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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

- 2° dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;

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

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 07.01 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 09.01 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 13.01 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15.01 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.02 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10.02 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.02 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.02 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.03 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10.03 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
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 in
een zaal van CC De Spil of in ARhus
plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



- Dinsdag 13.03 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.03 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 10
januari, 14 februari en 14 maart. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

Voordrachten / overige activiteiten:

JAARLIJKSE
APERITIEFBABBEL

Onze jaarlijkse voordracht met aperitief
heeft dit jaar plaats op zondag 25 februari
2018 Het initiatief van Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie wordt ook
gesteund en gepromoot door het
Koninklijk Geschiedkundig Genootschap
en de Gidsenkring. De voordracht heeft
plaats in de kleine zaal van De Zilverlink,
Meensesteenweg 412 te Roeselare. We
starten om 10 uur stipt, einde tegen 12 uur.

Spreker is Frank Becuwe (lic. Hist). Hij is
sinds vele jaren actief in de erfgoedsector.
Jarenlang was hij bovendien
beleidsadviseur voor monumenten,
landschappen en archeologie bij de
Vlaamse ministers Johan Sauwens en Paul
Van Grimbergen. In zijn vrijetijd is hij
voorzitter-conservator van het Mout- &
Brouwhuis de Snoek in Alveringem.

Bij de ontwikkeling van erfgoedprojecten
peilt hij in het bijzonder naar de
immateriële verhalen die achter
monumenten en landschappen schuilgaan.
Hij is een echte storyteller, die zijn
luisteraars mee op sleeptouw neemt
doorheen de verhalen achter de dorst in de
Groote Oorlog, de Omloop van de
Slagvelden als de meest heroïsche
wielerwedstrijd ooit of de sociaal-tragische
flirt van Mars en Venus tijdens de Eerste
Wereldoorlog..

Het onderwerp van deze aperitiefbabbel:
Flirten met Mars en Venus. Oorlog en
prostitutie, 1914-1918

Een oorlog deelt veel meer littekens uit dan
eretekens. Niet alleen de soldaten aan het
front maar ook de achtergebleven vrouwen
vielen daarbij in de prijzen. Voor vele
vrouwen werd prostitutie immers het enige
wapen in een ongelijke strijd om te
overleven. Zij waren geen ‘filles du
régiment’ die de legerkonvooien
vergezelden, maar veelal alleenstaande
vrouwen die hun verantwoordelijkheid
voor hun kroost opnamen en daartoe
desnoods hun eer veil hadden. Ook al werd
dit zelden of nooit door een soms
hypocriete goegemeente als zelfopoffering
beschouwd. Evenmin was dit de grootste
zorg van de bezettende legers aan deze of
gene zijde van het front. Om het moreel
van de soldaat op te krikken werden ze
getolereerd, om het besmettingsgevaar
voor venerische ziekten, die de getalsterkte
van het leger al te zeer aantastten, werden
ze verguisd. Ook lang na de feiten werd
over deze verbeten pijn nauwelijks of niet
gesproken.



De voordracht van maart heeft opnieuw
plaats in ARhus, De Munt 8 te Roeselare.

Datum: dinsdag 27 maart 2018.

We starten om 19.30 uur, spreker is Johan
Delbecke uit Roeselare die het heeft over
‘Vluchtroute, de evacuatie van
Roeselare in 1917 en 1918’. Samen met
zijn leerlingen schreef hij over dit
onderwerp ook een interessant werk dat
ook op die avond zal kunnen worden
aangeschaft. Dit wordt in dit slotjaar van
de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
de laatste causerie over dit onderwerp.

Het wordt ongetwijfeld een boeiende
avond, zeker voor al wie op zoek is naar de
stad of het dorp waar zijn of haar
voorouders op het einde van WO I als
vluchteling zijn terecht gekomen.

Workshop
paleografie

Wie regelmatig archiefstukken ter hand
neemt, zal al gemerkt hebben dat de 19de

eeuwse handschriften vaak moeilijker te
ontcijferen zijn dan de 15de eeuwse
kloostergeschriften.

Als onderzoeker krijg je vaak een
punthoofd van de verschillende stijlen en
geschriften. En een onleesbaar woord
betekent dikwijls een verkeerde of
onvolledige interpretatie van de tekst.

Tijdens deze cursus leren we met concrete
voorbeelden teksten te ontcijferen. We
bekijken ook de verschillende stijlen en
geschriften en leren hoe je deze vlot kan
leren lezen.
Geen voorkennis nodig.
Praktisch

Drie dinsdagen: 13 februari, 27 februari en
13 maart, telkens van 14 tot 16 uur

Locatie: Gemeenteraadzaal, Botermarkt 2,
Roeselare (stadhuis)

Lesgevers: Wilfried Devoldere, Hector
Lievens en Willy Vallaey

Prijs: gratis, syllabus en koffie inbegrepen
Inschrijven kan telefonisch 051 26 22 40 of
per e-mail archief@roeselare.be
Meer info: stadsarchief Roeselare

(SAR 1181)



53ste Congres Familiekunde
Vlaanderen (FV Leuven) in
het H. Hart-instituut te
Heverlee. (Naamsestraat 355)

Congresprogramma:

9:00 – 10:00 Onthaal deelnemers met een
kopje koffie.

10:00 Opening congres door Wilfried
Devoldere, voorzitter van Familiekunde
Vlaanderen.

10:15 Harald Deceulaer: “Rechtspraak in
de Raad van Brabant”.

11:00 Christophe Martens: “Van proces-
verbaal tot vonnis: strafrechtelijke bronnen
in Brussel (19de – 20ste eeuw)”.

12:00 Sarah Heynssens:
“Vreemdelingendossiers en hun rijkdom
voor familiekundigen”.

12:45 Broodjeslunch.

14:00 Inge Van Bamis: “Terug in de gratie
na een misdaad, de remissiebrief als bron
voor genealogisch onderzoek”.

15:00 Tom Bervoets: “Het archief van de
officialiteit(en) van het vroegmoderne
aartsbisdom Mechelen”.

16:00 Ceremonieel gedeelte.
Met een slottoespraak door de heer Sven
Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media,
Jeugd en Brussel.

17:00 Receptie.

18:30 Banket in De Jacht,
Naamsesteenweg 581, Heverlee.

In de gangen rond de congreszaal stellen
genealogische en heemkundige
verenigingen doorlopend hun activiteiten
en publicaties voor.

Inschrijven kan makkelijkst via de website
van FV Leuven, namelijk
http://www.familiekundevlaanderen-
leuven.be/Congres.htm.

Hier vindt men ook alle nuttige informatie
over dit congres. Het nummer één van
Vlaamse Stam 2018 zal eveneens deze
informatie bevatten alsook meer info over
middagmaal, banket en bereikbaarheid.
Wie de website niet gebruikt, zal in
Vlaamse Stam ook een folder vinden om
op die manier zijn/haar inschrijving te
doen.
.



Het renteboek van de heerlijkheid van hontschote (Gullegem)- 1759

Dirk Seynaeve

vernieuwinghe van den
heerelicke rente bouck der heerelichede
van hontschote sigh bestreckende in
gulleghem ende ander prochien, dies de
gronden van de selve heerelichede
gehouden ligghende op gulleghem
winckel=
capelle ende moorseele volghens den
rente bouck ghemaeckt door pieter de
bersacques ghesworen lantmeter der
casselrie van cortrijck ten jaere 1602,
in conformiteijte van de voorgaende rente
boucken, bewijsen, ende beleede vande
laeten, mitsgaeders wettelick van weerden
ghewesen den 17. decembre vanden selven
jaere 1602: gheldende naer advenante van
een raziere witte evene ende drie schele
parisis uijt elck bundere t’s’jaers, ter
doodt vanden erfachtighen dobbelrente
van doodtcoope boven de loopende jaeren,
ende ter veranderinghe t’sij bij coope
ofte andersints den vijfthienden penninck
van dat ghelt ofte weerdigh is
van welcke evene men alsnu in posessie is
te ontfanghen jaerelickx t’halfmaerte naer
advenante van een raziere middel evene
met de
voorseijde drie schele parisis in penninck
rente uijt elck bundere
voorders competeert noch aen desen leene
ende
heerelichede van hontschote volghens
desselfs
denombrementen onder andere hooghe
justicie
middel ende nedere tol, vont bastaerde
stragiers ende gheconfisqueerde goederen,
de boete van drie ponden pars ende daer
ondere ende ander diversche boeten alsoo
verre als den voorseijden leene aencleeft
naer
de rechten ende costume vande casselrie
van cortrijck
item alle de gronden belast met heerelicke
renten

soo wanneer datmen die verandert bij
coope ofte
andersints belast ofte beswaert in wat
manieren
dat ghebeurt sijn schuldigh vijfthien pene
pars
van elck pont pars ende ter doodt vanden
erfachtighen dobbel rente van doodtcoope
item vermagh te stellen eenen hooghballiu
den welcken volghens sijne commissie
stellen
magh stede houders sergeanten ende
dienaers ter sulcke plecken binnen der
selve
heerelicheden gheleghen daer ende alsoo
het behoort
item vermagh eenen stede houdere ende
vollen
banck van seven schepenen ende eenen
sergeant te gulleghem ende moorseele
genaemt de vierschaere te hontschote.
item de twee vierschaeren genaemt ten
driessche
ende leijstraete, moeten ten hoofde gaen
alst
noot is voor mannen ende schepenen van
hontschote voorseijt
vermagh oock deurgaende waerhede te
sitten
met mannen ende schepenen ende sijn alle
de mannen laeten ende ondersaeten vande
voorseijde leenen ende heerelichede
gehouden
ter voorseijde waerhede te commene naer
den
inhouden vande kerckgheboden,
oock mede vermagh particuliere ende fait
waerheden te sittene t’allen tijden alst noot
is
voorts mede vermagh straetschauwinge
ende
schauwinghe vande vondelinghen op de
leije
ende in de heule al deure op het voorn.
leen



ende heerelichede ende datmen daerof hout
ende
decenderende is naer costume ende oock
schaepen
te legghen op de voorseijde heerelichede
t’allen
tijdt alst den heere goetduncken sal
beth voorts vermagh hilt gheweere te doen
stellen ende slaene op de voorseijde
heerelichede
t’allen tijden alst den heere goet duncken
sal,
ende oock mede vermagh vrije visscherie
ende
voghelrie al t’heerschip deure
vermagh oock te heffen ende innen ter
causen vande
voornomde heerelichede als eenighe vande
laeten
sterfven het recht van het beste hooft ofte
beste catheijlen die bevonden sijn ten
daeghe
van hun overlijden toebehoort t’hebben,
ende
alsulcke ander rechten die de selve
heerelichede
van hontschote toebehoort heeft ende
aencleven
magh
van welcken leene ende heerschip sijn
gehouden
. . . . . leenen ende manschepen die
staen ter subjectie ter trauwe ende
waerheden
ende andere hovelicke rechten alsoo
t’behoort
ende ter doodt vande erfachtighe ofte
bediendelicke mannen emmers sterfvelick
laet
sijn sij schuldigh sulck relief ende
camerlinck
ghelt als van ider leen bij den leenbouck is
gheseijt belaest te sijn,
ende als eenighe van alle de voornomde
leenen vercocht verthiert vertransporteert
ofte
belaest worden soo sijn sij schuldigh
aenden
heere van hontschote den thienden
penninck

van dat sij vercocht ofte belast sijn, ende
sulck relief en camerlinck ghelt als de
selve
vercochte ofte belaste leenen schuldigh
sijn.
// de voornomde heerelichede met het
foncier,
leenhove ende alle voordere rechten,
preëminentien,
vermoghen appendentien ende
dependentien
van dieze, nu competerende aen
mejouffrauwe
joanne francoise louise vanden clichthove
vrauwe van t’voornomde gulleghem,
winckel=
capelle, dese heerelichede, westbriaerde,
lefferinck
houcke & a. dochter van jo.r jan francois
fs. jo.r anthus vanden clichthove ende van
vrouwe . . . . . . . . . . de cerf fa.
mher phls.
desen rentebouck over de gronden
geleghen
op het voorseijde gulleghem
winckelcapelle ende
moorseele, vernieuwt door francois jooris
gheijsen
gheeedt lantmeter prijser ende deelsman
der stede
ende roede van meenen woonende tot het
geseijde
gulleghem ter assistentie van gillis mulle
fs. louis
sijnde gheweest ontfanghere ende greffier
deser
heerelichede den tijdt van drie: en twintigh
jaeren,
ende door den selven gheijsen gheformeert
drie
caerten figurative inde jaeren 1747: ende
1748:
alles inghevolghe den voorschreven terrier
ofte
rentebouck vanden jaere 1602: welcken
arlen
gheannotteert sijn in cijffer ghetal ter
marge
vande partien van desen rentebouck, ende
de



grootten vande respective partien alhier
uijtghebrocken volghens de lantboucken
der prochien alwaer die gheleghen sijn als
oock in conformiteijte van eenen anderen
terrier vanden jaere 1647. ende de
ontfanck=
=boucken deser heerelichede vande jaeren
1617:
tot hedent onderhouden;
sijnde in desen terrier ofte rentebouck ende
caerten figurative, oock ghestelt ende van
ghelijcken nieuw belegert soo de partien
van het fonsier leen deser heerelichede,
als vande achterleenen van desselfs
leenhove gehouden voor soo veele
die sijn geleghen in t’voornomde
gulleghem, ende de grootten van
dieze oock uijtghebrocken volghens
den lantbouck als voorseijt.
eerst de leen ofte
fonsier gronden deser
heerelichede
I
bij terrier 1602
alvooren de mote daer het casteel op staet
met den singel hof van suijden ende
westen alsmede den basse cour ende
hofstede van het nederhof ten noorden
ende oosten, aboutterende t’saemen oost
de banckbeke, suijt t’naervolghende
west ende noort selfs fonsier gronden
groot te weten de mote met den singel
hof ende westzijde vanden basse cour
tot het woonhuijs van het pachthof tot
10 b. 96.roen ende hofstede met den
bomgaert van het pachthof tot
6 b. 71.roen
art 1.
bij lantbouck van
gulleghem 3.caerte
nrs. 1. en 2.
t’saemen
I:b I:c LXVIJ.roen
IJ
terrier art 3.
item eenen bomgaert voortijdts genaemt
het
biesveldeken paelende noort den wal
jeghens het voorgaende singel hof ende

hofstede oost de voornomde banckbeke,
suijt
ende west t’naervolghende
lantbouck n° 3
groot
IIIJ:bXLIIJ.roen
IIJ
terrier art 4
item een stick lants ghenaemt het heul
stick met busch ten oosten ende westen,
paelende oost t’voorgaende suijt d’elserie
van d’abdie
van wevelghem noch suijt ende west de
heule ende noort selfs weede volghende
partie
lantbouck n° 5
groot
J.b XIIIJ.c V.roen
IIIJ
terrier art 4.
item suijt aen t’voorgaende bij het west
einde over de heule een drie houckte
partieken
gersinghe alwaer hetheilt gheweire
deser heerelichede ghestelt wordt, paelende
noort de selve heule oost suijt ende west
de gersinghe van d’heer ende mre. frans
louis deleporte groot volghens den
terrier ende caerte art.4. tot 19. groote
roeden
lantbouck eerste
caerte in n° 277.
compt
LXXVJ.roen
V
terrier art 5 en
item een stick lants ghenaemt het viver
stick met wat gersinghe ten westen
ende viver ten noort oosten paelende
suijt de twee voorgaende partie west
de heule, noort selfs dreve ende oost
den wal jeghens het singel hof
6.
lantbouck 3.caerte
n° 5
groot
J.b. V.c. LV.roen
VJ
terrier art.s 11 en
item noort aen t’voorgaende bij het



westeinde, eene cromme partie meersch
alwaer ten suijt westen de nieuwe
ghedolven heule doore loopt, paelende
oost t’naervolghende suijt de voors.e
dreve west de oude heule, noch west
t’lant van kercke ende disch van
gulleghem ende noort de straete
leedende vanden hontschote meulen
naer moorseele, groot met t’partieken
tusschen d’oude ende nieuwe heule
12
lantbouck nrs. 6.
en 7.
J.b. XIIJ.c XXXV.roen
VIJ
terrier art 10
item een stick lants paelende west
het voorgaende noort de voornomde
straete oost den voetwegh jeghens
t’naervolghende, ende suijt de
voorschreven
dreve
lantbouck n° 8.
groot
J.b. XV.c XIJ.roen
VIIJ
terrier art 9.
item een stick lants paelende west het
voorgaende noort de straete commende
vanden hontschote meulen naer de
plaetse van gulleghem, oost ende
suijt de dreven van desen fonsier
goede groot met de dreve van suijden
lantbouck n° 9.
I.b. VIIJ.c IIIJ.xx IIIJ.roen
IX
terrier art 7. &
item eene partie lant alwaer voor desen
ten oostcante is gheweest het schutters
hof van st.e barbara ende st.e sebastiaen
par lantbouck in drie partien paelende
oost de volghende partie noch oost de
banckbeke suijt den wal van het
pachthof ende basse cour art. 1 west
de dreve leedende naer de vierschaere
ende noort de voorschreven straete
leedende naer gulleghem plaetse
in art 8.
lantbouck nr.s 10
11 en 12

groot met de voorseijde dreve van westen
ende straete van noorden tot aende
banckbeke
IJ.b 0.c LXIJ.roen
X
terrier in art 8.
item eene behuijsde erfve in cheinse
ghebruijckt door joannes neirijnck
ghetrauwt hebbende de dochter joseph
vandevelde, paelende oost t’volgende
noch oost ende suijt den meersch
d’abdie van wevelghem ofte banckbeke
west t’voorgaende ende noort de
gheseijde straete
lantbouck n° 13
groot
IIIJ.xx X.roen
XI
terrier in art 8.
item een ander behuijsde erfve in
pachte ghebruijckt door pieter van
tomme paelende oost ende suijt de
gheseijde banckbeke west t’voorgaende,
ende noort de voornomde straete
lantbouck n° 14.
groot
XX.roen
XIJ
terier in art 18
item eene erfve daer de herberghe op staet
ghenaemt den gouden banck met den
lantbouck n° 15
lochtinck van noorden daer aen
paelende oost de straete leedende van
gulleghem plaetse naer de drij masten
suijt de straete leedende vande selve
plaetse naerden hontschote meulen,
west het naervolghende, ende noort
t’lant van d’hoirs pieter verraes
groot
IIIJ.c. IIIJ.xx X.roen
XIIJ
terrier in art 18
item een happende stick lant
paelende oost ende noort t’lant d’hoirs
lantbouck n° 23.
pieter verraes noch oost t’voorgaende
suijt de voornomde straete leedende
naerden hontschote meulen, west ander
straete leedende vande vierschaere



naer den galgecnock noch west het
volghende, ende noort de landen
van francois de ruijtere ende
d’hoirs pieter verraes
groot
I. b IX.c XL.roen
XIIIJ
terrier art 17
item d’hofstede alwaer het meulen huijs
op staet met den boomgaert ende lant
lantbouck n° 24.
west ende noort daer aen daer de
straete ten noort oost houcke doore
loopt paelende oost t’voorgaende
noch oost de gheseijde straete vande
vierschaere naerden galgecnock, suijt
de voornomde straete leedende naer
moorseele west den meulewegh noort
de behuijsde erfve van joannes de
sintobein fs. wouter ende noch noort
t’lant van francois de ruijter
groot
J.b. O.c. XXXVIJ.roen
XV
terrier art 16
item een sticxken lant paelende oost
den meulewegh jeghens het voorgaende
suijt den naervolghenden meulewal
west selfs meersch ende noort de
behuijsde erfve vanden gheseijden
de sintobein
lantbouck n° 31.
groot
IIJ.c XX.roen
XVJ
terrier art 15.
item den meulewal daer den
hontschote meulen op staet, paelende
oost den meulewegh, suijt de straete
leedende naer moorseele west het
volghende ende noort het
voorgaende
lantbouck n° 32.
groot
IJ.b XXXIX.roen
XVIJ
terier art 14
item eene langhe cromme partie meersch
paelende oost de gheseijde straete naer
den galgecnock noch oost t’lant sieur

joannes van ackere de behuijsde erfve
vanden voorseijden de sintobein
ende de tweede ende leste voorgaende
partie, suijt de voornomde straete
naer moorseele, west ende noort het
naervolghende
lantbouck n° 33.
groot
IIIJ.. XLVIJ.roen
XVIIJ
terrier art 13
item eene groote partie lant genaemt
den meule couttere alwaer ten suijt
west houcke de voornomde straete
naer moorseele deure loopt, paelende
oost de voorschreven straete jeghens
den galgecnock wat suijt ende
noch oost t’voorgaende suijt de
gheseijde straete naer moorseele
noch suijt ende west den meersch
ende landen van t’goet te
lantbouck n°s 34.
en 35.
rumbeqsmote competerende d’heer
. . . . . . . robette noch west
den meersch d’hoirs jouf.e vander
ginst ende noort d’hofstede ende
landen van d’abdie van wevelghem
mitsgaeders t’lant van sieur
joannes van daele
groot
VIJ.b IIIJ.c LV.roen
XIX
terrier art 2.
item eenen meersch ligghende oost aen
article 1. ende 2. paelende noort ende
oost den meersch ende lant van
d’abdie van wevelghem, suijt de
elserie vande selve abdie, ende west
de banckbeke groot 9.c 96.roen
wanof opden suijtcant is cheins
gront commende vanden heere grave
van mosschroen tot 2.c 24.roen
staende hier naer ten terriere
art. . . . dus rest alhier voor
leen
lantbouck tweede
caerte in n° 92.
VIJ.c LXXIJ.roen
XX



terrier art 19
item suijt oost van t’voorgaende eene
cromme partie meersch ghenaemt de
cromme heule, paelende oost suijt ende
deel west de heule, noch west ende
noort t’lant ende meersch van
d’abdie van wevelghem groot 13.c
91.roen wanof 1.c . . . roeden op de
noort oostzijde in cheinse is
ghebruijckt door cornelis verfaille
ende t’selve onlangs afgesepareert met
het doore delven vande heule
dus hier
lantbouck jdem 2.
caerte n° 89.
XIIJ.c IIIJ.xx XJ.roen
XXI
leenbouck n° 22.
voorts een drie houckte erfvelken
ghenaemt den galgecnock liggende
ten noort oost houcke vanden meule
couttere hiervooren n° 18. wesende
een leentjen gehouden vanden
leenhove deser heerelichede voortijdes
bij faute van verhef door den heere
aenghetrocken ende aldaer ghestelt
de galge van dese jurisdictie paelende
oost t’lant jo.e du jardin suijt west
de straete leedende naer den balinck
busch ende noort den meersch van
d’hoirs francois de lannoij
lantb.e in n° 35.
groot
L.roen
hier naervolghen
de gronden gehouden ende
heerelicke rente gheldende
onder de voorschreven heerelichede
van hontschote, van welcke
gronden de jaerelicxsche
redevantien alhier niet en worden
uijtgetrocken ter causen ghelijck
inde prohemie deser is gheseijt
de selve gronden al belast sijn
naer advenante van een raziere
witte evene ende drie schele pars
uijt elck bundere t’sjaers, ende
dat de redevantien in conformi=
teijte van dien worden alsin
uijtgetrocken bij de ontfanck

boucken deser heerelichede in
middel evene t’elcken halfmaerte
eersten canton ofte caerte
wesende de gronden ligghende
inde prochie van gulleghem
noort vande heule tot de
oude meenen straete
memorie dat inde
eerste caerte oock ghefigureert
ende ghenumereert staen de fonsier
gronden deser heerelichede, ende
de achterleenen die ligghen in
het bestreck der selve caerte
22
terrier art.s 23
de kercke ende disch van gulleghem
elck d’heilft,
west aende weede van het fonsier
goet deser heerelichede, eene partie
saijlant ende eene partie gersinghe
west daer aen voortijdts gheweest
hebbende maer eene partie gersinghe
aboutterende t’saemen oost de
voornomde weede van het goet te
hontschote suijt de heule west het
naervolghende, noort de straete
jeghens den meule couttere van
t’goet te hontschote groot bij
lantbouck
lantbouck derde
caerte n° 36
VIIJ.b XXXVJ.roen
23.
arnoudt vanden hemele ende sijne
dochter marie=joanne vanden hemele
ghetrauwt met joannes seijnave
commende bij coope van d’hoirs
. . . . . . vanden berghe;
terrier art 22.
west aen t’voorgaende een sticxken
lant alwaer ten westen sijnen
uijtwegh light, paelende oost het
voorgaende suijt de heule west het
naervolghende ende noort jeghens
de voornomde straete
lantbouck jdem
3.caerte n° 37.
groot
IJ.c IIIJ.xx XVIJ.roen
24



terier art 21
jouffrauwe van gulleghem west aen
het voorgaende een stick lant bij
nae scherp ten suijden paelende
oost t’voorgaende suijt de heule,
suijt west ende west de gersinghe
van t’goet te rumbeckx mote
noort jeghens de straete
lantbouck n° 38
groot
J.b IIIJ.xx VIIJ.roen
25
terrier in art 24.
de abdie van wevelghem
wat noort west van t’voorgaende eene
behuijsde hofstede ende lochtinck met den
boomgaert
ende meersch west daer aen, paelende
oost selfs lant suijt den couttere
van t’goet te hontschote, noch suijt
ende west den meersch ende lant
van t’goet ghebruijckt door
joannes gheijsen, ende noort
het naervolghende
lantbouck n° 55.
groot
XJ.c.IJ.roen
26
terrier in art 24
de selve abdie
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende oost selfs lants suijt
ende wat west t’voorgaende noch
west t’lant van . . . . . . . .
ende noort t’naervolghende groot
lantbouck n° 56
groot
X.c: XXVIIJ.roen
27
terrier art 25
de selve abdie
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende oost t’naervolghende,
suijt t’voorgaende, west t’lant van
. . . . . . . . . . . .
ende noort de straete commende vande
vierschaere deser heerelichede naer
t’goet van wijlent mijn heer
du jardin
lantbouck n° 57

groot
XIIJ.c.LXXV.roen
28
terrier in art 26
de selve abdie
oost aen t’voorgaende
een stick lants met een drie houckte
elserie ten noortwesten, paelende
oost t’lant joannes van lerberghe
lantbouck n° 58
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ende de kinderen joos rousseau, suijt
t’naervolghende west t’voorgaende
ende noort de voornomde straete
groot
XJ.c.IIIJ.xx.XV.roen
29
de selve abdie
suijt aen t’voorgaende eene partie
lants met noch een stick saijlant suijt
daer aen, aboutterende t’saemen
oost t’lant joannes van lerberghe
ende de kinderen joos rouseau
ende t’naervolghende lant suijt
den couttere van het goet te
hontschote west selfs hof.e boomgaert
ende lant ende noort t’voorgaende
terrier in art 26
lantbouck n° 59
groot
J.b VJ.c XXVIIJ.roen
30
terrier art 27
joannes van daele bij coope,
oost aen t’voorgaende bij het suijt
einde een stick lants paelende oost
de voornomde straete commende vande
vierschaere deser heerelichede naer
t’goet naer t’goet van wijlent mijn
heere dujardin, suijt den couttere
van t’goet te hontschote, west het
voorgaende ende noort t’lant joannes
van lerberghe ende de kinderen
joos rousseau
lantbouck n° 61
groot
VIIJ.c XIX.roen
31
joannes van lerberghe in huijwelick
sijnde met . . . . . . . wittebolle



ende de kinderen van joos rousseau
in huijwelick gheprocreert met wt.
. . . . . wittebolle fii. jan
terrier art 28
wat noort west van t’voorgaende ende
noort over de straete aende partie
lant ende elserie arls. 27. en 28, een
stick lants ghenaempt den marselis
paelende oost hun selfs lant en
meersch onder ter vichten suijt
ende west de voornomde straete
noort t’naervolghende
lantbouck n° 99.
groot
VIIJ.cIIIJ.xx.XIIIJ
32.
jouffrauwe anna rosa du jardin
f.jo.r jan baptiste
terrier art 30
noort aen t’voorgaende een stick
lant paelende west de voornomde
straete, noort t’naervolghende noch
noort ende oost de landen van
joannes van lerberghe ende de
kinderen joos rousseau, suijt
het voorgaende
lantbouck n° 107.
groot
XIJ.c IIJ.roen
33
de selve
terrier art 31
noort aen t’voorgaende een happende
stick lant met een meerselken
ten noort west houcke, paelende west
de voornomde straete ende de gonne
commende vanden balinck busch
noort selfs lant oost t’lant van
anthone seijnave suijt ende noch
oost t’naervolghende noch suijt
t’voorgaende
lantbouck n° 106
groot
J.b J.c XXJ.roen
34.
joannes van lerberghe ende de
kinderen joos rousseau commende
ghelijck hunne voorgaende partie
terrier art 29.
oost ende suijt aen t’voorgaende de

west zijde van een meerder stick
lant paelende oost hun selfs lant
onder ter vichten in t’selve stick
suijt t’lant jouff.e du jardin
west ende noort de voorgaende
partie groot bij terrier
lantbouck in n° 108
IIIJ.c
35
de voornnomde jouffrauwe du jardin
terrier art 32.
noort aende tweede voorgaende partie
een stick lants paelende west ende
noort de quae meenen straete commende
vanden balinck busch, oost
t’naervolghende
ende t’lant van anthone seijnave
suijt haer selfs lant ende meersch
lantbouck n° 157.
groot
J.b. IJ.c XXXVIJ.roen
36
de selve
terrier art 33.
oost aen het voorgaende bij het noort
einde een sticxken lant paelende
lantbouck n°
noort ende oost de quae meenen
straete suijt de naervolghende hof.e
ende lant west t’voorgaende
156
groot
IIIJ.c IIIJ.xx XIIJ.roen
37
anthone seijnave bij coope
suijt aen t’voorgaende eene behuijsde
hofstede met een partieken saijlant
west daer aen ende eene partie saijlant
suijt aende selve hofstede ende lant,
den voetwegh daer over loopende,
aboutterende t’saemen oost de voorn
quae meenen straete, noch oost de
balinck straete suijt de behuijsde
cheins erfve competerende pieter
vanden broele ende joos ghekiere
noch suijt t’lant joannes van
lerberghe ende de kinderen joos
rousseau west de landen van
jouff.e du jardin ende noort het
voorgaende



terrier art 34.
lantbouck n°
155. en 154.
groot
J.b VIIJ.roen
38
juffrauwe du jardin
terrier art 42.
verre suijt van t’voorgaende eene
groote happende partie lants
paelende west de straete ende plaetse
vande galge deser heerelichede
gheseijt den galge cnock, noch west
de meerschen van d’hoirs francois
de lannoij ende de wed.e van d’heer
laureins de grijse, noort ende deel
oost mitsgrs. noch noort de landen
ende meerselken vande selve wed.e
de grijse, wat suijt ende noch oost
de landen ende meersch van d’hoirs
andries vande moortele fs. michiel
noch suijt t’naervolghende
lantbouck n° 64.
groot
J.b. XIJ.c VJ.roen
39
de selve
terrier art 43.
suijt aen t’voorgaende eene happende
partie lant paelende west de voorn. straete
leedende naer den galgecnock, noort
t’voorgaende oost ende noch noort den
meersch van d’hoirs andries vande
moortele fs. michiel noch oost t’lant
lantbouck n° 28.
van francois de ruijtere fs. . . . . .
ende suijt t’naervolghende
groot
IX.c LXIJ.roen
40
sieur joannes van ackere bij coope
van marijn van dommele
terrier in art 44.
suijt aen t’voorgaende eene partie lant
alwaer de voornomde straete ten suijt
westen overloop, paelende oost t’lant
francois de ruijtere fs. . . . . . .
suijt t’naervolghende west den
meersch van het fonsier goet
te hontschote ende noort het

voorgaende
lantbouck n° 29
groot
IIJ.c XLJ.roen
41
joannes de s.te obein fs. wouter
causa uxoris jacobe bernaert fa.
mailliaert dochter van marie
de lannoij, nu arnoudt vandenhemele bij
coope ende erf.e vanden 6.ougst 1755
verhooft den 11.oust
1757.
terrier in art
suijt aen t’voorgaende eene partie
lant daer de straete ende meulewegh
deure loopt behuijst met twee woonhuijsen
paelende oost t’naervolghende, suijt
ende west de landen ende meersch
van het fonsier ende leen goet
van hontschote noort t’voorgaende
44.
lantbouck n°
30
groot
IIIJ.c XXVIJ.roen
42
francois de ruijtere fs. pieter bij successie
van jan de coene fs. gillis
terrier nr. 45.
oost aen de drie voorgaende partien
een stick lants ghenaemt het
meulen bundere daer den meulewegh
overloopt ende behuijst ten noortcante
met een houcxken busch of forreest
ten noort oosten, paelende suijt de
leen gronden van t’fonsier deser
heerelichede west t’voorgaende,
de landen van sr. joannes van
ackere, jouff.e du jardin ende den
meersch van d’hoirs andries
vandemoortele fs. michiel noort
aldaer verhappende t’lant vande
voorseijde hoirs vande moortele
oost ende noort de behuijsde erfve
lantbouck nrs.
25. 26. en 27.
vande selve hoirs suijt oost half
den meule wegh noch oost het
naervolghende
groot



J.b J.c XXXJ.roen
43
d’hoirs pieter verraes
terrier art 46.
oost ende suijt oost aen t’voorgaende
een stick lants scherp ten noort oosten
paelende oost t’naervolghende suijt
t’lant van het leengoed deser
heerelichede west t’voorgaende noort
west half den meulewegh jeghens
t’voorgaende ende de behuijsde
erfve van d’hoirs andries vande
moortele
en 47.
lantbouck n°
22.
groot
XJ.c XXVIIJ.roen
44.
de selve hoirs pieter verraes
terrier art 48.
oost aen ’t voorgaende eene cromme
happende
partie saijlant paelende noort west
aldaer scherp half den meulewegh
jeghens t’lant d’hoirs andries vande
moortele, oost ende noort de behuijsde
erfve van de kinderen gillis van
ackere fs. robert met consoorten
noch oost hun selfs lant ende
hofstede, suijt t’naervolghende
ende t’lant van het leen te
hontschote ende west t’voorgaende
lantbouck n° 21
groot
XV.c XLIIJ.roen
45
de selve hoirs
terrier art 51
suijt aen t’voorgaende bij t’oost einde
eene partie saijlant bij nae drie houckte
paelende oost de straete commende
vanden gouden banck naer de drie masten
suijt de lochtinck vanden gouden
banck wesende t’leen van hontschote
noch suijt ende west t’lant van het
selve leen te hontschote noort het
voorgaende ende t’naervolghende
lantbouck n° 16.
groot

VIJ.c LIJ.roen
46
de selve hoirs
terrier art 50
noort aen t’voorgaende eene bewalde
hofstede met twee bomgaerdekens
ten oosten paelende oost de voornomde
straete suijt t’voorgaende west ende
wat noort hun selfs tweed voorgaende
partie noort jeghens t’dreveken van
het naervolghende
lantbouck n° 17
groot
VJ.c XLIX.roen
47
de selve hoirs
terrier art 52.
noort aen t’voorgaende een sticxken
lant met wat elserie ten suijt oosten
ende de dreve ofte wegh ten suijden
ende westen, paelende oost de voornomde
straete suijt den bomgaert ende wal
vande voorgaende hofstede west ende
noort hun selfs lant
ende in 49.
lantbouck n° 18
groot
IIIJ.c
48
de kinderen van gilles van ackere
fs. robert ende de kinderen martin adoux
terrier in art 49
ten noort west houcke bij het voorgaende
eene behuijsde erfve met de heilft van
t’straetjen ofte dreve ten oosten
paelende suijt ende west t’lant van
d’hoirs pieter verraes, noort west aldaer
scherp half den meulewegh jeghens
t’lant d’hoirs andries vande moortele
ende oost t’naervolghende
lantbouck n° 20
groot
IIJ.c XVJ.roen
49
d’hoirs pieter verraes
terrier art 53.
oost aen t’voorgaende een stick lants
met d’heilft van t’straetjen ofte dreve
ten westen, paelende oost de voorn.
masten straete, suijt hun selfs lant,



west t’voorgaende ende noort het
naervolghende
lantbouck n° 19.
groot
VIIJ.c J.roen
50
de weduwe maerten vandemoortele
fs. michiel met haere kinderen
terrier art 54.
noort aen t’voorgaende eene partie
lant, paelende oost de voornomde masten
ofte mestdagh straete, suijt het
voorgaende, west den meulewegh
lantbouck in
n° 69.
jeghens het naervolghende ende noort
half het straetgen
groot
VJ.c IIIJ.xx X.roen
51
d’hoirs andries vande moortele
fs. michiel
terrier art 55.
west aen t’voorgaende eene partie
lants, paelende suijt half den meulewegh
noch wat suijt ende west t’naervolghende
noort half het straetgen jeghens
hun selfs hof.e ende oost t’voorgaende
lantbouck in
n° 69
groot
IX.c XXXIX.roen

52
de selve hoirs
terrier art.s
west ende wat suijt aen t’voorgaende eene
langhe veraeckende partie saijlant sijnde
gheweest diversche partien, waer over
voortijdts eenen wegh was, met een
busselken
ofte forreest ten suijt oosten, een behuijst
erfveken west aen t’selve busselken,
eene partie meersch ten noort westen
annex dese partie lant, mitsgaeders
een partieken lant west aenden
selven meersch ende noch een
meerselken ten noort oost houcke
voortijdts annex dese eerste partie lant
ende nu deel maekende van hunne
hofstede ende plein voor d’hofstede,
aboutterende t’saemen oost ende wat
noort oost t’voorgaende, suijt half
den meulewegh, west ende noch suijt
de behuijsde erfve van francois
de ruijtere west t’naervolghende ende
t’lant jouf.e du jardin noort hun
selfs lant ende hofstede
56. 57. ende
in 63.
lantbouck n° 68
groot
J.b IX.c IIJ.roen
(wordt vervolgd)

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie --- Cursus
paleografie. - Nieuws over het 53ste Nationaal Congres van Familliekunde Vlaanderen. –
Het renteboek van de heerlijkheid Hondschoote (o.a. te Gullegem) 1759 door Dirk
Seynaeve.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

- 2° dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;

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

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 01.04 GESLOTEN
(Pasen)

- Dinsdag 10.04 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 14.04 o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 16.04 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 06.05 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 08.05 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 12.05 o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 21.05 GESLOTEN
(Pinksterenmaandag)

- Zondag 03.06 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 09.06 o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
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 in
een zaal van CC De Spil plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



- Dinsdag 12.06 o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 18.06 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 11
april, 9 mei en 13 juni. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

Nieuws uit onze afdeling:

Ons bestuurslid Bernard Bruggeman volgt
onze plaatselijke voorzitter Wilfried
Devoldere op als provinciaal voorzitter
Familiekunde Vlaanderen, prov. Afd.
West-Vlaanderen vzw. We wensen hem
het allerbeste toe.

Verdienstelijk bestuurslid

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 19
januari werd naar jaarlijkse traditie een
bestuurslid of vrijwilliger gehuldigd. Dit jaar
was Johan Bogaert uit Ingelmunster aan de
beurt. Hij is lid van de Algemene
Vergadering van onze regionale afdeling en
is trouw op post om ons documentatie-
centrum open te houden. Momenteel werkt
hij aan het indexeren/beschrijven van een
aantal digitale foto’s van Belgische

vluchtelingen. Deze afbeeldingen werden
genomen in de Archives Départementales
van Normandië (Rouen, Caen, Alençon en
Evreux). Ook zijn echtgenote werd in de
hulde betrokken.

Het is ondertussen ook een traditie
geworden dat een kwartierstaat
overhandigd wordt aan bv. een schepen
van de stad. Dit jaar viel de eer te beurt aan
ereschepen Erik Lamsens en aan huidig
schepen voor cultuur Dirk Lievens. Beiden
zijn ook lid van onze vereniging en trouwe
lezers van Vlaamse Stam.



De processie van witte donderdag 1738 in Izegem

Bertrand Nolf

Het moet wat zijn geweest op witte donderdag van het jaar 1738, toen vier trompetters in de
straten van Izegem een religieuze processie op gang trok. Wij schrijven om precies te zijn 3
maart 1738. Een recent teruggevonden document, een transcriptie1 van wellicht het originele
handschrift, geeft ons een overzicht van het aantal deelnemers en welke rol deze vertolkten in
de processie om het leven en het lijdensverhaal van Jezus Christus weer te geven. Maar liefst
183 deelnemers kregen er een taak toebedeeld om in hun beste parure en gespreid over 25
taferelen een bepaald traject af te leggen. De te volgen weg is niet beschreven, maar wellicht
gezien de omvang van het aantal deelnemers en de diverse verschillende taferelen zal deze
geheel over het grondgebied van Izegem hebben plaats gevonden. De inspirator van het
gebeuren was wellicht de toenmalige pastoor Joannes Franciscus Lust. Binnen de kerk van
Izegem zorgde hij tijdens zijn ambtsperiode voor heel wat vernieuwingen. Hij stond aan de
wieg van enkele broederschappen en bezorgde er talrijke gilden voor het in stand houden van
hun altaar een relikwie. Het meest in het oog springend was de stichting van het H.
Sacrament, die net voordien op 25 augustus 1737 onder zijn toedoen, van Paus Clemens XII
nog heel wat nieuwe voorrechten hadden verworven. Het broederschap van het H. Sacrament,
ook wel de rederijkersgilde 'Overwinders in Eendrachtighijdt' genoemd, hadden een sterke
band met de kerk. Een van de regels was dat ' sij mallekanderen sullen onderhouden in
samenspraeke van christelijke saeken' tot meerdere 'eere van Jesus Christus'. Het zijn precies
deze leden die wij herkennen in de oplijsting van het document. Zij hadden immers de verbale
talenten om langs het traject, het publiek daarmee te confronteren. Een steekproef in de
parochieregisters leert ons dat de figuranten zoals de engelfiguren, meestal 'jonghmans en
maegdekens' waren die gerekruteerd werden uit de gezinnen van de rederijkersgilde. Het moet
voor de pastoor Lust een hoogtepunt zijn geweest, deze processie paste immers in een ruimer
kader. Hij werd namelijk precies in dat jaar 1738 als 'Hoofdman' van het broederschap
geïnstalleerd, een mooie eerbetuiging dus. Voor onze genealogen met roots in Izegem een
uitstekende gelegenheid om te bekijken of enige verwanten hier deel uitmaakten van dit
wellicht kleurrijk gezelschap.

De processie werd geopend door enkele trompetters: (tot dusver zijn deze de oudste bekende
Izegemse muzikanten die een instrument bespeelden)
Jacobus Jooris Werbrouck, Frans Dinnecourt, Hilarius Dobbels en Franciscus Dobbelaere.

Tafereel: de Boodschap
Maria: Joanne Van Dommele
Gabriël: Pieter Van Dommele
Engelen: Christiaen Storme, Laureijns Sette en Joseph Baerdt

Tafereel: de geboorte van Christus
Maria: Marianne Van Oost
Joseph: Franciscus De Brauwere
Herder: Joannes Baptiste Le Fortrij
Herderin: Barbara Theresia Van Oost
Engelen: Joannes De Wulf, Carel Ignatius Monie en Pieter Guilielmus Bulckaert, Pieter
Verscheure (van bachten de kercke)

1 Met dank aan Bart Blomme, medewerker heemkundige kring Ten Mandere Izegem



Tafereel: de drie koningen
De koningen: Joannes De Meulenaere, Adriaen Van Lede, Pieter Missiaen
Engelen: Wilhelmus De Preitere, Joannes Vanden Berghe, Hilarius Antone Dobbels

Tafereel: de Besnijdenis
Maria: Godelieve Van Dommele
Joseph: Jooris Van Dommele
Opperste priester: Anthone Lezij
Simeon: Bernardus Huijghe
Anna: Annastasia Maes
Engelen: Ignatius Bosseghem, Pieter Joseph Vandergen, Judocus Vande Putte fs Pieter

Tafereel: de vlucht van Egypte
Maria: Marie Jacoba Vande Walle
Joseph: Pieter Bernard Seijnaeve
Engelen: Godelieve Verhulst, Fransciscus Van Houtte fs Hilarius, Joannes Baptiste Eeckhout

Tafereel: Christus onder de doctoren
Christus: Joannes De Block
Engelen: Martinus Boudere, Pieter Schietaert, Joannes Baptiste Tuijttens
Doctoren: Maximiliaen Maes, Joannes Tuijttens, Louis Valcke, Jacobus Verhelle

Tafereel: Triomf van Jeruzalem
Christus: Joannes Van Oost
Engelen: Ludovicus De Smet, Marijn Maertens, Guilielmus Weijleijn
Apostelen: Franciscus Van Herreweghe, Pieter Joseph Huysentruijt, Augustinus Mistiaen,
Louis Verscheure, Joseph Houthaeve, Martinus Kerckhof, Joannes Baptiste Gellynck, Francis
Senaeve, Pieter Joseph Geldof, Joannes Breemeersch, Fransciscus Vande Canneele
Judas: Carolus Van Oosthuyse

Tafereel: het laatste avondmaal
Christus: Jacobus Vande Walle
Engelen: Pieter Joseph Tuijttens, Martinus Vervaecke, Guilielmus Ameije, Albertus Van
Bosseghem, Brouckaert Hille, Pieter Joseph Eeckhout
Apostelen:
Petrus: Bernardus Vande Walle
Joannes: Felix Vande Walle
Andere apostelen: Rogier Callongie, Jooren Verhulst, Pieter De Keirsschieter, Philippus
Casteleyn, Judocus Goemaere, Joseph Casteleyn, Joannes Gellynck, Hilarius Van Oost,
Guilielmus Vermote, Joannes Leersnyder

Tafereel: Den droeven adieu
Christus: Jacobus Andries Vande Walle
Maria: Marie Jacoba Vande Walle
Engelen: Joannes Baptiste Vermeersch, Joannes De Pickere, Jacobus Thimoij

Tafereel: ’t hofken van Olijven
Christus: Joannes Baptiste Van Acker
Engelen: Eugenius Dujardin, Geleijn De Glorie, Carolus De Glorie



Klein Engeltje: Pieter Joseph Buijse
Petrus: Joannes Gellynck
Joannes: Joannes Baptiste Ameije
Jacobus: …. Muynck

Tafereel: Kinnebackslagh
Christus: Joannes Baptiste Remaut
Engelen: Michiel Naert, Benedictus Lammens, Franciscus Pattyn
Annas: Judocus Werbrouck
Joden: Judocus Werbrouck, Hilonius Eeckhout

Tafereel: Verloochening van Petrus
Petrus: Sebastiaen Buijse
Engelen: Philippus Jacobus Dermaut, Guilielmus Dhondt, Joannes Baptiste Monteijne

Tafereel: Christus voor Herodus
Christus: Hilonius Ameije
Engelen: Christiaen Van Acker, … De Raedt, Jacobus Van Halewijn, Francis De Busschere
Herodus: Emanuel Van Acker
Joden: Augustinus Callens, Bazilius Kerckhof

Tafereel: de geseling
Christus: Antone Van Halewyn
Engelen: Pieter Francois Werbrouck, Andries Van Dooren, Rogier Werbrouck, Francis Monie
Joden: Martinus Vande Putte, Joseph De Backere

Tafereel: de Kroning
Christus: Francis Van Acker
Engelen: Guilielmus Brabant, Pieter De Smet, Joannes Baptiste Bulsijnck
Joden: Martinus Van Haverbeke, Pieter Van Haverbeke

Tafereel: Ecce Homo
Christus: Petrus Maes
Pilatus: Jacobus Maes
Engelen: Gregorius De Meulenaere, Pieter Van Houtte fs. Jaecques, Hilarinus Van Houtte fs
Jaecques

Tafereel: de kruisdraging
Christus: Ludovicus Vande Putte
Maria: Marij Agnes De Ceuninck
Veronica: Catharine Coubout
Pilatus: Pieter Hilonius Van Oost
Engelen: Joannes Baptiste Van Halewyn, Cornelus Platteeu, Judocus Valentijn, Joseph Frans
Van Neste
Joden: Severus Livraut, Jacobus Vanen Berghe

Tafereel: de berg van Calvarie
Maria: Marianne Van Dooren
Joannes: Joannes Nuyttens
Engelen: Guilielmus Vande Putte, Joseph Vromman, Lucas Leersnyder



Maria Magdalena: Joanne Marij De Wulf
Marij Cleoph. … Van Houtte fa Hilarius
Marije Salomé: [niet ingevuld]
Joden: Joannes Van Haverbeke, Pieter Van Haverbeke

Tafereel: dengels met dinstrumenten
Engel met de pijcke: Joannes Valentyn
Engel met de leeder: Boudewijn Pattijn
Engel met de Croone: Roeland Berlemont

Tafereel: de Zeven Weeën
Christus: Emanuel Vander Moere
Maria: Eugenia Lodewijck
Engelen: Marij Clara Vande Vyvere, Cornelis La Peire, Pieter La Peire

Tafereel: Het graf Christi
Engelen: Pieter Joseph Eeckhout, Antone Verliete
Magdalena: Mari Anne Mafaut
Salomé … De Simpelaere
Jacob: Marij Cahtarina de Simpelaere

Tafereel: De Verrijzenis
Christus: Joannes Baptiste Doorme
Engelen: Pieter Jacobus Verhamme, Pieter Jacobus Vanden Dorpe, Joseph Hostekindt
Joden: Bockstael, Noppe
Tafereel: de Kruisverheffing
Keizerin: Joanne Werbrouck
Maetharius: Joannes Baptiste Nonckele
Staatsjuffer: Marij Goemaere
Engelen: Jacobus De Grijse, Pieter Joseph Van Overbeke, Andries Marijchael

Tafereel: de Heilige Kerk
H. Kercke: Rosalia De Block
De Hoop: …Morel
De Liefde: Angelicque Bourgois
Barbara Van Haelewyn, Marianne Vander Moere, Marianne Van Dommele, Joanne Van
Dommele, Marij Dumat, Marij Joanne Van Haverbeke, Joanne Tange, Anna Marij
Woutermaertens

Een zoektocht naar Jacqueline Segers vanuit Australië.

Bernard Bruggeman

De Australische Francoise Azzopardi-Vande Velde was vorig jaar op bezoek in Kortrijk, waar
zij de musea bezocht. Ze deed dit in gedachtenis, dat meer dan honderd jaar geleden haar
grootmoeder ook een bezoek aan het Broelmuseum had gedaan.
Maar vooral was dit een emotioneel bezoek. Ze had haar grootmoeder nooit gekend. Door een
scheiding van haar grootouders in 1910, was ze nooit meer ter sprake gekomen. Maar nu
zovele jaren later is Francoise nieuwsgierig om te weten wie haar grootmoeder was.



Via het personeel van de balie in het museum, deed ze haar verhaal van haar
overgrootmoeder. Deze mensen waar zo vriendelijk enkele pogingen te doen om die mevrouw
uit Australië te helpen. De dienst bevolking van het stadhuis werd gecontacteerd om de eerste
gegevens te kennen.
De grootmoeder : Josephine Segers geboren te Kortrijk op 29/07/1874 was te Kortrijk
getrouwd op 30/01/1896 met Alfred Vandevelde ook geboren te Kortrijk op 4/11/1867 en
overleden in 1923. hij was pijpfabrikant in de koning Albertstraat. Ze kregen 2 kinderen:
Emile Vandevelde (1900-1973) en Yvonne Vandevelde (1898-1987). Emile had een zoon
George. Francoise is de echtgenote van George , nu wonende in Australië.

De bevolkingsdienst kon verder vertellen dat ze scheidde in 1910 ( scheidingsakte van
8/12/1910). Na de scheiding verlaat Josephine Segers Kortrijk op 20/02/1911 en gaat naar
Oostende (sportstraat 17). Met haar gaat de huishoudster Marie Sophie D'Hespeel mee. De
huishoudster komt in 1912 terug naar Marke om er te trouwen. daarna blijft Josephine alleen
achter in Oostende. Tot zover kunnen gegevens gebonden aan de wet op de privacy
doorgegeven worden. Maar Francoise zou graag nog meer willen weten, wat er met haar over-
grootmoeder gebeurd is. Is ze hertrouwd? Is ze overleden? en waar ?

In december kreeg ik deze vragen dan door tijdens het erfgoedevenement "Mag het wat
meer zijn ? " een organisatie van de kortrijkse musea, waar wij als familiekunde
Vlaanderen een kamer mochten uitbaten over stambomen. Daar er in onze verschillende
documentatie-centra gegevens (boeken stambomen rouwprentjes) aanwezig zijn die niet
privacy-gebonden zijn , kan daar misschien wel iets gevonden worden. In het
documentatiecentrum in Oostende is er misschien wel een doodsbrief of bidprentje? Wel
enkele naamgenoten werden gevonden, maar niet de Kortrijkse. In de kiezerslijst voor de
gemeente van Oostende in 1920, staat ze ook niet vermeld.(in 1920 is de kieswet invoege dat
vrouwen mogen stemmen voor de gemeenteraad). Voorlopig stopt onze zoektocht. Is ze
verhuisd ? overleden ? de oorlogsperikelen?

Om anders wat meer te weten te komen over Josephine Segers, starten we met haar
kwartierstaat.
Haar Ouders:
2. Segers Joseph-Amand-Constant, geboren te Kortrijk op 27/02/1820 en er overleden op
1/07/1876, rentenier, trouwt te Harelbeke op 31/01/1856, huwelijkscontract bij notaris
Dufaux te Kortrijk 8/01/1856. met
3. Belpaire Sidonie Catharine, geboren te Harelbeke 06/02/1834 en overleden te Kortrijk op
19/05/1893, bijzondere
De ouders moeten heel bijzondere mensen geweest zijn. We vonden hun rouwprentje in 2
talen gedrukt.

Grootouders:
4. Segers Joseph Antoine , geboren te Kortrijk op 16/06/1783 en overleden te Froidmont op
17/06/1826. Hij was apotheker in het leger. gehuwd te Kortrijk op 21/01/1818 met
5. Rosseeuw Constance, geboren te Kortrijk op 4/02/1790 en er overleden op 5/12/1856.



de vermelding particuliere, rentenierster bewijst een zekere afkomst.
6. Belpaire Paulus-Joseph, Geboren te Oostende op 4/03/1801 en overleden te Harelbeke op
18/12/1863. Heelmeester chirurg. Gehuwd te Gent op 7/05/1832 met
7. Limnander de Zulte Catharina Sophia ,geboren te Gent op 19/07/1788. Overleden te
Kortrijk op 20/05/1883. Bijzondere

De beide rouwprentjes van de ouders in twee talen
(Kortrijkse beeldbank)



rouwprentje uit beeldbank Kortrijk.



over-grootouders:
8. Segers Joseph-Antoine geboren te Beveren-Waas rond 1753 en overleden te Kortrijk
25/10/1812 gehuwd met:
9. Wesbus Marie-Anne-Therese, geboren te Kortrijk op 15/03/1751 en er overleden op
8/12/1814
10. Rosseeuw Roche-Hyacinte-Francois, geboren te Kortrijk op 17/07/1764 en er overleden
op 11/03/1828. huwt in 1788 met:
11. Bossuyt Anna-Catharine, geboren te Kuurne in 1769 en overleden te Kortrijk op
25/01/1848.
12. Belpaire Sidron-Joseph, geboren te Mesen op 30/12/1751, overleden te Oostende op
14/05/1818. Hij was handelaar. Getrouwd met:
13. Haerlebeke Antonia Francisca Carola, geboren te Nieuwpoort op 27/11/1765 en overleden
te Oostende op 8/09/1827. bijzondere.
14. Limnander de Zulte Charles-Joseph-Max, geboren te Gent op 23/05/1766 en overleden te
Zulte op 1/08/1830. hij was Advocaat, Heer van Zulte, bewoonde het kasteel van Zulte, Voor
meer over de familie Limnander, zie VS 2010/4 p.133. Hij trouwde te Gent op 21/09/1791
met:
15. Vauters de Ten Weerden Sophie-Livine, geboren te Gent op 31/07/1772 en overleden te
Zulte op 2/12/1830. Bijzondere.

Verdere voorouders:
16. Segers Dominique Antoine
17. Laforette Catherine
18. Wesbus Antoine Joseph
19. Vanderplancken Marie Francoise Claire
20. Rosseeuw Franciscus Hyacintus Joseph geboren te Kortrijk op 8/02/1740 en er overleden
op 2/03/1806, blanchiseur.
21. Rogiers Rosalia Antonia



22. Bossuyt Jean Baptiste
23. Deryckere Marie Anne
24. Belpaire Pierre André, geboren te Bas-Warneton op 3/10/1715 en overleden te Mesen op
21/03/1766.
25. Beau Marie Anne Josephe, geboren te Bas-Warneton op 7/03/1723 en overleden te Mesen
op 23/09/1783
26. Haerlerbeke Andreas Antonius
27. Hellijnck Maria Theresia
28. Limnander de Zulte Joseph Jerome Adrien, geboren te Gent op 17/06/1738 en er
overleden op 28/03/1789
29. De Wautier Chaterine Francoise Charlotte Josephe, geboren te Brussel op 12/05/1732 en
overleden te Gent op 24/03/1807
36. Wesbus Jacobus
40. Rosseeuw Rochus
41. Basyn Isabelle
48. Belpaire Jean Baptiste
49. Gaucquier Marie Francoise
50. Beau Antoine
56. Limnander de Zulte Jerome Olivier
57. de Kerckhove d'Exaerde Marie Caroline Francoise

Bibliotheekaanwinsten 2017 en begin 2018

Onze bestuursleden Wim Debu en Rudy Popelier zijn momenteel verantwoordelijk voor de
input van nieuwe boeken in het bibliotheekprogramma bidoc. Dit online programma is voor
iedereen raadpleegbaar, je kunt dus gemakkelijk vinden of een bepaald boek aanwezig is in
onze plaatselijke bibliotheek in de Kokelaarstraat. Surf hiervoor naar http://bib.familiekunde-
vlaanderen.be/. De laatste weken hebben Wim en Rudy alles op punt gezet, waarvoor dank.
Ze kregen hiervoor de nodige ondersteuning en info van stafmedewerker Jan Geypen
waarvoor ook dank. Het is de bedoeling om in het vervolg ieder nummer de aanwinsten te
publiceren in dit tijdschriftje. Hier alvast een inhaalbeweging met de publicaties die vanaf
begin 2017 werden aangekocht of verkregen.

Titel Jaar leeszaalnr. Auteur(s)

Geschiedenis en genealogie van de familie De Baenst,
vorstelijke en stedelijke ambtenaren van Vlaanderen (1305-
1676)

2014 3312 DONCHE, P.A.

De onweerstaanbare geur van cichorei 2016 3313 PETTE-DEBRIL, MARIE-
CLAUDE

Meester Brancardier : Het oorlogsdagboek 1914-1918 van
brancardier Albert De Bus, aangevuld met korte biografieën
van de soldaten uit Harelbeke, Bavikhove en Hulste die
sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

2016 3314 ALMEY, BRUCE

Aanvullingen voor de periode voor ca 1650 op genealogie
Desoppere.

3315 DONCHE, P.A.

De familie Verthé 1983 3316 DE LILLE, KAREL M.

Penningkohieren of belastingslijsten van Vinderhoute 1571 en
1572, 1574-1577

2017 3317 NEYT, LUC

Staden straatschouwing 1764 1995 3318 CORNETTE, JOZEF



Wakken - (e)migranten, een onderzoek naar de
migratiestromen van en naar het buitenland - Registraties in
de Wakkense Bevolkingsregisters van 1816-1970

2017 3319 FOLENS, CHRIS

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (de mensen) -
Belgians in America (The people) Deel IX: A-D

2016 3320 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (de mensen) -
Belgians in America (The people) Deel X: E-Q

2016 3321 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (bronnen) -
Belgians in America (sources) Deel VIII

2016 3322 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (bronnen) -
Belgians in America (sources) Deel IX

2016 3323 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (bronnen) -
Belgians in America (sources) Deel X

2016 3324 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (de mensen) -
Belgians in America (The people) Deel XI: R-Z

2016 3325 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (de mensen) -
Belgians in America (The people) Deel XII: zoekboek IX-XI

2016 3326 CALLENS, PAUL

Vluchtroute - De evacuatie van Roeselare in 1917 en 1918 2017 3327 DELBECKE, JOHAN

"Belgium dat is Nederlandt" 2014 3328

Inventaris van de Verzameling Joseph De Bethune (1330-1911) 2017 3329 CALLEWIER, HENDRIK

Het Ampe Vuur - van Egem tot India 2017 3330 LOOTENS, BERNARD

Zünftige und andere Alte Berufe 2005 3331 PIES, EIKE

Klapper op de geboorteakten van Tielt van januari 1666 tot
december 1683

2004 3332 TANGHE, ROBERT

Tielt - Klapper op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten
van Tielt van 1 januari 1871 tot 31 december 1880

1999 3333 VANNESTE, ROBERT

Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de
gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt - Deel 2

2011 3334 DAS, FONS

Klapper op de Dopen van Pittem Van januari 1884 tot
december 1907

2012 3335 DAS, FONS

Handboek van Ludovicus Wauters - Pastoor te Tielt van 1743
tot 1786

2013 3336 MOORS, CLAUDE

Klapper op de dopen van Marialoop van januari 1900 tot
december 1913

2013 3337 DAS, FONS

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (illustraties) -
Belgians in America (illustrations) Deel I

2012 3338 CALLENS, PAUL

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (illustraties) -
Belgians in America (illustrations) Deel II

2012 3339 CALLENS, PAUL

Religieuzen - Pastoors, onder- en medepastoors van de Sint-
Martinusparochie Aarsele van 1910 tot 2010 - Deel 5

2011 3340 DAS, FONS

Amerikaanse zantingen - Belgen in Amerika (illustraties) -
Belgians in America (illustrations) Deel III

2012 3341 CALLENS, PAUL

Pittemse zantingen overleden parochianen van de parochie
Onze-Lieve-Vrouw tenhemelopneming Pittem 1899-1930""

2011 3342 DECONINCK, W.

Religieuzen geboren, overleden, verbleven in één van de
gemeenten van het werkgebied van VVF-Tielt - Deel 3

2011 3343 DAS, FONS

Woordenlijst Latijn-Nederlands voor genealogen (vernieuwde
versie)

2017 3344 LOBBESTAEL, RENAAT

Studenten plukten tabak bij Vlaams-Canadese boeren.
Tentoonstelling Tielt.

2011 3345



Religieuzen - De dekens van het district Tielt en het decanaat
Tielt - Deel 4

2011 3346 DAS, FONS

De graven van Koolskamp" : Gemeentelijke Begraafplaats
Koolskamp"

2013 3347 CALLENS, PAUL

De graven van Kanegem" - Gemeentelijke Begraafplaats
Kanegem"

2013 3348 CALLENS, PAUL

De graven van Schuiferskapelle" - Gemeentelijke Begraafplaats
Schuiferskapelle"

2013 3349 CALLENS, PAUL

De graven van Aarsele" - Gemeentelijke Begraafplaats Aarsele" 2013 3350 CALLENS, PAUL

De graven van De Ginste - Oostrozebeke gemeentelijke
begraafplaats De Ginste Oostrozebeke

3351 CALLENS, PAUL

De naam "Cappelle" in de entiteit Izegem (Izegem-Kachtem-
Emelgem)(1606-1950)

2015 3352 CAPPELLE, ETIENNE

Jaarboek van het bisdom Brugge - 1982 1982 3353

Jaarboek van het bisdom Brugge - 1968 1968 3354

Jaarboek van het bisdom Brugge - 1970 1970 3355

Jaarboek van het bisdom Brugge - 1977 1977 3356

Jaarboek van het bisdom Brugge - 1977 1977 3357

Genealogie de la ligne Bouckaert 3358 BOUCKAERT, Leon

Uit stamboomboek Van Den Dorpe 3359 VAN DEN DORPE

De Heren van Moorslede en Moorsele in de 12de en de 13de
eeuw

1968 3360 WARLOP, E.

Bijdrage tot de geschiedenis van de 'Roeland' of 'Hoogh Huys'
op de Grote Markt te Kortrijk

1990 3361 OPSOMER, J.E.

De vorming van de grote schepenbank van het Brugse Vrije
(11e-13e eeuw)

1966 3362 WARLOP, ERNEST

De Scheldeburcht" te Schalafie." 1965 3363 WARLOP, E

De Zegels op het Vatikaans archief 1987 3364 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF

Lopende bibliografie voor archiefkunde, Artikels verschenen in
tijdschriften voor archiefkunde

1996 3365 NIJSSEN, ROMBOUT

Oude Vlaenderen" en de zwarte leeuw op gouden veld" 1979 3366 WARLOP, E.

Kunst Veredelt in een notendop 2018 3367 LANSSENS, JAN

Station Harelbeke heen en terug - Poort van de stad 3368 DECLERCQ, FRANS

Feiten en Figuren uit het verleden van Sint-Denijs 2018 3369 DEPAEPE, LUC

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie --- De
processie van Witte Donderdag 1738 in Izegem (Bertrand Nolf) – Een zoektocht naar
Jacqueline Segers vanuit Australië (Bernard Bruggeman) – Aanwinsten bibliotheek 2017
en begin 2018 (Wim Debu en Rudy Popelier).

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

- 2° dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;

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

In juli en augustus gelden afwijkende
openingstijden:

Volgende zaterdagen is het documentatie-
centrum open van 9 tot 12 uur en van
12.30 tot 17 uur:
Zaterdag 28 juli 2018 o.l.v. Johan Bogaert
Zaterdag 25 augustus 2018 o.l.v. Rudy
Popelier.

Vanaf september gelden opnieuw de
gewone dagen:
Zondag 2 september van 9 tot 12 o.l.v.
Bernard Bruggeman.
Zaterdag 8 september van 13.30 tot 17 uur
o.l.v. Johan Bogaert.
Dinsdag 11 september van 13.30 tot 17 uur
o.l.v. Marc Vandenberghe.
Maandag 17 september van 17.30 tot 21
uur o.l.v. Bernard Fillieux.

.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
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 in
een zaal van CC De Spil plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



Lendelede in de ban van een nieuwe schuttersgilde,
de Bosseniers van de H. Barbara.

Bertrand Nolf

De dag was goed gekozen, een midweekse dinsdag 4 december 1770 en de feestdag van de H.
Barbara. Als patrones en beschermheilige is zij zeer geliefd bij gevaarlijke beroepen zoals
daar zijn de mijnwerkers, brandweerlui en artilleristen. Maar ook de leden van de plaatselijke
bosseniersgilde1 uit Lendelede waren haar getrouw en kozen deze feestdag uit om de
vergunbrief die zij van de Gentse St.-Antonius hoofdgilde mochten ontvangen te
officialiseren in een gildeboek.2 Meteen waren alle toenmalige leden en bijgevolg de
medestichters van de partij om hun getrouwheid aan hun schuttersvereniging te bevestigen.
Een traditie die al eeuwen verankerd is in het gildeleven. De inschrijving gaat immers gepaard
met een doop, een eed van trouw aan hun hoofdman, de deken en het voltallige berek 3.
Daarbij wordt ook traditioneel de belofte van hun doodschuld bepaald. Een bijdrage in geld of
natura, die naargelang van het vermogen van de kandidaat, bij het overlijden van de confrater
moet overhandigd worden aan de gilde. In ruil voor deze bijdrage verzekerde de confrater
zich van de loyaliteit van zijn medeconfraters om tijdens de begrafenis 'sijn lichaem guldewijs
ten graeve te conduiseren4 ende eene singende misse te doen celebreren voor sijne ziele'.
Deze bronnen zijn voor onze genealogen een schitterende aanvulling om de
familiegeschiedenis in te kleuren. Schuttersverenigingen waren bij de bevolking zeer
populair, in ieder dorp of gemeente was er wel een. Een uitdaging meteen om deze bronnen te
raadplegen en te speuren naar een familielid die deel uitmaakte van een schuttersvereniging.
In deze lijst ontdekt u 48 leden die aanwezig waren tijdens de officiële investituur van deze
gilde met hun aandeel die zij beloofden als doodschuld. In de meeste gevallen zien wij een
bijdrage in natura, meestal een halve ton bier met voldoende brood en hesp die als
rouwmaaltijd zou kunnen hebben doorgegaan. Op het einde van de 18e eeuw zien wij ook het
toenemend gebruik van tabak en snuif. Sommigen hebben ook een bedrag voorzien voor de
gildeknecht, deze was verantwoordelijk om langs te gaan bij alle leden van de vereniging om
hen in kennis te stellen van het overlijden van hun gildebroeder en hen te wijzen op hun plicht
om aanwezig te zijn op de uitvaart. Uitzonderlijk zien wij hier de schenking van een zilveren
bomwijzer 5 of doelwijzer. Dit attribuut was algemeen in gebruik tijdens het schieten met het
wapen. Hiermee wees de gildeknecht de plaats van de inslag van een kogel aan op een
doelschijf. Ook de alferis6 en de tamboer7 werden dikwijls bedacht met een som geld, zij
stonden in om de waardigheid van hun confrater aan de gemeenschap in de verf te zetten. Het
ontspanningsleven van deze gilde was niet alleen gericht op het schieten zelf, wij zien ook dat
het bolderspel in hun gildehof gemeen goed was. Het ontspanningsleven was niet alleen
beperkt tot deze activiteiten. Binnen de gemeente hadden ze ook politionele taken, er zijn de
vele processies die zij moesten begeleiden. Soms lees je iets meer over het onderhoud van hun
altaar in de plaatselijke kerk, maar vooral de feestelijkheden met de koningschieting voorop

1 De bosse is een vuurwapen. De meeste bosseniersgilden in Vlaanderen kozen de H. Barbara als schutspatrones
2 Privéarchief B.N.
3 Berek, toezichthouders op de reglementen
4 Begeleiden
5 Naast het schieten op een staande wip, schoot men ook op doel. Bij deze laatste discipline schoot men in de
'bomme', een afgesloten plaats die de veiligheid moest waarborgen. Na ieder schot wees de gildeknecht het
resultaat aan op de doelschijf met een doelwijzer.
6 Vaandeldrager
7 Trommelaar



brachten heel wat leven in de brouwerij. Hun gildeboeken brengen uitvoerig relaas van hun
bestaan in beeld. Een dankbare bron voor iedere familiekundige.
1. Pieter Lo(u)ncke fs. Pieter, 'Coninck' heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien'8 en de
reglementen en als doodschuld: 'een halve tonne bier in banden, 1 schelling voor den alferis,
1 schelling voor den tamboer, 1 schelling voor de gildeknecht'.
2. Andries Monteyne fs. Andries, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'de somme van 4 pondt parissis, ider confreer een nieuwe
toubackpijpe gevult met touback'.
3. Joannes Baptista De Blauwe fs. Gillis, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier in banden'.
4. Jacobus Monteijne fs. Guilliame, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier en een hespe ende broodt daer toe
noodigh sijnde'. Inschrijving geschrapt met de mededeling: 'ontfaen den inhout deser doodt en
betaeldt van d'hoirs Jacobus Monteijne, actum desen 15 septembris 1787'.
5. Adrianus Van Damme fs. Franciscus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'.
6. Albertus Dupon fs. Philippus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'. In de marge: 'noch daernaer
belooft ses ponden voor de naeste schote, de sesde naeste schote ider een pont, voor de
bolders vier tegen viere 14 stuijvers voor de bolders, present Deken J. Huysentruyt'.
7. Francis vande Ginste fs. Francis d'oude, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770
in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld:'de somme van 3 pondt parissis'.
8. Joannes Huysentruyt fs. Joos, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier', in de marge 'overleden en
betaelt'.
9. Ferdinandus De Blauwe fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier en een hespe, naer hun
goedtdunken broodt in advenante'.
10. Pieter Buyse fs. Joannes, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een halfve tonne bier in banden en 2 schellingen voor de knecht'. Hieraan
toegevoegd: 'overleden den 10 meye 1793 en s'anderendage onder desputeren verdronken de
doodsschuld'.
11. Pieter De Smet fs. wijlent Michiel, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'eenen silveren bomwijzer waervooren de confreers naer sijne
doodt sijn lichaem guldewijs ten graeve conduiseren ende eene singende misse doen
celebreren voor sijne ziele'. Hieraan toegevoegd: 'overleden en voldaen'.
12. Joseph van den Berghe fs. Joannes, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de

8 De samenstelling



reglementen en als doodschuld: 'de gonne die sijn lichaem ter aerde sullen draegen voor
gratuiteijdt een halfve tonne goedt bier en eene hespe en broodt in advenante'.
13. Joannes Leenchnecht fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier in banden'.
14. Jacobus Huysentruyt fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'voor gratuiteijdt een halfve tonne goedt bier in banden en
eene hespe en broodt in advenante en eene pijpe touback voor elcken smoorder en een oortjen
snuijf voor elcken snuijver'. Hieraan toegevoegd: 'overleden en betaelt'.
15. Balduinus de Bisschop fs. Alexander, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'voor gratuiteijdt voor de gene die sijn lichaem ter aerde
sullen conduiseren een halfve tonne goedt bier'.
16. Joannes D'Artois fs. Guilliame, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'voor gratuiteijt voor de gonne die sijn lichaem ten graeve
sullen conduiseren een halfve tonne bier en een hespe en broodt daer toe noodigh en de geene
die snuijven een oortien snuyf en de gonne die touback smooren een touback pijpe en een
oortien touback'. Hieraan toegevoegd: 'dood en begraeven'.
17. Joannes Franciscus Samijn fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770
in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'voor gratuiteijt aen de gonne die sijn lichaem sullen
conduiseren een halfve tonne bier en een hespe, broodt in advenante en eenen stoop bier voor
de gildecnaepe midts tijdelijck inkennen in ons gildenhof'.
18. Gillis van de Ginste fs. François, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'voor gratuiteijt aen de gonne die sijn lichaem ten aerde
sullen conduiseren een halfve tonne bier en een hespe en broodt in advenante, midts tijdelijck
inkent in onse gildenhof'.
19. Franciscus Lambreght fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'seven guldens courant'.
20. François Mestdagh fs. Carel, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier in banden'.
21. Jacobus Wallaijs fs. Guillibert, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier in banden en ideren confrere die
daer present sullen sijn (ter aerde sullen conduiseren) ider eenen coucke'.
22. Pieter D'Artois fs. Joannes, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een tonne bier'.
23. Guillielmus van Baelberghe fs. Judocus, heeft zich laten inschrijven op 4 december
1770 in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en
de reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier in banden en een hespe met broodt
naer advenante'. Hieraan toegevoegd: 'begraeven den 20 octobre 1821'.
24. Pieter Joseph Leencnecht fs. Jacobus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770
in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de



reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier in banden en een hespe en broodt in
advenante'.
25. Joannes Rommel fs. Pieter, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier in banden'.
26. Jacobus Wallaijs fs. Jan, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier en een hespe en brood daer toe noodigh saluyt
voor den cnecht 12 groote'.
27. Joannes Lagae fs. Joos, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'.
28. Joannes Michiels fs. Judocus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'seven pondt parissis'.
29. Joannes Verpoort fs. Stephanus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een alfve tonne goedt bier en thien stuyvers voor den knecht'.
In de marge: 'gedroncken en niet betaelt, en betaelt'.
30. Joseph Nuijttens fs. Joannes, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'. Hieraan toegevoegd: 'overleden
en begraeven tot Lendelede, den ..decembre 1789, requisent in pace, gij arm Joosken'.
31. Joannes Verdeure fs. wijlent Pieter, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier in banden en een hespe van een swijn
en broodt en mostaert daertoe noodigh'.
32. Francis Leencnecht fs. Jaques, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'.
33. Pieter de Jonghe fs. Louis, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een tonne goedt bier ende een nuchter calf ten respecte van de confreire ende
noch eenen hespe van een swijn'. Hieraan toegevoegd: 'overleden en betaelt'.
34. Augustijn van(de) Berghe fs. Guilliame, heeft zich laten inschrijven op 4 december
1770 in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en
de reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne bier'. Hieraan toegevoegd: 'doodt'.
35. Joannes Baptiste Nuijttens fs. Pieter, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halve tonnen goedt bier in banden ende vier pondt
parissis voor brandewijn ende voor den gildecnaepe twaelf stuijvers waer vooren hem de
guldebroeders beloven te begraeven met het volle gewaet als naer costuijme ten presentie van
coninck, deken ende ontfangher'.
36. Pieter Ameije fs. Guilliame, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een tonne bier in banden'. Hieraan toegevoegd: 'doodt'.
37. Franciscus Monteyne fs. Andries, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier met eene hespe ende broodt in
advenante'.



38. Franciscus vande Ginste fs. Franciscus, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770
in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'eene halfve tonne goedt bier'.
39. Joannes Carette fs. Jan, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier'.
40. Joannes Baptiste Soete fs. Guille, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier en eene hespe ende broodt, ende
een alf pont was ten selven daege voor de H: Barbara'.
41. Pieter Joseph van de Maele fs. Charles, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770
in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier en een hespe met broodt in
advenante'.
42. Joseph Joye fs. Joseph, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije
gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en
als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier in banden, een hespe ende broodt daertoe
noodigh'. In de marge: 'is goed en bij leven ge--geerd, toirconden J. Wallaeys, Hooghman'.
43. Pieter Bernaert fs. wijlent Pieter, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in
'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een halfve tonne goedt bier en een hespe en broodt in
advenante'.
44. Joannes Warlop fs. Omare, heeft zich laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse
vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Belooft te onderhouden de 'constitutien' en de
reglementen en als doodschuld: 'een tonne bier'.
45-46. Joannes Baptiste Beernaert en Birgite Le Pauw 'sijne huijsvrouwe', hebben zich
laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Beloven te
onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en als doodschuld: 'elck vijfthien schellingen
wisselgelt, ider confrater commende ten begraevinge eenen coucke van twee oortiens, boven
twee schellingen voor den gilden cnecht van ideren overledenen'.
47-48. Anthone Calluy en Marie Anna Therese Duyck 'sijne huijsvrouwe', hebben zich
laten inschrijven op 4 december 1770 in 'onse vrije gilde van d'heyligen Barbara'. Beloven te
onderhouden de 'constitutien' en de reglementen en als doodschuld: 'thunder respective doodt
een halfve tonne goedt bier'.

Aanvulling artikel ‘Een zoektocht naar Jacqueline Segers vanuit
Australië.

De auteur van het artikel (zie vorig nummer van ’t Stamboompje), Bernard Bruggeman,
bezorgde ons deze aanvulling.

We vinden haar (Jacqueline Segers) terug in Heist aan Zee, daarna gaat ze op 19/11/1948
naar het ‘oude mannenhuis’ Kasteelstraat in Hulste, in de omgeving van haar geboortestreek
dus. Daar overleed ze op 6 februari 1950.



Kasteelstraat te Hulste, met zicht op het oude mannenhuis.

Ons documentatiecentrum krijgt een nieuw onderkomen

Misschien hebben jullie het al vernomen via de pers: in het najaar verhuizen we met ons
documentatiecentrum en verlaten zo na jaren de Kokelaarstraat. De nieuwe stek wordt het
vroegere gemeentehuis van Oekene. Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie wenst het
Roeselaarse stadsbestuur te bedanken. Na een renovatie zullen we er vermoedelijk eind
oktober onze intrek kunnen nemen.

Raadpleeg dus zeker ook onze website want mogelijke aangekondigde activiteiten zoals
openstelling van het centrum kunnen op die manier gewijzigd worden of gewoon wegvallen.
Normaal gezien blijft alles zoals het is in de maand september maar dat is nog niet zeker.

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Lendelede in de ban van een nieuwe schuttersgilde, de Bosseniers van de H. Barbara
(Bertrand Nolf) – Aanvulling op artikel ‘Een zoektocht naar Jacqueline Segers vanuit
Australië’ (Bernard Bruggeman) – Nieuw onderkomen voor ons documentatiecentrum.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel – leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

BINNENKORT KRIJGEN WE EEN
NIEUW ONDERKOMEN VOOR ONS
DOCUMENTATIECENTRUM IN
OEKENE. Het is dus mogelijk dat de
opgegeven dagen voor gelegenheid tot
opzoekingen afwijkt. Volg ons dus ook
op onze website.

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;
- 3de maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur.

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 07.10 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Dinsdag 09.10 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 13.10 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15.10 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.11 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 10.11 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.11 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19.11 o.l.v. Bernard Fillieux
(17.30 tot 21 uur)

ZATERDAG 24 NOVEMBER:
West-Vlaamse Ontmoetingsdag (zie
afzonderlijke aankondiging)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Brigitte
Willaert, Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare in een zaal van CC De Spil
tenzij anders vermeld
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



- Zondag 02.12 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 08.12 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11.12 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 17.12 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

VOORDRACHTEN

Dinsdag 23 oktober 2017 om 19.30 uur:
voordracht door onze ondervoorzitter
Johan Roelstraete: Waar woonden mijn

voorouders (Roelstraete – Van der
Houstraete)? Van Heule in de 21ste eeuw
naar Deerlijk-Vichte in de 14de eeuw. De
voordracht heeft plaats in Heulekasteel,
zaal Berk en Wilg.

Ons jaarlijks bezoek heeft dit jaar plaats
op donderdag 6 december. We bezoeken
deze maal het stadsarchief Diksmuide.
Verzamelen ter plaatse (Grote Markt 6,
Diksmuide) om 13.50 uur, we starten het
bezoek om 14 uur stipt. Graag inschrijven
bij de secretaris Brigitte Willaert zodat het
aantal deelnemers gekend is.

Wij verhuizen naar het vroegere gemeentehuis van Oekene

Waarschijnlijk zullen we tijdens de verhuis een periode gesloten zijn.
Bekijk dus onze website voor de allerlaatste informatie.



Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

46ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare - zaterdag 24 november 2018

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zaterdag 24 november
2018 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare.

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

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

12u45 uur : MIDDAGMAAL

Het middagmaal heeft dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS,
Polenplein 7 te Roeselare. Er is parking op het Polenplein zelf. (betalend)
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij provinciale de secretaris is dus de
boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-
post: noel.boussemaere@skynet.be ). Kostprijs: 26 euro per persoon, inbegrepen
tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank.
Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving
tegen ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 uur). Je kunt
kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1/ coq au vin, 2/ kalkoenfilet, 3/ garnaalkroketten,
4/ zeebarbeel, 5/ scampi met tuinkruiden en Ricard (specialiteit), Wil voldoende
euromunten of kleine eurobiljetten meebrengen voor betaling van de drank De prijs is
ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Opgelet: op zaterdag is het betalend parkeren in de Arme Klarenstraat. In de Blekerij-
straat kan 2 uur geparkeerd worden (blauwe zone)..



Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem

Dirk Seynaeve
Rijksarchief Kortrijk microfilm 1114671;

terrier ofte ligghere van de Spijker van Kortrijk
datum circa 1644
Gheuleghem
(1.) mechelyne carre fi.a jan w.e van willem van moortele wonende in gheuleghem den
t'overlijden van selven(?) haren man die het vercreghen hadde bij successie van matthijs van
moortele zynen vadere te vooren de kinderen alart bernart over p.r bernart up eene behuusde
hofstede ende lant ligghende in voorn. prochie groot ontrent vijf bunder al neffens elcander
palende zuyt joos de ryckere, ende mahieu samyn oost den s... samyn, noort de landen vanden
goede van t' clooster van wevelghem ende west den heere van prouille(?) ghelt in gheghele
fol.336. -IIIJ.r.IJ.p. ...
(2.) lucas de roulers fs jaques wonende inde prochie van gheuleghem. in deele bij successie
van syne vader ende .. by vutgrootynghe van zyne medehoirs over de vyf delen van zessen
mitsg.s ...... de roulers oock fs jaques en bij gh.. successie over het zeste(?) part hunne voorn.
vader toecommend van lucas gheldolf die het vercreghen hadde ca.a uxoris beelken van
hamme fi.a p.r ende en van jan vande.. ..eke over p.r de waele up IC c labeur lant in een stuck
van EIIIJ c danof de resterende vyf hondert eertyts toebehoort heeft jan ael... (goet of yet)
palende oost jacques de la f... zuyt de me... jan planckart noort hun ander lant ende west
symoen bernart ghelt in ... fol.
-IJ.r.I.b.I.p. ...
(3.) symoen nuijtens thuwel. hebbende de w.e anth.s hoenraet, ende de hoirs bertram van
corselis te vooren jan aelyet in ... fol. 337. ghelt V . b . die ghesmaldeert syn als volgt in twee
items
(3a.) guillame vanden driessche fs pieters thuuwel. hebbend tanneken van corsellis, ende
olivier stevelynck fs jans ca.a uxoris syntgen van corsellis dochters van bertram beede inde
prochie van gheuleghem bij successie vanden selven bertram hunnen huusvrauwens vader, te
vooren jan alyet ende ... item ende smaldeelijn. ... ende in ... fol.337. up
IIJ c. labeurlant inde selve prochie in een stuck van EJ c palende van oosten den busch ende
(zijschrift:) jacques de la f... mersch jan planckart d'oude west den kerckweg ende noort
barbara van corsellis ghelt -IIJ.b.
(3b.) jan planckart fs pr.s wonend binnen den stede van cortryck by coope van symoen
nuijtens die het vercreghen hadde ca.a uxoris barbara alyet fi.a jan te vooren den selve jan
alyet ende vutten selve item ende smaldeelynghe hier boven ende in ... fol.337. up .IJ.c.
mersch gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van zuyden ende oosten de dreve
ende landen jaques de la frise westen zeker stratken ende noorden olivier stevelynck @
guilla.e van driessche ghelt -IJ.b.
(4.) den disch vande kercke ende prochie van gheuleghem up VIIJ.c busch inde selve prochie
palende van oosten ende noorden den gront vanden grave van mosschroen west den busch van
t'clooster van wevelghem ghenaempt de strepe ende phle vervaecque zuyt de rousselaer strate
item noch VIJ.c busch abouterende noort den busch van t'clooster van wevelghem ghenaemt
den stock, oost t'quade meene stratken zuyt west de landen frans viaene ca.a uxoris willemyne
noppe fi.a jan zuyt t'mussche(?) bundere toebehoorende jan vermandele by deele van jan de
blauwe van .heule ghelt in ... fol.337. ... -I.r.LIJ.p....
(5.) michiel loridaen te vooren de w.e willem vermoortele met huer kinderen in ... fol. 338. ...
is ghesmaldeelt als volcht in twee items



(5a.) michiel loridaen fs eloij lantsman inde prochie van gheuleghem bij coope vande w.e
ende hoirs willem vande moortele ende vutten selve item ende smaldeelynghe in ... fol. 338.
up een behuusde hofstede lant ende mersch inde voors. prochie groot ontrent twee bunderen al
neffens elcanderen palend van noorden den landen van hubrecht hoet fs jans oost ende west
de landen van t'clooster van wevelghem ende zuyt zyn selfs lant item V.c labeurlant,
abouterende zuyt zynen anderen gront oost het busschelken p.r vanden bulcke in heule west
t'voorn. clooster lant van wevelghem ende noort catharyne van dale ghelt -IJ.r.IIJ.b.IIIJ.c ...
(5b.) jan valcke fs boudewyns wonend opden goede ghenaemt honschote inde prochie van
gheuleghem by coope van jan loridaen fs michiels ende vutten selve item ende smaldeelynge
... ende in ... fol.338. V.p.VIIJ.c labeurlant inde voorn. prochie palende van zuyden westen
ende noorden de landen michiel loridaen ende oost de landen van t'clooster van wevelghem
mitsgr. hubrecht hoet ghelt -IIJ.b.
(6.) dheer guillame heynsame fs . . . wonende binnen den stede van meenen ca.a uxoris
mayken de bunne fi.a andries bij successie van haren vader te vooren laur.s de bunne hare
grootheere over jan up eene behuisde hofstede met drie stucken saijlant gheleghen inde
prochie van gheuleghem groot LVJ.c palende van oosten frans parmentier westen joos van
steenkiste ende noort syn selfs lant, item noch twee stucken labeurlant groot EEIIIJ ... palende
noort dhoirs jan de clercq, oost frans parmentier west dheer jan de groote ende zuyt syn selfs
lant item h.c. labeurlant ligghende oost ende zuyt ande landen p.r ghesquire fs. heindricx west
m.r eloij de v... pastor van moorseele ende noort joos van steenkiste ghelt in e... fol.338.
-IE.r.IJ.b.
(7.) jo.e aldegonde de renoij w.e van dh.r jooris de hondt fs. m.r jooris wonend binnen den
landen van nevele met hare vier kinderen te weten jaques francois, george, jenne, ende
catharyne gheprocreert byden voors. hare overleden man over de vier deelen van vyfve ende
dh.r ende m.r ferdinande vander scheure licentiaet in beede de rechten residerende binnen der
stede van cortryck ca.a uxoris jo.e catharynne bonte fa jooris ende alsoo by successie van
haren vader te vooren m.r jooris haeren grootheere ende de voors. w.e ende hare kinderen
toecommend by deele m.r jaques de hondt te vooren den voorn. m.r jooris over meuwels de
bruwere up eene ... onbehuusde hofstede met wat mersch ende labeurlant groot EEVJ.c.EJ.r...
gheleghen inde prochie van gheuleghem in vyf stucken, al neffens elcanderen palende van
zuyden de landen van guillae baekelant ende t'lant van t'clooster van wevelghem west een
ander erfve noort ende oost de landen van dh.r abraham parmentier ghelt in ... fol.339. -
VIJ.r.IJ.p.VIIJ.p.
(8.) amplunis vlieghe fs jans te vooren jan van hee over meuwels de bruwere in ... fol.339. ...
ghelt VIJ.r.... die ghesmaldeelt syn als volcht in twee items.
(8a.) guillae bakelant fs andries lantsman inde prochie van gheuleghem by successie van jan
bakelant zynen broeder die het hadde by coope van ampl.s vlieghe te vooren jan van hee over
meuwels de bruwere ende vutte selve item ende smaldeelynghe in ... fol. 339. ...
V.p.EEJ.c.IIJ.roen onder hofstede ende labeurlant in twee pt.en neffens elcanderen inde voorn
prochie palende van oosten de landen van dheer abraham parmentier zuyt t'lant van t'clooster
van wevelghem west ende noort dhoirs m.r jooris de hondt ghelt -V.r.IIJ.b
(8b.) ollivier vlieghe fs ampl.s lantsman inde prochie van gheuleghem bij successie van synen
vader te vooren jan van hee over meuwels de brouwere, ende vutten selve item ende
smaldeelyn hierboven @ in ... fol. 339. verso V.p.V.c. labeurlant inde voorn. prochie palende
noort ende oost d'hoirs hubrecht verhulst zuyt an tlenstratken(?) west t'lant van t'clooster van
wevelghem ghelt -I.r.I.b...
(9.) joos bonte fs amant lantsman inde prochie van gheuleghem duer t'overlyden van loyse
buuse fi.a jan zyne eerste huusvr. te vooren w.e jan reynaert die het hadde by coope van
steven van elsllande te vooren maerten ende willem verbeke over meuwels de bruwere up
EIIJ.c.EIIIJ.roen labeurlant ghenaemt den hul ... en de bylevynghe up heeft gheleghen inde



voorn. prochie palende van westen dheer ferdinande vander scheure, zuyt west pieter berton
ende de beke zuyt ende oost de landen van t'clooster van wevelghem ghelt vutten item in ...
fol.340. -IIJ.r.IJ.b.IJ.p.EVJ.c.p.
(10.) jan van heule fs dheer joos coopman binnen den stede van cortryck by coope van steven
van elslande hem toeghecommen by ghelycken coope van p.r carlier fs (frans=doorstreept)
jans die het vercreghen hadde van maerten verbeke fs frans ende vutten selve item in ... fol.
340. V.p.IJ.c behuusde hofstede gheleghen inde prochie van gheuleghem palende zuyt
dhofstede van piere(?) de lobel ende west de beke, item up V.p.IIIJ.c. labeurlant abouterende
zuyt oost @ noort de voors. beke west zyn selfs lant @ ghelt -I.b.IIJ.p.VIIJ.p.
(11.) dh.r jan de groote fs laur.s wonend binnen de stede van cortryck bij successie van synen
vader ende jo.e magdaleene de ceyn... fi.a dh.r jan zyn moeder te vooren joos pollet @ joos de
ganck(?) upde naervolghende partien van landen gheleghen inde prochie van gheuleghem
ende wevelghem, ende eerst een stuck lants met wat mersch ligghende noort het volghende
stuck west abraham de parmentier, zuyt joos van steenkiste oost dhoirs guillae heynsame
groot EIJ.c.E.b... item noch noort daeran een stuck lants daer een voetwech duere passeert
palende oost t'land van mathys de clercq met consorten noort de kinderen jan raes ende west
zyn naervolghende lant groot EV.c.E.roen, item noch west daeran een drie houcte stuck lant
abouterende west ende noort jan van heule ende de kinderen p.r v... raes zuyt het
naervolghende groot IIIJ.c.EV... item zuyt ende west daeran een stuck lants ghenaemt den
brouckmersch palende zuyt de beke, noort den voorn. jan van heule ende west(<-doorstreept)
het naervolghende (doorstreept->) grootEIIIJ.c.VJ.roen item noch west daeran een stuck lants
ghenaemt de heije houdende zuyt ande voors. beke west de landen van hubrecht de hulst ende
de kinderen p.r van raes ende jan de deurwarder noort de landen van t'clooster van wevelghem
en wouter spys groot EEVJ.c.IJ.roen ghelt .. ... fol.340. verso tsamen 1114671 -
E.r.IJ.h.I.p.p.VJ.p....
(12.) (zijschrift:) m. isabeele coucke(?) ende gillis vander eecke ... fol.341. ghelt I.p...
(13.) (zijschrift:) m. michiel oenraet in ... fol.341. verso ghelt -VJ ...
(14.) piere de lobel fs guillebert wonende inde prochie van bavichove by coope van symon
cauwe(?) ende ander te vooren joos de mets fs alart ende rog.s marchellis V p IIJ hofstede
behuust gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van zuijden de landen roelant
catteau west ende oost zijn selfs lant ende noort d'hofstede jan vanheule EEIJ.c labeurlant
abouterende oost ende jan van steenkiste west zyn selfs lant, en noort de voorn. hofstede jan
van heule, item IIJ.c labeurlant palende van westen syn voorgaend. EEIJ.c zuyt den voorn. jan
van steenkiste oost dhoirs guillame eynsame ende noort dh.r abraham parmentier, item V.b
labeurlant daer eene beke dure loopt wesen. den meesten deel in gheuleghem en de reste in
wevelghem palende van zuyt ende noorden syn ander twee stucken elck E.c groot danof het
eene licht onder dheerel. van gorcselis west t'clooster van wevelghem ende oost de voors.
hofstede jan van heule, item IIIJ.c labeurlant oock in gheuleghem abouterende van oosten
dheer abraham parmentier noort dheer jan de groote west den voorn. jan van heule ende zuyt
zyn selfs lant, item EIIIJ.c labeurlant gheleghen inde prochie van wevelghem palende zuyt
ende oost dhoirs roelant catteau west t'clooster van wevelghem noort syn selfs dreve, item E.c
labeurlant oock in wevelghem ligghende oost zyn bovenschr. hofstede zuyt zyn dreve, west
noort tlant van t'clooster van wevelghem ghelt in ... fol.342. -IIIJ.r.IIJ.p.EVJ.p
(15.) (zijschrift:) m. willem symon over jan hovijn(?) in ... fol. 342. verso ghelt ...
(16.) (zijschrift:) m. adolf van prouines(?) in ... fol.343. ghelt IJ.b.
(17.) de kercke vande prochie van gheuleghem up IJ.c labeurlant inde ... prochie palende van
oosten dhoirs willem samijn zuyt joos de ryckere als voocht van jaques ende phl.e du jardin
filij jans, noort de strate ende west dhoirs jooris de hondt in ... fol. 343.verso ghelt -IJ.b.IJ.p



(18.) pieter van severen ende olivier in ... fol. 344. ghelt IJ. ... I.b. p.IIIJ.p.VJ.... ende jan van
severen over olivier V.p.IIJ.c lants tho... ghenaemt in sy... fol.344.verso ghelt tsamen
IJ.r.I.h.IIJ.p.p.IIIJ.p.VJ... die ghesmaldeelt syn als volcht in t'westen
(18a.) peryne ollet fi.a jan w.e van bertram van corselis fs willem woonend inde prochie van
gheuleghem by coope met haren overleden man van jan de blauwe te vooren p.r ende jan van
severen ende vutten selve items ende smaldeelyn hierboven @ in ... fol.344. verso
V.p.VJ.c.EEIJ.roen labeurlant inde voors prochie ligghende van oosten ende noorden an haer
ander landen west de busch van t'clooster van wevelghem zuyt jaques quaetghebuer ende
oock noort zeker cleen stratken loopende vande rousselaerstrate ten dale waert item
IIJ.c.EEIJ.roen labeurlant over het voors. stratken palende west den voorn. clooster busch van
wevelghem oost ende noort haer eyghen erfve item J.c.EE.roen mersch streckende mette
westzyde jeghens den voornomden clooster busch, ende de mersch oock noort de selve
mersch van t'voorn. clooster ghelt -I.r.IIJ.h.p.IIIJ.p.
(18b.) jan vermandele fs willem wonend inde prochie van gheuleghem ca.a uxoris catharina
de blauwe fi.a jan ende alsoo bij successie van haren vader te vooren p.r ende jan van severen
ende vutte selve items ende smaldeelyn. hiervooren in ... fol.344. et verso V.p.VIIJ.c busch
gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten den busch van t'clooster van wevelghem,
zuyt den busch frans buuse west jan noppe ende noort den busch van disch van gheuleghem
ghelt -IJ.b.IIJ.p....
(19.) (zijschrift:) m. isabelle vande wyncle over p.r du pont w.e jan vander haghe in ... fol.345.
ghelt I.h.
(20.) catharije dael fi.a noel wonende inden prochie van wevelghem bij successie van haren
vadere die het vercreghen hadde by coope van rogier van lokeren ende hij ca.a uxoris
wouteryne van haverbeke fi.a joos zone van willem fs willem, over joos storme up IC....
labeurlant inde voorn. prochie palende van noorden het busschelken p.r van bulcke, oost
t'lant(?) van t'clooster van wevelghem zuyt de w.e bertram van corselles ende west michiel
loridaen ende ghyselen gheijsen ghelt in ... fol.345.verso -IIJ.b.p.IJ.p
(21). pieter moenens fs gillis lantsman wonende inde prochie van gheuleghem bij versterfte
van zijnen vader te vooren de w.e jan de vos up IJ.c bosch inde voorn. prochie palende zuyt
ende oost abraham parmentier west ende noort phle. vervaecque ende ghelt in ... fol.346. -
IIJ.p.p.IIIJ.p (wordt vervolgd)

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem (Dirk Seynaeve)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?
Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid ontvangt driemaandelijks het
tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan
goedkopere tarieren verkrijgen.


