te hebben in proprieteyte
de naervolgende peerden

twee merrie peerden, swart
van haire, ider seventhien
handen hooghe het eene out
thien jaeren ende het ander
dryentwyntigh jaeren

voorts een vool out twee
jaeren swart geblest op den

p1v
cop sesthien handen hooghe
hebbende syne declaratie alsoo
voorseyt 16 dese onderteeckent
met syn gewoonelyck hanteecken
(get:) Jan Lamsens

Bartholomeus Callewaert
Schepen der voormelde heerlichede
heeft gedeclareert te
hebben in proprieteyte de
naervolgende peerden

twee swarte merries het eene
out seven jaeren hooge sestien
handen geblest een weinigh op
den cop
ende het ander oock swart out
vyf jaeren hooge seventien

p2r
handen hebbende dese
syne declaratie alsoo
voorseyt is ond(erteecken)t met
syn gewoonelyck hanteecken
(get:) bertel callewert

Joannes tempelaere oock
Schepen der voors(eyd)e heerlichede
heeft gedeclareert te hebben
in proprieteyte de naervolgende
peerden

twee swarte merrie peerden
elck geblest op den cop het
eene out acht jaer ende het
ander vyf jaer mitsgaders
het eene achtien handen ende
het ander seventhien handen
dit (+) tmarcq van
Joannes tempelaere

Aldus gedaen ende geretroveert by den
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onderschreven als int presencis? (ver)melt
ende dese
beneffens myner officier onderteeckent op
den

xiiij 9bre 1734 Toor(cond)e (get:) pieter
lesy

pieter
deroo

Tellingen in het Stadsarchief van Menen
m.b.t. de veeziekte van 1744

(vervolg)
Stef Arrazola de Oñate

In het stadsarchief van Menen vonden we volgende tellingen m.b.t. de veeziekte. (Zie ’t
Stamboompje, 2011, nr. 4)

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)

Bij het doorbladeren van een pakketje onder de noemer “Tellingen Izegem” vond ik nog
volgende tellingen m.b.t. de veeziekte:

Emelgem SAM P757-11-10 Koeientelling (1744)
Izegem SAM P757-11-09 Koeientelling (1744)

Izegem –Koeientelling (16 november 1744)

Bron: SAM P757-11-09

p1r
Isegem
Declaratie van
de coeybeesten, veisen ende
calvers die op de prochie ende
Prinsdomme van Isegem syn
gecreveert door de regnerende
quaede sieckte onder de beesten,
opgenomen door Hooghbailluy
Burgm(eestr)e ende schepenen der
selve prochie, mitsg(aede)rs vande
weerde van deselve beesten,
geestimeert door de respective
coeymeesters ende beenhauwers
van aldaer, alles inconsequentie
vande orders van mynheere Massart
subdelegue generael van
d’Intendantie van vlaenderen
indaeten 16 Novembre 1744
Soo volgt
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Proprietarissen coeyen veisen calvers Estimatie
in gulden

Joannes Kerckhof fs Gillis 1 33

Pieter dejonge fs Eloy 5 240

Joannes vande Putte 4 2 198

Hubrecht neerinck fs hub(ert) 1 42

Joannes Renier fs ant(oon) 1 45

Pieter van Daele 2 1 1 114

Michiel Surmont 11 594

Guilliame kerckhof 5 1 231

Joannes verecke fs Jan 1 30

Jacobus le couttere 7 1 312

vi(du)a Jan fremaut 5 2 200

vi(du)a alexander Clarisse 2 108

______________________________________
________
(totaal) 45 5 3 2147
Aldus de voorenstaende opneminge

p1v
ende declaratie gedaen by Hooghbaelluy
Burg(meestr)e en(de) schepenen der prochie ende
Prinsdomme van Isegem, voorseyt
Desen 28 novembre 1744 Toor(cond)e
als greffier (get:) B: J: Cremendier? grefier

Emelgem–Koeientelling (16 november 1744)

Bron: SAM P757-11-10

p1r
Emelgem
Declaratie van
de coeybeesten, veisen ende
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calvers die op de prochie van
Emelgem syn geswolten door
de regnerende quaede sieckte
onder de beesten, opgenomen
door Burgm(eestr)e ende schepenen
der selve prochie, mitsg(aede)rs
vande weerde van(de) selve beesten,
geestimeert door de respective
coeymeesters ende beenhauwers
van aldaer, alles inconsequentie
vand’ orders van mynheer
Massart subdelegue generael
van d’Intendantie van vlaen(der)en
indaeten 16 Nov(embr)e 1744 Soo volgt

Proprietarissen coeyen veisen calvers Estimatie
in gulden

Joannes maertens 2 96

Stephanus Himpe 2 1 93

pieter van Tomme 1 1 48

Joannes dewulf 7 294

Joannes casier 3 1 132

S(ieu)r Lambertus morren 2 82

______________________________________
________
totaelen 17 1 2 745

Aldus de voorenstaende opneminge

p1v
ende declaratie gedaen ende gemaeckt by
Burgm(eest)re ende schepenen der prochie
van Emelgem, voorseyt Desen 28 nov(embr)e
1744 Toor(cond)e als greffier
(get:) B: J: Cremendier? grefier
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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.

Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 2

Nieuwe publicaties Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 4

Bezoek aan het Stadsarchief van Kortrijk (Brigitte Willaert) 4

Izegem – Paardentelling (14 november 1734) (Stef Arrazola de Oñate) 6

Tellingen in het Stadsarchief van Menen met betrekking tot de veeziekte
van 1744 (Izegem en Emelgem) (Stef Arrazola de Oñate) 7

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 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)

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 FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

- op de 4° vrijdag v.d. maand zijn we niet
meer geopend wegens dalende
belangstelling voor deze avond.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Zondag 7 april (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Dinsdag 9 april (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 13 april (13.30-17) o.l.v. Hector
Lievens.

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Dienstencentrum De Zonnewijzer (Lange

meersstraat 6, 8500 Kortrijk
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Maandag 15 april (17.30-21) o.l.v.
Bernard Fillieux.

Zondag 5 mei (9-12) o.l.v. Rudy Popelier.

Zaterdag 11 mei (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 14 mei (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 20 mei: gesloten (Pinkeren-
maandag).

Zondag 2 juni (9-12) o.l.v. Rudy Popelier.

Zaterdag 8 juni (13.30-17) o.l.v. Bertrand
Nolf.

Dinsdag 11 juni (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 17 juni (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Tijdens de maand juli zijn we open
zaterdag 6 juli (volledige dag: 9-12 en
13-17 uur) o.l.v. Rudy Popelier en op
zaterdag 13 juli o.l.v. Edgard Seynaeve
(ook van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur).

VOORDRACHTEN:

Op donderdag 11 april om 20 u is er in het
Muziekcentrum, Convervatoriumplein in
Kortrijk een voordracht (organisatie De
Leiegouw) door Dr. Johan Mattelaer onder
de titel Anders (en beter) kijken naar
middeleeuwse kerken. Spreker raakte in
de ban van de vele mysterieuze gedrochten

en hybride afbeeldingen in oude kerken,
meer nog ook een aantal erotisch getinte
kapitelen en afbeeldingen. Waarom zijn er
in de kerken zoveel wereldse afbeeldingen,
zoveel blote achterwerken en obscene
taferelen te zien ?

Op zaterdag 4 mei nemen we deel aan het
48ste congres voor familiekunde. Meer
info, zie: http://fv-
congres2013.familiekunde-vlaanderen.be/.
Een van de sprekers is onze plaatselijke
voorzitter Wilfried Devoldere die het heeft
over het uitstippelen van een familiale
erfgoedroute.

Op 24 mei om 19.30 u in cc De Spil, witte
zaal: voordracht door John Goddeeris,
voorzitter Mandeldal over ‘Van
Vlaanderen tot West-Vlaanderen van
1648 tot 1713’. I.s.m. KGOGRO en FV
Mandel-Leie.

Noteer nu ook al volgende voordrachten in
het najaar:

- 22 oktober (in Kortrijk): Van
Mozes tot Thomas Nicolaas,
vondelingen in elk tijdperk door
Claude Gekiere;

- 26 november (in Roeselare):
Opzoekingen in middeleeuwse
archieven door Jan Van Acker.

Hoogstwaarschijnlijk volgt in de maand
december zoals ieder jaar een bezoek aan
een archief of documentatiecentrum in de
streek.
.
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Publicaties Regio Mandel-Leie – herinnering …

Op de West-Vlaamse ontmoetingsdag in november werden twee nieuwe publicaties
gepresenteerd aan de bezoekers van de boekenbeurs:

- Cd klappers 19de-eeuwse parochieregisters Rumbeke (1807-1907) door Cecile
Vandenaweele. Prijs 15,00 euro.

- Cd Staten van goed van de heerlijkheid en schepenbank van Dadizele (1680-
1793) door Michel Vanelslander. Prijs 15,00 euro.

Info inzake eventuele verzendingskosten of bestelling bij bernard.fillieux@telenet.be

Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek:
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Stadsarchief Roeselare

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13 tot 18 uur (op maandag),
tot 17 uur (op woensdag). Tijdens de maanden juli en augustus kunnen er afwijkende
openingstijden zijn ! Voor meer informatie:
http://www.roeselare.be/bestuureninfo/stadsdiensten/departementvrijetijdcultuurenonderwijs/
dienstarchief.asp

Een Izegemse disrekening: 1586 – 1587

Bertrand Nolf

Disch 1586 ende 1587 1588

Recent vond ik in het stadhuis, in een bureau van de juridische dienst een viertal
disrekeningen (deze moeten daar al jaren in een verdomhoekje gelegen hebben). Ik had al lang
het vermoeden dat heel wat rekeningen uit de 16de eeuw ontbraken in het archief. Tanghe
beschreef enkele hiervan in zijn 'parochieboek van Iseghem'. Nu deze terecht zijn betekenen
ze een waardevolle aanvulling in de gebeurtenissen op het eind van de 16de eeuw.
Daarin zal je lezen dat er sprake is van 'benarde tijden', hiermee bedoelde de griffier Coghe
ongetwijfeld de troebele tijden tengevolge van de godsdienstvervolging. De ontvolking na de
slag van Ingelmunster in 1580 door de Malcontenten was ook mede de oorzaak dat deze
rekening pas in 1586 werd opgemaakt. Opname van doodschulden in deze rekening (1582-
1586) zijn er niet, waren er geen begravingen? Het zou kunnen...spoedig zou de regio
opnieuw geterroriseerd worden, maar nu door de Geuzen uit Oostende en een nieuwe
emigratie in gang zetten. Een vergelijking met de familienamen van de penningkohieren
(1572) en de parochieregisters (twaalfjarig bestand) leert mij dat slechts 1/3 van de FN in
Izegem behouden bleven.

Reeckenijnghe vanden disch van ijseghem ende vanden jaere XVc Vxxxvj tot Sente Jansmesse
1587
Pieter Callewaert ontfanghere

f°1
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Reeckenijnghe ende bewijs omme Pieter Calewaert filius Boudewijns als ontfangher vanden
Disch van Ijseghem. Midtsgaeders Jacob Hoorman d’oude ende Andries de Joncheere als
bezorghers vanden zelven disch van alle de handelijnghe ende administratie vanden goede
den voorscreven disch toebehoorende beghinnende Sent Jansmesse Vc ende
zessentachtentich/ tot Sent Jansmesse Vc zevenentachtentich/ (St.Jansmis = 24 juni)

- Ontfaen van tghoone den voornomden disch te boven bleef ende goedt quam bij t’slot

vander letste reeckenijnghe ghedaen bij Gillis Sijmoen als ontfanghere

- ij Schel Par

- Ontfaen van appoorte (= offeranden, vrijwillige geschenken) bijden dischmeester dit

voorseijde jaer vergadert metten berhene hier of ende es dit jaer niet anden ontfangher

overghebrocht, midts datter zeer letter inghecommen es duer den benarden tijdt ende

tzelve datter vergadert es gheweest ende telckent vut ghedeelt den aermen hier voor

- Memorie

1ste Somme: ij Schellingen Parisis
f°1v°

Ontfanck van thienden den voornomden disch van Yseghem toebehoorende
- Ontfaen van Guilliaeme Onreet over de disch Westhiende vanden jaere ende ougst

XvcLxxxvi de somme van

- Xij P.P.

- Ontfaen van Pieter van Lerberghe over den disch Oosthiende vanden jaere ende

ougste Xvc Lxxxvi de somme van .

In Margine: ‘dat men dit zie te recouneren’
2de somme Xij P.P.

f°2
Ontfanck van diversche renten den voornomden disch van Ijseghem toebehoorende

- Alwelcke renten te zullen ghespecifieert staen inde voorgaende reeckeninghen vanden

zelven disch / ende bijsonder in eene (hier ghesien) ghedaen bij Jan Andries in dien

tijden ontfangher van dien van daten de xxen octobris Xvc Lxxxi / de welcke

voornomde reeckenijnghe es gheweest vanden jaere beghinnende Sent Jansmesse

XvcLxxx tot Sent Jansmesse Xvc eenentachtentich Incluis /

- Soo dat den voornomden disch goedt compt alle de voorscreven renten ende

voornomde reeckenijnghe ghespecifieert / Scichtent? Sent Jansmesse XvcLxxxi

voornomt / zonder de ghoone ontfanghen bij Gillis Sijmoen als ontfanghere vanden

voorseijde disch begrepen in zijne reeckenijnghe van daten den tweeden van

novembre XvcLxxxvi

f°2v°
Ghereserveert oock de ghoone ontfanghen bij Pieter Caluwaert als ontfangher vanden
voorscreven disch / zoo hier naer volcht

- Ontfaen van Pieter vander Biest ende datte over zijn hilt van een erfvelicke losrente

den penninck Xvi die Pieter de Jonckheere filius Gillis ende Maeije zijn wijf den

disch van Ijseghem up ghedreghen hebben om huerl(ieder) jaerghetijde mede te doene

ende valt telckent Baefmesse / borghe Roegaer Verhulst / ende dit over tjaer

XvcLxxxij zoo dat men de resterende jaeren moet innen ten profite vanden disch /
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dese rente ghespescifieert int voorscreven Jan Andries reeckenijnghe folio 17 verso/

ontfan over tjaer 1582

- Vi P.P.

- Ontfaen van Maertin Varraes over Franschois van Langhemeersch vallende

telckenden derden van Meije beset up Xxviij c Landts ghenaempt den Halemeersch

zoot blijckende bijden chaertere ligghende onder mijn heere van Caestere Xij P.P.

sjaers ende dit vanden jaere XvcLxxxi ende Lxxxij compt over de voornomde twee

jaeren

- xxiiij P.P.

- Inde voornomde Jan Andries reeckenijnghe ghecoort. folio Xi

f°3
- Ontfaen van Joos Brouckaert beset up Xvc landts commende vutten hoofde van Joos

Anne / ande noordtzijde van Pieter van Baelberghe landt, up de zuudtzijde vander

straete die loopt naer Rouselaere onder ijsghem telckent Vj S P sjaers compt over

t’jaer 81 tot ende metten jaere 86 tsaemen

Xxxvi S. P

In Margine: ’ dese twee parthien staen inde voornomden Jan Andries reeckenijnghe
f°1 ende verso’

- Ontfaen noch vanden hoirs Joos Brouckaert over Pieter van Baelberghe van Xvc

landts ande noordtzijde vande Weduwe Joos de Coghe lande ende ande zuudtzijde

Joos Anne landt ende tvrieijghen te weten Vj S. P. sjaers compt over tjaer 1581 tot

ende metten jaere 1586 tsaemen Vj jaeren

- Xxxvj S.P.

- Ontfaen vanden zelven Joos Brouckaert van Vj c landts ghenaempt den hindebilck

onder Aijshofve telckent jaere Xvj Schellinghen Parisis compt over de jaeren 1581 tot

ende metten jaere 1586 incluus tsamen Vi jaeren, dus hier Iiij Pondt Vvj Schellinghen

In Margine: ‘die f°3’
- Ontfaen van weghen Pieter Hoornaert vutter handt van Jacob Hoornaert filius

Pieters tot den jaere ghetijde van Walrave Crampe ende Catheline S’Cleercx beset up

een sticke landts ande zuudtzijde van t’straettgin dat loopt naer den

f°3v°
Mandere groot Vc en half onder Ijseghem breeder ghespecifueert inde voorgaende
reeckenijnghe van Jan Andries folio 10 verso ende gheldt Vij Schellinghen Vj
denieren sjaers compt over de jaeren 1581 tot ende metten jaere 1586

- Ij P. V S.

- Ontfaen vanden voorscreven Jacob Hoornaert filius Pieters over huerlieder andeel

van Xiij Schellinghen Parisis sjaers ix S. ij den ende P(iete)r de Bos Iij Schellinghen

Parisis x den P sjaers beset up Xiiij C landts ligghende ande noordtzijde van dhoijrs

Inghelin Hoornaerts ende de halijnghen van H(ubrech)t de Crijtsche lande onder

Ijseghem breeder begrepen inde voornomde reeckenijnghe f° 10 verso compt hier over

de jaeren 1581 tot ende metten jaere 1586 tsaemen

- Ij P Xv S. P.

- Ontfaen vanden voorseijden Jacob Hoornaert beset up een hondert landts dat men

heet tsmoorlant onder Ijseghem ende gheldt Xviij den P sjaers begrepen inde
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voornomden reeckenijnghe van Jan Andries folio 10 verso compt over de jaeren 1581

tot ende metten jaere 1588

f°4
- Ontfaen van m(eeste)r Jan Maelfeijt over Abseloen Carre beset up Vc landts

ligghende west vander straete die loopt van ijseghem naer de Biestmeersch daer thuus

up staet metten sticke bachter scheure hier of es mentie ..Inde voornomde

reeckenijnghe folio 5 dit over tjaer XVcLxxxi tot ende metten jaere 1584 ten xviij den

Par sjaers compt over de voornomde vier jaeren

- Vi S Par

- Ontfaen vanden voorseijden m(eeste)r Jan Maelfeijt over Abseloen Carre gheroert

inde voornomde reeckenijnghe folio 8 vuten hoofde van Trijstram van Poucke beset

up een sticke landts thender dreefve ter Roodepoorte ende west vande dreefve ende es

ghenaempt den cavere onder mijn heere van Ijseghem/ compt ten xxiiij S P sjaers

over tjaer 1581 tot ende metten jaere 1584 tsamen

- iiij P xvi schel Par.

- Ontfaen van Mathijs van Roosbeecke betaelende over Guilliaeme de Cuupere beset

up stede daer hij Guilliaeme plach te woonen ende up een sticke

f°4v°
- landts dat licht up de westzijde vande dreefve onder t’vrieijghen vallende telckendt

kersavende …Xvj Schel P hierof mentie inde voornomde reeckenijnghe folio 8/ compt

hier bij protestatien over tjaer Xvc Lxxxi

- Xvj Schel. Par

- Ontfaen van Christiaen vanden Berghe over dhoijrs van m(eeste)r Maertin van

Wildemeersch ter causen vande hofstede te Joosine Balins ande noordtzijde vanden

keerckhoofve van ijseghem ende naerst/ Omme tjaerghetide mede te doene van

Fransisce vanden Velde/ hier of gheldt de weduwe P(iete)r de vadde, ij schellinghen

ij denieren par. Maertin van Wildemeersch xxx schel. viij den. par./ ende Mahieu

Ijde over hem ende Gheeraert Schijnckele xi schel. vi den. par./ Jan van

Langhemeersch vi schel. vi den. par. ende Pieter Merveleye iij schel. par. vallende

tsente Maertins daeghe te vullen gheroert inde voornomde reeckeninghe folio 9 / ende

hier bij protestatien ontfaen over dhoijrs vanden voornomden M(eeste)r Maertin over

de jaeren 1581 tot ende metten jaere 1586 tsaemen compt iX pondt iiij schel. Par

iij de somme: LX Pondt iiij schellinghen parisis.
f°5

- Ontfaen van Jan Hooremachtich in Cacthem over tjaerghetijde Walrave Crampe

ende Catherine Cleercx beset up een sticke landts ligghende an mijn heere van

Maldeghems landt metten westhende van tstraettgin dat loopt naer Loij Harondts

landt den waeghewech mentie Inde voornomde reeckenijnghe folio 10 gheldende Vij

schellinghen vj denieren Siaers compt over de jaeren 1581 tot ende metten jaere 1586

tzaemen XLv schellinghen Par.

- Ontfaen van Gillis Libbin over tjaerghetijde van Jan de Busschere ende zijnen Wijfve

Katheline Pathijns up Xij C landts up de noordtzijde vanden bleeckpitte ghenaempt

de Heye/ ende up de zuudtzijde van Pieter de Crijtschen meersch onder Sente

Pieters/ mentie Inde voornomde reeckenijnghe folio 9 verso gheldende iij Pondt xij
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schellinghen parisis sjaers compt over de jaeren 81 tot ende metten jaere 86 tzaemen

Xviij Pondt Parisis

- Ontfaen vande weduwe van Christiaen Doom van een losrente die ghegheven was ter

vermeerderijnghe van Pieter Coolins Jaerghetijde vallende telckent te Lichmesse zoot

blijckende es bijde Chaertere/ iij Pondt xij schellinghen sjaers hierof

f°5v°
mentie Inden voornomden Jan Andries reeckenijnghe folio 14 verso compt hier over
de jaeren 1583 ende 1584 tsaemen Vij pondt iiij schellinghen Parisis

- Ontfaen van Jan de Busschere over Joos de Bouvere in minderijnghe van

tjaerghetijde van Jan Coolin/ ende Catheline van Hulbussche zijnen Wijfve beset up

zijnen grondt van erfven in Ouckene onder den Hazelt vallende Sente Catheline

daeghe tot welcken jaerghetijde Joos vander Mandere jaerlicx moet betaelen Liiij

schellinghen parisis/ breeder ghespecifieert int voornomde Jan Andries reeckenijnghe

folio Xi verso ende den voornomde Joos de Bouvere ut Jan de Busschere moet

jaerlicx betaelen XViij schellinghen parisis/ compt hier ontfaen vanden voorseijden

Busschere compt over de jaeren 81 tot ende metten jaere 1586 ende Vj maenden

tzaemen Vj jaeren en half - V pondt XVij schellinghen parisis

- Ontfaen van Lucas de Meulenaere beset up de hofstede daer hij weundt west vanden

zusterhuuse onder tBerleghemsche folio 2 verso/ ten iij schellinghen parisis sjaers

compt over de jaeren 1581 tot ende metten jaere 1585 tzaemen XV schellinghen

parisis

f°6
- Ontfaen vanden zelven Lucas beset up een sticke landts te Jan Steevaerts bachter

scheure ende naest onder den Wal/ danof breeder mentie es inde reeckenijnghe van

Jan Andries folio 6/ gheldende Gillis vande Heere XViij schellinghen ende Jan

Steevaert Xviij schellinghen sjaers tzaemen xxxvj schellinghen parisis de welcke

Lucas betaelt heeft vanden jaeren 1581 tot ende metten jaere 1585 tzaemen vijf jaeren

compt hier iv Pondt parisis

- Ontfaen vanden zelven Lucas causa uxoris hoijr van Jan Steevaert/ beset up een

hondert landts ligghende ande noordtzijde van Jan Steevaerts hoofve onder den Wal

ende heeft hier voortijdts een hofstede gheweest gheldende Xij denieren parisis sjaers

compt over de voornomde vijf jaeren Vj schellinghen parisis

- Ontfaen vanden zelven Lucas beset up iiij c landts ligghende ande westzijde vanden

hoijrs Joos de Joncheeren lande ande zuudtzijde vander straete onder Ayshoofve

gheldende twee denieren parisis sjaers compt over de voorseijde vijf jaeren X denieren

parisis

f°6v°
- Ontfaen vanden voorseijden Lucas/ over wi(j)lent Olivier de Wachtere/ de welcke

jaerlicx moeste betaelen iij pondt viij schellingen parisis ende Roegaer vanden

Hamme iiij schellinghen sjaers over Daneel Tuerloot om het jaerghetijde mede te

doene van Pieter van Wildemeersch ende zijn wijf/ beset up de stede daer H..van

Luubrouck te woonen placht beset up een sticke landts groodt XViijc zuudt vande

Beursmuelen onder Stuerenambacht breeder ghespecifieert inde voornomde Jan

Andries reeckenijnghe folio Viij verso ontfaen vanden voornomden Lucas ter cause
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vande voornomde iij pondt viij schellinghen sjaers vande voorseijde vijf jaeren Xvij

Pondt parisis

- iiijde Somme: Lx pondt vj schellinghen x denieren parisis

f°7
Ontfanck meerschpachten

- Ontfaen van Guilliaeme Onreet van twee meerschelkins die hij in pachte hadde twee

jaeren ontfaen van tjaer beghinnende Sent Jansmesse 1586 tot Sent Jansmesse 1587/

heershe van tween - Viij Pondt parisis

- Ontfaen van H(ubrech)t vander Hamme van pachte van een meerschelkin over een

jaer te weten tjaer 1586 iiij pondt x schellinghen parisis

- vde Somme: Xij pondt x schellinghen parisis

- Hier voor memorie den pacht van een meersch toebehoorenden den disch bachten de

hofstede daer Gillis Stasin wuende groodt ontrent Xj c die Pieter Caluwaert in pachte

hadde eenen termijn van drie jaeren voor Xiij pondt parisis sjaers compt over de drie

jaeren xxxix pondt parisis de zelve ghepaseert up tghuendt den voornomden Pieter

anden disch zecht goedt hebbende

Den voornomde meersch heeft also in pachte Loy de Munck een jaer voor iiij pondt
parisis.

f°7v°
Ontfanck van landtpachten

- Ontfaen van Willem van Wildemeersch ende datte over den pacht van een behuusde

hofstedekin inde prochie van Emelghem bacten Joos de Fraeije ende valt telckent

kersavende compt hier over tjaer 1586 Viij Pondt parisis

- Ontfaen van Loij de Munck den pacht van een sticke landts ligghende West van

Gillis Sijmoens coutere West vanden menmuelene tusschen de groote straete ende

den Nederwech/ commende vande kinderen van Antheunis Beernaert groot Xiij c

dwelck hij in pachte heeft eenen termijn van drie jaeren voor Xij pondt parisis sjaers

danof deerste jaer es tjaer 1586 compt hier Xij Pondt parisis

Ontfanck extraordinaire
- Ontfaen van Willem Maertins over den pacht van tlandt ende huus dat Joos de

Busschere ende zijn wijf verstorven was van zijnen zweer ende dit voor een jaer Xij

Pondt parisis

- Ontfaen van Guilliaeme Onreet over de huus huere van thuus vande kinderen, Jan

vande Mandere bijde zelve kinderen den disch ghegheven up reeckenijnghe van Xviij

pondt parisis de somme van iiij pondt xvj schellinghen

in Margine: ‘De reste te recouvereren ende te vraeghen dhoijrs van Jan vande
Mandere hoevele dat den pacht was’

f°8
- Ontfaen van Adriaen Abeel in minderijnghe van tghuene hij den disch tachter es

de somme van Xij Pondt parisis
in Margine: ‘den zelven Adriaen rest noch ij pondt grooten dat men de zelve ij Pondt
zit te recouvereren’ (=recupereren)

- Ontfaen van Joos vander Mandere in minderijnghe van een jaer croijs van een rente

van iij pondt grooten sjaers losselijck den pennijnck Xvj ten laste tgoedt vanden

voornomden Joos in Ouckene volghende de letteren van constitutien ghepasseert voor
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Schepenen vanden Hazelt van daten den Xen sporckele XVc Lxvij den disch

ghegheven bij Jan Ruuschout up tjaer 1583 XXiiij Pondt parisis

in Margine: ‘dat men hierof de letteren van constitutien zie te ghecrijghen’
(constitutien= de wijze waarop het is samengesteld)

- Ontfaen van Lucas de Muelenaere ter causen van Xij schellingen parisis sjaers beset

up de stede daer Inghelin van Biesbrouck vut ghestorven es/ onder Ayshoofve ende

moet alle jaere betaelen zuver gheldt boven de renten / dies moet tzijnen afscheden

den onterpandt weerdt laeten Xij Pondt parisis compt hier over tjaer 1581 tot ende

metten jaere 1585 vijf jaeren/ tzaemen iij pondt parisis

Vj de somme Lxxv Pondt Xvi schellingen parisis
f°8v°

- Ontfanck van doodtschulden ende testamenten

vij de somme niet
f°9

- Dit naervolghende es tghuendt dat men vutten naeme vanden disch jaerlicx ontfanct

ende doet backen om den aermen vande prochie ten vier termijnen sjaers te deelen te

weten Kersavendt grootvastenavendt paeshavent ende Sijncxenavendt

- Hier inne zal voortan moeten ghevolght zijn de ordonantie begrepen inde

reeckenijnghe van Jan Andries ende ander voorgaende reeckenijnghen bij ordene

ghestelt up de artikelen vanden ontfanck vanden coorne ghestelt/ dewelcke den

ontfangher verclaert ter deser waerof/ hem niet moghelick gheweest te doene/ maer bij

protestaties ontfanghen tnaervolghende/

- Dhoijrs van Jan Andries moeten jaerlicx betaelen/ met hierlieder consorten zes

havotten coorens volghende de smaldijnghe (=verdeling)/ inde voornomde Jan

Andries reeckenijnghe ghespecifieert folio 7 Ontfaen vanden voornomde hoijrs bij

protestatien XV pondt parisis

f°9v°
- Ontfaen van Franschoijs Bogaert over de hoijrs van Aelbijn Ijde beset up een sticke

landts dat ghecocht was jeghens Gillis Wulpit zuudt ende oost vander Leenstraete

daer een meerschelkin inne licht up de zuudtzijde onder Steurenambacht groot

ontrent met meerschelkin gheldende jaerlicx twee havot Vj pont coorens/ ontfaen up

reeckenijnghe Vj pondt Xij schellingen

- Ontfaen van Passchier de Busschere over de weduwe ende hoirs van Roelandt de

Busschere beset up huerlieder ettijnghe die loopt naer de zuudtzijde van Vincent

Busschers landt ghenaempt tbondelkin/ gheldende jaerlicx drie pinten coorne/

ontfaen over dit jaer bij protestatie drie pinten coorens ende de zelve ghedeelt den

aermen dus hierof memorie

- Jan Feijs ghelt jaerlicx iij rasieren coorens Curtrijcksche maete ende xx schellinghen

parisis in ghelde bij Lucas de Muelenaere den disch van Ijseghem ghegheven breeder

ghespecifieert inde reeckenijnghe van Jan Andries folio xxi verso/ ontfaen ter goeder

reeckenijnghe bijden zelven Jan Feijs vutter naeme vanden disch ghelevert in houte

buetere ende melck an tblende nunnekin tot Xij pondt Vij schellingen vj denieren

parisis

Viij ste somme: xxxiij pondt xix schellinghen vj denieren
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Somme totale vanden voornomde ontfanck bedraecht ijC Liiij Pondt Xviij schellingen
iiij denieren parisis

f°10
Dit naervolghende es tghuendt dat Pieter Calewaert als ontfangher voorscreven betaelt heeft
up ende in minderijnghe van zijnen ontfanck

- Betaelt an Joos Sap van Leverijnghe van broodt om den disch vutter naeme van Jacob

Hoorman den vj den in ougst Xv c Lxxxvj de somme van Viij Pondt parisis

- Betaelt anden zelven bij laste van Jacob Hoorman van broodt ghelevert om den

aermen te deelen inden disch van Ijseghem Vij Pondt parisis

- Betaelt noch anden voorseijden Joos Sap van leverijnghe van broodt / den xxviij en in

septembre 1586 Xiiij pondt Viij schellinghen parisis

- Betaelt anden zelven Joos van Leverijnghe van broode om den aermen te deelen te

Kersavende Vij pondt Vj schellingen parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van broodt dat hij ghebacken heeft om den aermen van

Ijseghem XXVij Pondt Parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van leverijnghe van broode den Vj den octobris XXij pondt

parisis

Eerste somme: iiijXXv Pondt Xiiij schellingen Parisis
f°10v°

- Betaelt an Denijs Brabant int Zusterhuus van vleesshe voor den disch van Ijseghem

Vj pondt viiij schellingen parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van leverijnghe van broode om den aermen te deelen den

XXen februarij xxiiij schellingen

- Betaelt an Franshoijs Valentijn van broodt jeghens hem ghecocht om den aermen van

Ijseghem te deelen den XXen aprilis Viij Pondt parisis

- Betaelt an Denijs vande Bussche van broodt om den aermen te deelen bij laste van

Jacob Hoorman X pondt parisis

- Betaelt Michiel Cloet van broodt om den aermen te deelen up den Paeschavendt in

den disch van Ijseghem/ ende inde mestdaeghen compt de somme van XXj pondt Xij

schellingen

Betaelt an Michiel Cloet den Xijden van Meije van broodt an hem ghehaelt om den aermen
Xj pondt parisis

- Betaelt Jacob Hoorman om te Curtrijcke een havot coorens ende eenen havot

boonen te coopen om den aermen t’vridaeghs voor Sijncxsene XViij Pondt parisis

f°11
- Betaelt van buetere up den Sijncxsenavendt ghedeelt den aermen Iiij pondt x

schellingen parisis

- Betaelt van eenen havot boonen om den aermen van Ijseghem bij Jacob Hoorman

Vij pondt iiij schellingen parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van Broodt ghelevert an Jacob Hoorman om den aermen te

deelen Xij Pondt parisis
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- Betaelt an Jannekin met huer meiskin dat haer bewaert vutter handt van Jan Seijs die

hij haer ghelevert heeft van hout buetere ende melck compt Xij pondt Vij schellingen

Vj denieren

- Betaelt an Waeghemaeckere van vleesshe ende an Brugghelijnck die in Mael

vande Pitten huus wuent compt tzaemen iiij pondt Xvj schellingen parisis

- Betaelt om eenen havot rogghe ende eenen fircaert boonen om voor den aermen te

backene/ bij Jacob Hoorman ghebacken den thiensten Juni om den aermen van

Ijseghem Xij pondt parisis

- Betaelt an Joos vanden Berghe

f°11v°
- van cleeren die vercocht waeren te Curtrijcke bij Adriaen Abeel ten profite vanden

aermen ende dat bij laste van Jacob Hoorman ix Pondt parisis

- Betaelt om twee havotten rogghe te coopene an Jacob Hoorman ende dat bij hem

ghebacken om den aermen bedraeghende Xvij pondt parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van broodt ghelevert bij Jacob Hoorman om den aermen

inde …wuecke te bedienene den xxiij en Junij Vj Pondt parisis

- Betaelt an Michiel Cloet van leverijnghe van broodt den xij en Julij bij Jacob

Hoorman om den aermen te deelen iiij pondt parisis

- Over t’stellen grossens ende minuteren deser reeckenijnghe iiij pondt parisis

- ij de somme: I c Lxix pondt I schelling Vj denieren parisis

- Somme totale vanden betaelijnghe heeft ij c Liiij pondt Xv schellingen vj denieren

- Afghetrocken vande voornomde leverijnghe compt den ontfanck

(papierbeschadiging)

f°12
- Aldus ghereeckendt bij protestatien in ghelijcken ghecostumeert ter presentie van

Joncheer Maximilien de Montmorentij als hoochbailliu van Ijseghem Gillis Sijmoen

Scepene/ Jacob Hoorman filius Luucx als dischheer/ ende meer andere prochiaenen

van Ijseghem den achsten decembris XVc achtentachtentich

Handtekeningen:
Maximilien Montmorentsij
Handtekening: Mijns toorconden als griffier P(ieter) de Coghe
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Bavikhove anno 1909

Bernard Bruggeman

Bij het zoeken naar interessante gegevens voor een of andere studie, komt men heel dikwijls
plotse vondsten tegen waarvan men het bestaan niet wist.
Onlangs was ik de gemeentecorrespondentie van Bavikhove 1900-1912 aan het doorzoeken
(Stadsarchief Harelbeke 54 C 3.1.2).
Daartussen vond ik een brief van secretaris Priem aan de gouverneur van West-Vlaanderen
betreffende de bevolking van Bavikhove in 1909. Hij had er zeker zijn werk van gemaakt
en voegde er twee tabellen bij. Deze twee tabellen zullen we eens van nabij bekijken.
De bevolking bedroeg in 1909: 1725 inwoners tegen huidig aantal van iets meer dan 3000.

Ouderdom Sectie A Sectie B Sectie C Sectie D TOTAAL

van 0 tot 15 jaar 225 146 205 95 671

van15 tot 60 jaar 288 217 267 143 915

60 jaar en meer 45 31 48 15 139

Ook de ouderdom werd in drie categorieën afgesplitst.
De groep +60 jaar was in 1909 zeer klein,thans is dit een grote groep.

De tweede tabel waar heel wat uit te leren is betreft de sterfgevallen per ouderdom, en dit
over een periode van 10 jaar nl van 1899 tot 1908.

Jaar 0-1 j 1-5 j 5-10 j
10-20

j
20-30

j
30-40
j 40-50 j

50-60
j 60-70 j

70-80
j

80-90
j

+90
j Totaal

1899 8 3 0 0 0 2 2 2 2 4 3 26

1900 7 1 0 0 1 0 2 0 1 1 6 19

1901 11 4 1 0 1 0 1 0 2 1 3 24

1902 16 2 0 2 0 1 2 1 8 3 0 35

1903 5 6 1 2 2 1 1 2 4 5 2 31

1904 11 4 2 0 3 2 1 4 5 0 2 1 35

1905 10 5 0 0 0 2 1 1 1 5 1 26

1906 14 3 0 0 0 2 2 1 2 6 1 29

1907 15 6 0 3 2 1 2 0 3 10 5 1 48

1908 20 6 0 0 0 0 2 3 3 3 4 41

Wat hier vooral in het oog springt, zijn het aantal overlijdens die vermeld staan in de drie
eerste kolommen ; zijnde de kinderen tot 10 jaar. Het totaal van de overlijdens tot 10 jaar
bedraagt jaarlijks ongeveer 50% van het totaal aantal sterfgevallen. In onze huidige 21e eeuw
is kindersterfte zo goed als verdwenen.
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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.

Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 12

Nieuwe publicaties Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 14

Een Izegemse disrekening 1586-1587. (Bertrand Nolf) 14

Bavikhove anno 1909 (Bernard Bruggeman) 23

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 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)

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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D i g i t a a l

41ste jaargang, nr. 3 – juli 2013

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

- op de 4° vrijdag v.d. maand zijn we niet
meer geopend wegens dalende
belangstelling voor deze avond.

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Tijdens de maand juli zijn we open
zaterdag 6 juli (volledige dag: 9-12 en
13-17 uur) o.l.v. Rudy Popelier en op
zaterdag 13 juli o.l.v. Edgard Seynaeve
(ook van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur).

Ook de maand augustus is er opnieuw
gelegenheid om op twee volledige
zaterdagen aan de slag te gaan: zaterdag
10 augustus (volledige dag: 9-12 en 13-17

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Erfgoedhuis Kortrijk, O.-L.-Vrouwestraat

45, 8500 Kortrijk
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uur) o.l.v. Edgard Seynaeve en op
zaterdag 17 augustus (ook van 9 tot 12 en
van 13 tot 17 uur) o.l.v. Bernard
Bruggeman.

Vanaf september gelden opnieuwe de
normale openingstijden:

Zondag 1 september o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 uur),

Dinsdag 10 september o.l.v. Marc
Vandenberghe (14-18 uur),

Zaterdag 14 september o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30-17 uur),

Maandag 16 september o.l.v. Wilfried
Devoldere (17.30-21 uur).

VOORDRACHTEN:

Tijdens de maand september is er geen
voordracht voorzien. Noteer alvast 22
oktober (Kortrijk) in uw agenda: van
Mozes tot Thomas Nicolaas, vondelingen
in elk tijdperk (door Claude Gekiere) maar
ook 26 november (Roeselare):
opzoekingen in Middeleeuwse archieven
(Jan Van Acker).

In december volgt nog een bezoek aan het
archief van de stichting de Bethune (in
het kasteel van baron de Bethune in
Marke).

Menen Buiten – Lijst handelaars (16-07-1745)

(Stef Arrazola de Oñate)

Bron: Stadsarchief Menen, M648-22 Bundel 2 – stuk 17 (2 pagina’s rectoverso)

p1r

B.B.2

Lyste van de persoonen die syn woonende opde parochie van Meenen buyten doende negotie
soo volght

hier naer volghen de gonne debiteren
bier en wijn B : hond : R

Piere vande casteele woonen(de)
in dherberghe genaemt de
fortuyne 0 : 1 : 50
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Ingelbeen woonende inde
herberghe genaemt den Couckuyt 0 : 4 : 0

Guill(aum)e pottheu woonende inde
herberghe genaemt de prinse
eugene 0 : 3 : 0

Bernaert jonckheere woonen(de)
in dherberghe genaemt de
croone 0 : 6 : 0

Pieter verbeecke woonende
in dherberghe genaemt de
vier weerelden 0 : 1 : 0

Michiel Pattin woonende
in dherberghe genaemt den
lesten stuyver 0 : 7 : 50

N: Buchet woonende in
dherberghe de croone 0 : 8 : 50

N: Steenkiste woonende in
dherberghe dhalf maene 0 : 2 : 0

Jacobus brabandere woonen(de)
in dherberghe genaemt het
panhuys 0 : 4 : 50

p1v

Jooris meesschaert woonen(de)
in d’herberghe genaemt den
pollepel 0 : 9 : 0

Pieter Castelein woonende
in Dherberghe genaemt het
Lindeboomken 0 : 4 : 0

Joannes huysman woonen(de)
in Dherberghe genaemt de
swaene 1 : 9 ; 0

joannes bap(tis)te reable woonen(de)
in D’herberghe genaemt prinse
de Luigne 0 : 10 : 50

geraert hincket woonende
in Dherberghe genaemt
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t’peerdeken 0 : 10 : 50
________________
4 : 1 : 50

hier naervolghen de gonne andere negotie syn doende

Joannes bap(tis)te voisin chirursin
houdende winckel ende maecken(de)
keersen 1 : 0 : 0

maximiliaen Rembry
rivagier vercoopende duyvette
en ander dinghen 0 : 8 : 0

Paulus Gesquiere doende
t’ambacht van t’backen 0 ; 4 : 0

francis Robbe meester
peerde smidt 0 : 7 : 0

francis Le Roy doende
t’ambacht van goreel maecken 0 : 3 : 0

p2r

francis vermeersch rivagier
vercoopende duyvette en
ander dinghen 0 : 8 : 0

philippe jacobus pattin
doende t’ambacht van
t’backen 0 : 2 : 0

Jacobus Wallecamp doende
t’ambacht van timmeren 0 : 2 : 0

Joannes bap(tis)te ghesquiere
doende t’ambacht van
cleermaecken 0 : 2 : 0

francis du pont doende
de fonctie van schoolmeester 0 : 2 : 0

Jacobus hubrecht traché
doende t’ambacht van
waeghemaecken ende syne
vrauwe cleermaeckstreghe 0 : 6 : 0

maxim carton doende
t’ambacht van peerdesmidt 0 : 7 : 0
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francis Romy doende
t’ambacht van perucqmaecker 0 : 1 : 0

francis gadeine doende
t’ambacht van waeghemaecken 0 : 5 : 0

Jacobus Carton doende
t’ambacht van Cuypen 0 : 1 : 0

Joannes de bruyne
vercoopende clouffen en thé 0 : 1 : 0

p2v

francis Pattin doende
t’ambacht van schoenmaecker 0 : 1 : 0

Piere joannes fiefvé
doende t’ambacht van
cleermaecker 0 : 1 : 0

Anthone Lanset doende
t’ambacht van Schoenmaken 0 : 1 : 0

francis ramant doende
t’ambacht van cleermaecken 0 : 1 : 0

Actum int Collegie den 16en July 1745 : ond(erteeken)t J.L. Cousyn

ghacollationneert
(get :) R.G. Verleure

Izegem – Lijst herbergen (22-10-1779)

(Stef Arrazola de Oñate)

Bron: Stadsarchief Menen, P758-02

p 1r

naemen
der
herbergiers

naemen der
uythangBerders

hunne Situatie met wiens
permissie

t’sedert
wanneer die
gecriyeert
zijn

1 franciscus
hubert
Rousseau

het hof van St
Jooris

Binnen het dorp op
de oost zijde
van de Brugstraete

vanden
heere Prins
ende weth

anno 1424

2 Augustin Bourgoins cruys Binnen het dorp op van de anno 1772



31

defoort de noord sijde
vande groote
marct

weth

(1)

3 Guillaume
de bal

het peerdeken Binnen het dorp
west sijde
vande Brugstraete

vanden
heere ende
weth

anno 1653

4 vidua Jan
van
driessche

het oud
handbogen hof

Binnen de limiten
van het dorp
noort sijde oost
hagestraete

vanden
heere ende
weth

anno 1626

5 pieter
joseph
lievens

sonder enseigne
genaemt
de locke

Binnen het dorp
opde oost zijde
vande marctstraete

Bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1732

6 rochus
vandewalle

Ste Sebastiaen binnen het dorp op
de west sijde
vande marctstraete

vande weth anno 1746

7 pieter jan de
Block

de croone ende
eertyts den ketel

Binnen het dorp
makende den zuyt
west houck vande
marctstraete ende
benoorden de
gensstraete

vanden
heere ende
weth

anno 1626

8 franciscus
la paire

den keyser binnen het dorp
zuyd zyde
gendstraete

vanden
heere ende
weth

anno 1728

9 Jan
franciscus
Gellinck

den herdt Binnen het dorp op
de Noord syde
vande gendstraete
ende oost syde van
de marct straete

vanden
heere ende
weth

anno 1626

10 Jan
franciscus
rousseau

Den Beir Binnen het dorp op
de noord syde
vande gend straete

bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1731

11 Jacobus
Callens

Ste Barbara
eertyts de valcke

Binnen het dorp
noord syde
gend straete

vanden
heere

anno 1626

12 Jacobus
Beuselinck

den arent Binnen het dorp op
de oost syde
vande milck
straete

vanden
heere

anno 1746

13 pieter
jacobus de
rouge

den engel Binnen het dorp
ter oost syde vande
prochiale kercke

vanden
heere

anno 1653

14 Jan baptiste
depuydt

den rooden hoed Binnen het dorp op
de zuyd syde
vande cooren
marct

vanden
heer ende
weth

anno 1626

15 vidua den swarten Binnen het dorp op vanden anno 1653
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Joseph
dermaut

leeuw de west syde
vande
cooren marct

heer ende
weth

16 Boudewyn
Gellinck

de cooren
blomme eertyts
den keyser

Binnen het dorp
makende den
noord
oost houck vande
coorenmarct ende
de
ketel straete

vanden
heer ende
weth

anno 1626

17 pieter
kesteloot

sonder enseigne
genaemt
cleen meenen

Binnen het dorp op
de oost syde vande
meenen straete

vanden
heer ende
weth

anno 1626

18 Lieven
neirinck

St Pieters Binnen het dorp op
de west syde
van het Kerck
straetien

Bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1756
(2)

(1) Alle onder den prinsdomme van Isegem ende dependentie van diere
(2) heerlichede St Pieters

p 1v
Iseghem

naemen
der
herbergiers

naemen
der
uythang
Berders

hunne Situatie met wiens
permissie

t’sedert
wanneer
die
gecriyeert
zijn

onder wat
heerlicheit

Buyten de limiten van het dorp van Iseghem
19 Joannes

tilleur
sonder
enseign
genaemt
het
meulenken

ontrent eene
alve ure op de
west
syde vande
straete leedende
van
Isegem naer
meenen

Bij
toelaetinge
van de weth

anno 1744 leenhof van
Isegem

20 pieter
mullier

sonder
enseigne
genaemt
het
Scharken
eertyts den
nasschaert
op den
erfve

In het gehuchte
genaemt den
bosch molens,
een alve ure op
de west syde
van de
voors(yd)e
straete

Bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1653 Steuren
ambacht

21 jan van
neste

den abeele In het gehuchte
genaemt den
abeele

Bij
toelaetinge
van de

anno 1653 Graefschap
van
ruymbeke
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ontrent een alf
ure op de zuyd
syde vande
straete leedende
van Isegem naer
ruymbeke,
oucken ende
rousselare

weth

22 Lieven de
smet

het cottien ontrent een alve
ure op de oost
zyde
vande straete
leedende van
Isegem
naer Lendelede

Bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1653 haelewijnsche

23 thomas
callewaert

het
betheleem
genaemt
den vuylen
brasch

ontrent ¾ langs
de straete
liedende
van isegem naar
ledegem

Bij
toelaetinge
van de
weth

anno 1724 mosscher
ambacht

24 Pieter
Bouckaert

genaemt
het
helleken
sonder
uythangbert

een quart langs
eene binne
straete leedende
naer’t goet te
Wallemote

bij
tollerantie
vande
wethouderen

anno 1746 ayshove

Brandewyn huysen
binnen het dorp van
Isegem
debiterende uyt de
cantine van de majesteyt

1 pieter
hennion

sonder
uythangbert

op de Zuyd
syde vande
straete
leedende vande
groote marct
naer
de coorn marct

Bij
tollerantie

2 francis van
Beke

Idem op de Zuyd
zyde vande
groote marct

Idem Prinsdom
Isegem

3 pieter
Engels

Idem oost syde marct
straete

Idem Prinsdom
Isegem

4 joannes de
smet

Idem Westcant lange
straetien

Idem Prinsdom
Isegem

5 ignaes van
Belle

Idem noortcant
clooster straete

Idem Prinsdom
Isegem

6 francis
smeecke

Idem noortcant cruys
straete

Idem Prinsdom
Isegem

7 pieter
joseph de

Idem west cant
meenen straete

Idem ayshove
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meyere
8 pieter

joseph
vurtevaeter

Idem Idem Idem Idem

9 Jacques
verscheure

genaemt
den mol

Buyten het dorp
ontrent drye
quart Zuyd
West cant

Idem mosscher
ambacht

Aldus geformeert t’onser vergaederinge vanden 22 8bre 1779 toorc(onde) Greffier
ond(erteeken)t Du Jardin

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.

Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 26

Menen Buiten – Lijst handelaars (16-07-1745) (Stef Arrazola de Oñate) 27

Izegem – Lijst herbergen (22-10-1779). (Stef Arrazola de Oñate) 30

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 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)

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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41ste jaargang, nr. 4 – oktober 2013

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

- 1ste zondag van de maand: 9 tot 12 uur;

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

- op de 4° vrijdag v.d. maand zijn we niet
meer geopend wegens dalende
belangstelling voor deze avond.

Zondag 6 oktober o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur),

Dinsdag 8 oktober o.l.v. Marc
Vandenberghe (14-18 uur),

Zaterdag 12 oktober o.l.v. Bertrand Nolf
(13.30-17 uur),

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
(tel. 051 22 14 73)
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
(tel. 051 20 28 83)
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post: bernard.fillieux@pandora.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.

Voordrachten te Kortrijk:
Erfgoedhuis Kortrijk, O.-L.-Vrouwestraat

45, 8500 Kortrijk
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Maandag 21 oktober o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30-21 uur).

Zondag 3 november o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 uur).

Zaterdag 9 november o.l.v. Bertrand Nolf
(13.30-17 uur).

Dinsdag 12 november o.l.v. Marc
Vandenberghe (14-18 uur).

Maandag 18 november o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30-21 uur)

Zondag 1 december o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 uur).

Dinsdag 10 december o.l.v. Marc
Vandenberghe (14-18 uur).

Zaterdag 14 december o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30-17 uur).

Maandag 16 december o.l.v. Bernard
Fillieux.

Vrijdag 27 december is er gelegenheid tot
opzoekingen van 9 tot 12 uur en ’s
namiddags van 13 tot 17 uur o.l.v. Edgard
Seynaeve. Een unieke kans voor wie van
ver komt.

VOORDRACHTEN:

We ontvangen i.s.m. De Leiegouw onze
nationale voorzitter Marc Van den Cloot
die het op donderdag 10 oktober (20 uur)
heeft over Léonard du Bus de gisignies
(1780-1849) van wees tot landvoogd.
Deze voordracht heeft plaats in het
Erfgoedhuis.

Op 22 oktober 2013 (Erfgoedhuis
Kortrijk) voordracht door Claude Gekiere,
voorzitter van Familiekunde Vlaanderen,
regio Deinze over ‘Van Mozes tot
Thomas Nicolaas, vondelingen in elk
tijdperk’ en dit om 19.30 uur.

Voordracht (documentatiecentrum
Roeselare) op 26 november 2013,
eveneens om 19.30 uur: ‘Opzoekingen in
Middeleeuwse archieven’ door Jan Van
Acker. Ongetwijfeld een interessant item
voor wie wat verder in het verleden wil
graven.

Op 6 december volgt een bezoek aan het
unieke archief en bibliotheek van de
stichting de Bethune (in het kasteel van
baron de Bethune Kasteeldreef 10 te
Marke). We worden er verwacht om 14
uur. Wil wel vooraf inschrijven bij
mbrigitte.willaert@telenet.be of
telefonisch 051 20 28 83. Wie van uit
Roeselare of de onmiddellijke omgeving
wil carpoolen dient dit ook te melden, er
kunnen dan afspraken gemaakt worden
over een eventuele verzamelplaats.

Leeszaal stadsarchief Roeselare gesloten

De leesaal van het stadsarchief sluit voor onbepaalde duur. Momenteel wordt het stadsarchief
verhuisd. Het bestuur van Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie volgt de zaak en
stelde reeds de vraag aan de bevoegde schepen wanneer de genealogen en andere vorsers er
opnieuw terecht kunnen. Vermoedelijk zal dit vanaf het voorjaar 2014 zijn. Genealogische en
andere vragen kan je enkel telefonisch, per e-mail of via het digitaal aanvraagformulier
aanvragen. Klik hier voor het digitale aanvraagformulier.. Meer info bij de dienst archief, tel.
051 26 22 41 of archiefleeszaal@roeselare.be.
De genealogen met vragen over Roeselare en deelgemeenten kunnen ook terecht in ons eigen
documentatiecentrum in de Kokelaarstraat waar een aantal microfilms ter beschikking zijn
van de vorser, voor een overzicht zie: http://fv-mandelleie.familiekunde-
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vlaanderen.be/Microfilms.pdf. Bekijk ook onze website voor een overzicht van de bronnen in
fotokopie, zoals de tafels van de burgerlijke stand of de parochieregisters (zowel Ancien
Régime als 19de eeuwse).

Uit het notariaat van notaris Ange Angillis Rumbeke

Wilfried Devoldere

Akte van bekendheid (bundel 37, 1810, akte 29)
Op 8 februari 1810 verschijnen volgende inwoners van Beveren-Roeselare: Pierre Demarré
(koster, 64 jaar), Gerard Deckers (herbergier, 60 jaar), Jean De Geest (landbouwer, 71 jaar),
Joseph Laevens (dagloner, 37 jaar), Jean Colpaert (dagloner, 68 jaar) en Antoine Casteele
(dagloner, 53 jaar); Zij verklaren dat Marie Therese Vangeluwe, dr. v. Jozef en Marie
Catherine Cauwelier, gehuwd is in de loop van het jaar 1780 met Pierre Joseph Vermandere,
wonende te Beveren en dat er uit dit huwelijk twee kinderen geboren zijn, namelijk een
dochter die stierf op vierjarige leeftijd en de nog levende zoon Pierre Vermander, landbouwer
(wonende te Ardooie). Ze verklaren ook dat Marie Therese Vangeluwe stierf te Beveren op 9
augustus 1794 en er de 11de begraven werd.

Testament Isabella Devos (bundel 46, 1819, akte 5)
Testament van Isabella Clara Devos, weduwe Michiel Calbert, eigenares zonder ander
bekend beroep, wonende te Roeselare. Ze wil begraven worden met een middelbare dienst
met uitdeling aan de armen van vier zakken Roeselaarse mate ‘masteluyns’ gebakken in
brood. Nadien dienen 150 missen opgedragen. Haar kruis omzet met diamanten moet
opgeofferd worden aan de H. Maagd Maria binnen de kerk van Roeselare om haer afbeeldsel
daer mede versiert te wezen. Aan haar neef schoenmaker Joannes Demeester, fs. Winocus
schenkt ze al haar roerende en onroerende goederen.

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.

Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 36
Sluiting leeszaal stadsarchief Roeselare 37
Uit het notariaat Ange Angellis Rumbeke (Wilfried Devoldere) 38

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 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)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam).


