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47ste jaargang, nr. 1 – januari 2019

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare - TERF/BIE



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel – leie

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

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.

Voorlopig wordt alle documentatie op zijn
plaats gezet in ons nieuw documentatie-
centrum in Oekene. Meer info verder in dit
tijdschriftje.

Op zaterdag 9 februari 2019: opendeur
tijdens de namiddag van 14 tot 17.30 uur.

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Dinsdag 12.02 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 18.02 o.l.v. Bernard Fillieux
(17.30 tot 21 uur)

- Zondag 03.03 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 09.03 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 12.03 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 18.03 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 07.04 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

(vervolg van de momenten waarop je
terecht kunt in ons documentatie-
centrum vind je in het volgende
Stamboompje dat begin april
verchijnt)

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: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare zie de aankondiging van de
voordracht.
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



APERITIEFBABBEL en VOORDRACHT

Zondag 17 februari 2019 om 10 uur in De Zilverlink, Meensesteenweg 412, Roeselare.
Onze jaarlijkse aperitiefbabbel wordt dit jaar verzorgd door Jean Luc Meulemeester. Hij was
het die de oprichting stimuleerde van het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg, hij
schreef tal van boeken en meer dan 500 artikels in tijdschriften o.a. in Biekorf, De Leiegouw,
Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis (Brugge) en vele andere. Hij brengt ons

een boeiende causerie met als titel Tafelen in een bad en nog iets meer …
tijdens de middeleeuwen.

Het middeleeuwse karakter van heel wat
steden is voldoende bekend: kronkelende
straten, gotische gebouwen … en een
uitzonderlijk aantal stoven. Dergelijke
badhuizen waren eeuwenoud en doken al in
de Romeinse tijd op. Maar zeker in de
middeleeuwen gebeurde daar meer dan
baden alleen. Terwijl man en vrouw zich
schrobden, werd er lekker gegeten en
gedronken en misschien nog iets meer …
Op deze voordracht leer je ongetwijfeld
‘Nathalie de scone vrouwe’ kennen of
verneem je waar “In ’t hol” gelegen is of
“Den vulen bras” of de symboliek achter
een vuurrode kers. Criminaliteit, prostitutie
en heerlijke maaltijden gingen er hand in
hand. En met een drankje wordt dit meer
dan een frivole ochtend, om nog uren van te
genieten!

(bij de foto:) In het Duitse stadje
Bernkastel-Kues, gelegen aan de Middenmoezel kan je nog tafelen in de “Badstub” maar dan
wel aan gewone tafels, het beeld dateert van vroeger… (foto Wilfried Devoldere, okt. 2019)

Dinsdag 26 maart 2019 om 19.30 uur:
voordracht door onze voorzitter Wilfried
Devoldere met als onderwerp Modern
notariaat als genealogische bron. Reeds in
het Ancien Regiem waren notarissen actief.
Hierover wordt in de inleiding kort
gesproken, maar we spitsen ons toe op de
19de eeuw. Notarisakten zijn heel divers qua
inhoud, we vernemen dan ook dat deze bron
zeker moet geconsulteerd indien je een echte
familiegeschiedenis wil opmaken. We
hebben het zowel over repertoria als de
minuten zelf. De voordracht heeft plaats in
ons documentatiecentrum Oekene.
(foto: uit de repertoria notariaat)



Wij zijn verhuisd naar het vroegere gemeentehuis van
Oekene (Sint-Eloois-Winkelsestraat 5) – Opendeur 9 febr.

Op woensdag 9 januari 2019 was het dan zover. Er was al heel wat met auto’s (en
aanhangwagen) verhuisd, o.a. kasten, computers, e.d. maar D-Day was 9 januari. We konden
beschikken over een verhuiswagen van de stad Roeselare en niet minder dan 13 vrijwilligers
van onze afdeling om de verhuis te realiseren. Zo’n 24 paletten met 1292 archiefdozen en
bijna driehonderd bakjes met bidprentjes werden overgebracht uit de Kokelaarstaat naar onze
nieuwe stek in Oekene. Vele duizenden kilo documenten dus.

Op zaterdag 9 februari a.s. verwelkomen we iedereen graag voor een
rondleiding en een kijkje tijdens onze OPENDEUR NAMIDDAG en
dit van 14 tot 17.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

De aanwezige vrijwilligers op 9 februari, met dank voor hun inzet.

Gewijzigde termijn raadpleegbaarheid burgerlijke stand.

De wet van 21 december 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2018.
Hierdoor zijn nieuwe regels van tel vanaf 31 maart a.s. qua raadpleegbaarheid van de akten
van de burgerlijke stand die tot nu maar openbaar waren na 100 jaar. Dat blijft zo voor de
geboorteakten maar voor de huwelijksakten en de overijdensakten wordt die termijn
respectievelijk 75 en 50 jaar. Vanaf 31 maart kan iedereen uittreksel of afschrift van de akte
krijgen.



Ondervoorzitter Edgard Seynaeve overleden.

Wilfried Devoldere

Op vrijdag 14 december 2018 overleed onze ondervoorzitter Edgard Seynaeve te Roeselare.
Hij was geboren te Ruien op 11 juni 1941. Na studies aan de Gentse universiteit combineerde
hij zijn legerdienst met de Militaire School. Hij leerde zijn vrouw kennen tijdens zijn
legerdienst in Duitsland, zo huwde hij met Monika Bock in Keulen-Mülheim.
Als kapitein-commandant bij de rijkswacht kwam hij in 1977 in Roeselare in dienst waar hij
na twee jaar districtscommandant werd.
Het was tijdens die periode dat hij zich aanbood om zich vanaf 1988 in te zetten voor de
voorbereiding van het jaarlijkse congres in 1989 van de toenmalige VVF, Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde. Hij trad toe tot het bestuur van Roeselare en bleek een
buitengewone genealogische kennis te bezitten maar ook op gebied van militaire geschiedenis
kon men op Edgard een beroep doen.
Edgard was actief in onze afdeling, hij deed talloze keren dienst om ons documentatie-
centrum open te houden, het liefst deed hij dat een volledige dag. Daarnaast was hij ook lid
van het provinciaal bestuur van de toenmalige VVF en vanaf 1999 tot in het voorjaar van
2008 werd hij algemeen voorzitter van de VVF, sedert enkele jaren Familiekunde
Vlaanderen.

Tijdens zijn mandaat als algemeen voorzitter vernieuwde hij de buitenlandse contacten met
onze Noord-Franse en Duitse genealogen. Tijdens één van de eerste deelnames aan de
Deutsche Genealogentag werd kennis gemaakt met “DNA-onderzoek en genealogie”. Prof.
Cassiman werd naar ons congres gehaald om over het onderwerp te spreken en zijn opvolger
Marc pikte er onmiddellijk op in, en het werd en is een groot succes. Zelf mocht ik
verschillende keren zijn reisgenoot zijn van 2004 (Leonberg nabij Stuttgart) tot 2010
(Stralsund), in 2006 zond hij mij als afgevaardigde naar Wenen.

Edgard schreef tal van
geschiedkundige werken.
Zo publiceerde hij zijn
familiegeschiedenis in 1983
(Voorouders en nakome-
lingen van Charles-Louis
Sennaeve en Beatrice
Constance Huys), in 1988
“Vergeten veldslagen.
Roeselare-Hooglede 1794”
en in 1998
“Leiedepartement jaar VII.
De Franse perceptie van de
Boerenkrijg.”.
Hij publiceerde bijna 40
artikels in dit tijdschrift,
dikwijls interessante
volkstellingen of korte

overzichten van ongeraadpleegde bronnen zoals staten van goed uit minder bekende
archiefbronnen.
Onze afdeling biedt aan zijn echtgenote, aan zijn dochter en kleindochter en aan zijn moeder
onze oprechte deelneming aan en is dankbaar voor de inzet van Edgard voor onze vereniging.



Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem

Dirk Seynaeve
Rijksarchief Kortrijk microfilm 1114671;

(vervolg van vorig nummer, nr. 4 – 2018)

(22.) carel verlinde fs carel lantsman inde prochie van gheuleghem bij coope van laur.s van
dycke ende dhoirs loonis verhulst welcken laur.s tselve vercreghen hadde ca.a uxoris mayken
sproot fi.a willem te vooren gillis sproot up J.c hofstede behuist inde voorn. prochie, palende
van noorden oosten ende zuyden de w.e van daneel rosseel in cortryck west de landen gillis
basyn ghelt in ... fol.346.verso -J.p....
(23) .jo.e martyneken delbo(?) fi.a niclaijs w.e van daneel rosseel wonende binnen der stede
van cortryck duer t'overlyden van haeren voorn. man die het hadde by coope van jan
pannecoucke fs gheert te vooren heyndryck gheldolf in ... fol.374. I.p.IIJ.p.p. ende inde selven
... fol.373. over willem van torre over robert zynen vadere I.p.I.b. up VJ.b en half labeurlant
inde prochie van gheuleghem palende van oosten ende zuydeb de landen van t'clooster van
wevelghem noort carel verlinde ende west jaques vervaecque ende gillis basyn ende ghelt
tsamen -IJ.r.J.b.IIJ.p.p.
(24.) (zijschrift:) m. de w.e carel vander eecke met hare kinderen in ... fol.347.verso ghelt
J.p.p.IIIJ.p.
(25.) joos vanden berghe fs victor thuuwel. hebbende tanneken pijpe fi.a matheus ende jan
moenens beede wonende in de prochie van gheuleghem te weten den voorn. joos van berghe
de drije deelen van vieren ende den vorrn. jan moenens het vierde part henne(?) toecommen
bij successie ten sterfhuuse van heer rogier pype pastor ghewest zynde den selven prochie te
vooren frans de vos ende daneel vercruuce eertijts claijs de jonghe up eene behuusde hofstede
met een mersschelken ... ende V.c labeurlant al neffens elcanderen ende tsamen groot EIIJ.c
gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten jaques de logem west ende noort
maximiliaen de la rue zuyt t'lant van t'clooster van wevelghem, item een stuck lants voor het
hof groot E.c abouterend zuyt ende west t'voorn. clooster lant noord ende oost hun selfs erfve,
item noch E.c labeurlant begrepen LI.roen mersch up toosthende west hun selfs lant zuyt p.r
gheysen oost dhoirs loijs symoens ende noort den voorn. de logem item IIIJ.c lant ghegheten
het vierendeelken palende oost d'hoirs jan vanden berghe in cortryck noort hun selfs lant west
ende zuyt p.r gheysen, item VIJ.c labeurlant ghenaemt het langhe stuck abouterende zuut ende
oost dhoirs loys symoens noort jaques de logem west de strate loopende naer de busschen
item E.c lant ende mersch palende noort oost ende zuyt den selve jaques de logem west den
voornomden maximiliaen de la rue item noch EEIJ.c labeurlant in twee stucken neffens
elcanderen ghenaemt de leeghe landen abouterende oost ende zuyt den voorn. jaques de
logem west maximiliaen de la rue ende jaques vervaecque ende noort abraham de parmentier
ghelt in ... fol.348. IJ.r.J.b. ende begrepen IIJ.p.IIIJ.c.EVJ.p. commende vutten item van
andries mestdach in ... fol.348.verso. ende hiernaer ghesmaldeelt fol. . tsamen -
IJ.r.J.b.IIJ.p.IIIJ.c.EVJ.c.p. nota vutten item van drije havot ... van andries mestdach
commende vutte p.tie daneel vercruuce in ... fol.348.verso. ghelt joos vanden berghe, ende jan
moenens met hun ander p.tie hiervooren fol. . . IIJ.p.IIIJ.c.EVJ.p. joos de logem oock met zyn
ander partien fol. . . J.p.p.IIIJ.p. ende dhoirs van loys symoen fol. . . VJ.p.p.
IIIJ.c.VIIJ.EVJ.p.IIJ.p dus hier niet
(25a.) janneken symoens fi.a dheer loys beghyntken inden begheynhove der stede van
cortryck. ende magdaleene symoens dochter vanden voorn. dheer loys ende w.e van joos van
heule fs dheer joos ... wonende binnen der selver stede, bij successie van heure vader ende hij
by coope van dhoirs andries mestdach ende vutten self item in ... fol.... verso. als hier vooren



up EIJ.c labeurlant gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van oosten ende zuyden
de w.e dheer adriaen van berghe west ende noort joos vanden berghe ende jan moenens, item
IJ.c labeurlant eertyts hofstede in een stuck van vier hondert scheidende met een haghe ende
zynde, d'oostzyde vanden stucke danof de wederhelft toebehoort jaques de logem palende
oost ende zuyt den voorn. joos vanden berghe ende jan moenens west ende noort den voors.
jaques de logem ghelt -VJ.p.p.IIIJ.VIIJ.EVJ.p.IIJ...
(25b.) jooris de logem fs dheer jacques brauwere wonende binnen der stede van meenene bij
successie van zynen vadere, ende jo.e gillyne casier syne moedere die het vercreghen hadde
vanden naervolghende persoonen ende eerst gheldende over ende vutten item van andries
mestdach in ... fol.348.verso. ende hiervooren ghesmaldeelt fol. . . I.p.p.IIIJ.c.p. item over de
.. item daneel vander cruuse in ... fol.34... I.r.IIJ.p. item in ... fol.359 over jan samijn ende
dhoirs van frans verbeke J.r.IJ.b.IJ.p... item over tgone dat ver... was up woutere de ruijtere fs
gillis in ... fol.359.verso. ende staen inden selve ... fol.362.verso. ghecommen vande voorn.
hoirs frans verbeke I.... item over p.r noppe fs p.r die het hadde van d'hoirs frans van hamme
te vooren willem beheyt in ... fol.364. IJ.r.IJ.b.I.p.IIIJ.c.EIJ.c.p. tsamen in een ghebrocht up
diversche stukken van lande gheleghen inde prochie van gheuleghem sonderlynghe twee
p.tien lants abouterende oost den disch van gheuleghem lant ende hofstede zuijt de strate ende
dhoirs dheer loys symoens west dheer abraham parmentier ende noort den busch van jan de
blauwe ende anderen groot EVIJ.c.V.roen item zuyt over de strate een lanck stuck lants
palende oost den busch van t'clooster van wevelghem noordt de strate zuijt ende west
t'naervolghende groot EIIIJ.c.EV.roen, item west an t'voors.e een onbehuust hofstedeken
abouterende west ende noort de strate zuijt t'naervolghende lant ende hofstede van vi.a
maerten van reus groot IJ.c.VIIJ.roen, item zuyt an t'voors.e een stuck lant palende west de
strate zuyt t'naervolghende oost tvoors.e langhe stuck groot VIJ.c.VJ.roen item zuijt an
tvoors.e drie stucken lants abouterende west ande strate, zuijt t'lant van dhoirs frans pype oost
syn selfs lant ghehouden van wevelghem ende den clooster busch groot EEIIJ.c.EIE.roen,
item eenen bogaert met de wee west darvan palende oost d'hoirs van dheer loys symoen, zuyt
de strate west de dreve noort t'naervolghende lant groot IIJ.c.EIE.roen. item noort an tvoors.
een stuck lants palende oost de strate west half de dreve noort de naervolghende mersch groot
E.c.EIJ.roen. item noort an t'voors. eene mersch oost de strate west half de dreve noort
tnaervolghende groot IIJ.c.V.roen item noort an tvoors. een stuck lant palende west an de
dreve oost ende noort syn selfs lant groot VIJ.c.EJ.roen, item eenen mersch palende oost an.
mersch van dhoirs rogier pype zuyt dhoirs gheert de la rue west p.r moenens noort
t',naervolghende groot IJ.c en half item noort an tvoors. een stucklants palende oost ghe... de
dreve noort t'naervolghen. west pieter moenens groot IE.c item noort an tvoors. een stuck
lants oost gheheel de dreve noort dhoirs loys symoens west p.r moenens groot IIIJ.c.EV.roen
ghelt tsamen up alle de voors. landen -V.r.J.b.IJ.p.EIJ.p....
(26.) dheer abraham parmentier fs dheer jaques greffier der stede van meenene by coope van
loijs de lannoij die het hadde bij gh... coope van gillis vercruuse curateur ten sterfhuuse van
wouter carre over jan de warliere up een hofstedeken gheleghen inde prochie van gheuleghen
groot IJ.b. palende zuyt de strate leeden. van bergelen naer wevelghem, west ende noort
willem baekelant ende oost wouter spyse ghelt in ... fol.349.verso. -IJ....
(27.) dheer abraham parmentier fs dheer jaques greffyer der stede van meenen te vooren
mathijs vande moortele over joos vanden berghe ghelt IIJ.Ip IIIJ.b bogaert ende lant inde
prochie van gheuleghem zuut oost vanden berghelen palende west de voetweg leedende
vanden berghelen naer wevelghem, noort ende oost dh.. jan de groote ende zuut p.r abeel dus
de selve -IIJ.p.
(28.) (zijschrift:) m. p.r rough over de w.e malen vander strate in ... fol.350.verso. ghelt
...IIIJ.p. (29.) david de roulers fs jacques lantsman wonend inde prochie van heule by coope
van p.r de coman over p.r van hecke up J.c hofstede gheleghen inde prochie van gheuleghem



palende van noorden ende westen mahieu samyn oost de w.e p.r samijn ende zuyt dhoirs
gaspar du gardin ghelt in ... fol.351. -I.p.
(30.) (zijschrift:) m. andries van lerberghe over de w.e malen
in ... fol.351.verso ghelt up VJ.p
(31.) mahieu samijn fs jans wonen. inde prochie van gheuleghem by successie van synen
vadere die het hadde by coope van jaques van lerberghe fs jans te vooren de w.e jan van
lerberghe over jacob van lerberghe up IIIJ.c labeurlant inde voorn. prochie palende van
noorden de w.e willem vande moortele oosten de ballinck zuyden den busch wouter van neste
ende westen de voorn. w.e willem van moortele, ghelt in ... fol.352. -J.h....
(32a.) mahieu samijn fs jans lantsman wonen. inde prochie van gheuleghem bij successie van
synen vader die het vercreghen hadde by coope van jacob de poortere curateur ten sterfhuuse
van p.r van severen fs p.rs up VIIJ.c labeurlant inde voorn. prochie palende van noorden de
weesen woulter spyse, oosten de strate van gheuleghem naer de drije masten zuyden d'hoirs
alart bernart ende westen de ballinckstrate item up noch ontrent VIJ.c ende eenighe roeden
lants palende van noorden alart du herbu oosten de ballinckstrate zuijden den busch cornelis
van dale ende van westen den busch willem vande moortele ghelt in ... fol.32.verso. -IJ.r.
33.) andries van heule thuuwelijck hebbende de wewe(?) hubrecht hoet over vincent hoet in ...
fol.353. ghelt IJ.r.IJ.h.j.p.IIJ.EEE... die ghesmaldeelt sijn alsvolcht in ses(?) items
(33a.) jan valcke fs bouduwijn lantsman wonende up goede ghenaemt honscote inde prochie
van gheuleghem bij coope van beatryce hoet fi.a hubrecht ende ander hoirs van heer hubrecht
die het vercreghen hadden van andries van heule(?) @ syn huusvrauwe in eersten huwel.
gheweest zijnde met hubrecht hoet te vooren vincent h... ende commende vutten selven items
ende ... smaldeelyn. hierboven ende in ... fol.353. V.c. labeurlant gheleghen inde voorn.
prochie palende van oosten de landen van t'clooster van wevelghem noort west ende zuyt zyn
selfs landen ghelt -J.h.J.p.
(33b.) guillame gheldolf fs lucas lantsman inde prochie van gheuleghem bij coope van lucas
gheldolf zynen vader die het vercreghen hadde bij ... coope van wiilem hoet te vooren andries
(mestach=doorstreept) van havere(?) ende syn huusvr. die in eersten huwelyck hadde
hubrecht hoet over vincent goet @ vutten selve item ende smaldeelynghe hier boven ... in ...
fol.353. up IE.b labeurlant gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten ghyselen
gheysen zuijt zyn selfs lant, west t'lant vanden disch van gheuleghem ende noort t'lant van
t'clooster van wevelghem ghelt -IJ.b.I.p.p
(33c.) den selven gheysen fs jans lantsman inder prochie van gheuleghem by coope van lucas
gheldolf ende den filien(?) van willem hoet te vooren andries van heule ende zyne huusvr. die
in eersten huuwel. hadde hubrecht hoet over vincent hoet ende vutten selven item @
smaldaleeynghe hier vooren ende in ... fol.353. up IIIJ.c. ende eenighe roeden labeurlant
gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten jan vande cnocke zuyt stone(?) verpoort
west guillae gheldolf ende noort t'lant van t'clooster van wevelghem ghelt -J.b.IIJ.p.
(33d.) jan vande cnocke fs guillau. wonende inde prochie van moorseele bij rolleghem ... ca.a
uxoris beelken gheldolf fi.a lucas ende ghyselen gheysen fs jans inde prochie van gheuleghem
ghetrauwt hebbende jaquemyne gheldolf fi.a lucas den selven toecommende ter causen van
beelken verhamme zyne huusvr. te vooren andries van heule in huuwelyck gheweest zynde
met de w.e hubrecht hoet over vincent hoet ende commende vutten selve(?) item ende
smaldeelijn. hier vooren en in ... fol.353. up VIIJ.c. hofstede labeurlant ende mersch
gheleghen inde voorn. prochie van gheuleghem palende van oosten het kerckstuck
toebehoorende ... dael, zuyt den voorn. jan van cnocke west den bovenschreven ghyselen
gheysen ende noort t'lant van t'clooster van wevelghem ghelt -IJ.b.
(33e.) maximiliaen de la rue fs jaques clercq van wees... der stede van cortryck ende aldaer
wonachtich als voocht van anthonia(?) de la rue fi.a gheert die het vercreghen hadde bij
ghijfte van haren vader ter cause vande successie van haere moeder, haeren voorn. vader



tecommen by coope van andries van heule ende mayken zwaelen zyner huusvr. in huuwel.
gheweest zynde met hubrecht hoet over vincent hoet ende vutter selven item ende smaldeelyn.
hiervooren @ in ... fol.353. up VIJ.c en half labeurlant gheleghen inde prochie van
gheuleghem palende van oosten ende zuijden joos vanden berghe west p.r moens ende noort
jaques de logem item I.c.EIIJ.roen mersch abouterende oost den voorn. joos vanden berghe
zuyt haer selfs lant west p.r moens ende noort den voorn. jaques de logem ghelt -
IIJ.h.p.EEEIJ.p.
(33f.) hubrecht hoet fs jans lantsman wonend inde prochie van rumbeke by coope van willem
hoet die het hadde bij successie ten sterfhuuse andries van heule in huuwel. ghehadt hebbende
de w.e hubrecht hoet over vincent hoet, ende commende vutten selve item ende smaldeelyn.
hiervooren @ in ... fol.353. up IIJ.c hofstede gheleghen inde prochie van gheuleghem palende
van zuyden dhofstede jan neerynck ende jan veys noorden ende westen syn selfs lant ende
oosten een dreveken leedende naer de kercke van gheuleghem ghelt -IIJ.p.
(34.) dheer cornelis vanden berghe fs dh.r jan greffyer(?) der stede van cortrijck ca.a uxoris
jo.e margerete de meulenare fi.a jan bij successie van haren vadere die het vercreghen hadde
by coope van maryn bernaert ende syn huusvr. te vooren w.e anth.s de waele hem
toecommende van jan noppe fs daneel over de w.e ende hoirs carel vander beke up
V.c.VIIJ.roen labeurlant in een stuck van EIIIJ.c.EIE.roen ghenaemt den hooghen ackere
danof de reste zoude ghehouden syn vande heerelichede van honscotte gheleghen inde
prochie van gheuleghem palende van oosten ende westen de strate van gheuleghem naer de
burten meulen noort l'lant gaspar du jardijn ofte joos de ryckere, ende zuyt dhoirs gaspar
terryn ende ghelt in ... fol. 353.verso -IIJ.b.IIJ.p
(35.) jo.e ideken(?) de bye fi.a dheer cornelis w.e van charles dhondt fs m.r jooris in synen
leven silversmet der stede van cortryck bij successie van synen vader die het hadde by coope
van jan de wale in ... fol.354. up eenen behuusde hofstede groot IIJ.c ende IIIJ.c labeurlant
mitsg.e noch IIJ.c mersch met de putterie(?) tsamen E.c. IE.roeden gheleghen in de prochie
van gheuleghem palende van oosten an het stratken leedende vanden berghelen naer
wevelghem zuut p.r verraes ende zyne behuuwde kinderen, west de selve behuuwde kinderen
vande voors. pieter verraes ende noort de dreve van haeren goede en hofstede, ende ghelt -
IIIJ.r.IJ.b.
(36.) rogier vander faille fs jans lansman wonend inde prochie van gheuleghem bij successie
van synen vader te vooren dhoirs vincent pambrouck over willemyne hoet up IJ.c hofstede
behuust inde voorn. prochie palende van oosten de rousselaerstrate noort zuyt ende west de ...
van bertram van corselles ende ghelt in ... fol.354.verso -I.p.IJ.p...
(37.) pieter gheijsen fs joos lansman inde prochie van gheuleghem bij successie van synen
vader ende in deele bij vutgrootyn. van syne moedere te vooren michiel de boosere curateur
ter sterfhuuse van heyndricx noppe fs willems up VIIJ.c labeurlant gheleghen inde voorn.
prochie palende van zuyden ende westen de landen van t'clooster van wevelghem noort dhoirs
heer ende m.r rogier pype ende oost syn selfs lant ghelt in ... fol.355. -I.b.I.p.
(38.) (zijschrift:) m. charles vander beke over anth.s synen vader in ... fol.355.verso ghelt
I.r.I.h.IJ.p.r. IIIJ.c.VJ.p....
(39.) frans ferdinande coopman binnen rijssel over jan de brune fs jans EVJ.r.IJ.h.IIJ.p.p.
IIJ.c.VJ.c.p... idem over pieter de brune ca.a uxoris over willem de jonghe IJ.h... idem over
joos de bunne te vooren geers(?) gheysen =iij;h.p.EIIIJ... idem vut de partie commend van
d'hoirs frans verbeke IJ.p. tsamen in ... fol.356. EVIIJ.r.IJ.p.IIJ.... die ghesmaldeelt zyn als
volcht in twee items
(39a.) m.r phl.s fervacque licentiaet in de rechten residerende binnen den stede van ryssele
ca.a uxoris jo.e catharyne ferdinande fi.a frans bij successie van haeren vadere ende ander
deels by coope ten sterfhuuse van frans ferdinande doude ende vutten selven item ende
smaldeelyn. hierboven ende in ... fol.356. up de naervolghende p.tien van lande gheleghen



inde prochie van gheuleghem ende eerst den bogaert met den lande daeran houdende groot
EIJ.c.IC.roen palende van westen ende noorden den wech leedende vanden rommele naer
cortryck, zuyden ende oosten an syn naervolghen. landen item een bunder E.c.EIIIJ.roen
labeurlant in twee stucken abouterende van oosten ende noorden ande strate van rousselare
naer cortryck zuyden ande voorgaende EIJ.c.IE... item noch VJ.c.E.roeden labeurlant
ligghend van zuyden an t'voorgaende ende den bosch p.r moenens ende van dander drye
zyden an zyn eyghen erfve item EEIJ.c.J.roeden labeurlant palende van oosten den voorn.
vanden rommele naer gheuleghem ende met dander zyden an zyn voorschreven p.tie ende
landen ende abraham de parmentier item EV.c VIIJ.roeden labeurlant ende mersch
abouterende met den westen ande voorn. wech van cortryck naer rousselare zuyden den bosch
vanden disch van gheuleghem ende van dander canten an syn eyghen erfve ghelt -
EIIJ.r.IJ.h.I.p.IIJ.c.p.I....
(39b.) dheer abraham parmentier fs dh.r jaques greffier der stede van meenene by coope van
jo.e joanne vaas ... van jan de la hane te vooren frans ferdinande ende vutten selven item ende
smaldeelyn. hierboven ende in ... fol.356.up.IIIJ.c labeurlant gheleghen inde prochie van
gheuleghem palende van noorden anden lande jaques de logem zuyt joos vanden berghe west
en oost zyn selfs lant, item vyf(?) hondert labeurlant ligghend zuut en west jeghens zyn ...
ende oost den busch van mahieu samijn ende noort den busch vande w.e herman isaacq, noch
twee stucken labeurlant het een van E.c ende het ander van EJ.c houdende an elcander van
oosten ende westen an zynen anderen gront noort den busch vande voors. w.e herman isaacq
ende zuyt zyn hofstede sorterende onder honscotte ende t'lant jaques fervacque, ten letsten
IJ.b lants beplant met abeelen boomen palende oost phl.e fervacque west zyn selfs lant ende
zuyt robert riet ghelt -IIIJ.r.IJ.h.I.p.VJ.p.
(40.) gaspar terryn fs gillis lantsman wonende inde prochie van gheuleghem ca.a uxoris
catharine de joncheere te vooren w.e van gheert van severen over carel de waele eertyts
michiel van severen in ... fol.356.verso.IIJ.p.p. item over gillis van severen in ... fol.357.IIJ.p.
ende den selve indescharye(?) van gheert van severen in ... fol.357.verso.IIJ.p.p., tsamen up
VIIJ.c. labeurlant gheleghen inde voorn. prochie palende noort @ oost t'lant mahieu samyn
zuyt alart bernart @ west de messchaert strate ghelt -IJ.h.IJ.p. (41.) willem symoen vut de
p.tie m.r robert du ... ... in ... fol.358.E.r.IIJ.h.I.p... ende daneel vander hulst fs hubrecht over
gillis goetgals als hoir van voorn. du ... in ... fol.361.verso. ghelt EIJ.r.IIJ.h.I.p... VJ.p. tsamen
EEIIJ.r.IJ.h.IJ.p.IIJ.p. zyn ghesmaldeelt als volght in twee items (41a.) pieter verraes fs
maertins wonende inde prochie van gheuleghem thuuwel. hebbende joossyne bonte te vooren
w.e van hubrecht vander hulst fs daneels met hubrecht maijken ende peroyntken vander hulst
zyne behuuwde kinderen gheprocreert by den voorn. hubrecht mette voors. joossyne bonte
ende vutte item ende smaldeelijn. hierboven ende in ... fol.358. et 361.verso. up.IIIJ.c.EE.roen
labeurlant gheleghen inde voorn. prochie van gheuleghem palende oost half de strate zuyt de
hofstede wouter spyse west t'lant van t'clooster van wevelghem ende noort het naervolghende
item noort daervan V.c.EIJ.roen lants oock oost half de strate noort jan de deurwaerder west
tvoorn. cloosterlant, item I.cEIIJ.roen. palende noort ende oost t'naervolghende zuyt olivier
vlieghe ende west tvoors. clooster lant item oost hun(?) V.cEV.roen labeurlant abouterende
oost ende zuyt den voorn. olivier vlieghe ende noort het naervolghende, item noort daervan
een stuck lant met wat bosch groot VJ.c.VIJ.roen ligghende oost noort ende west het
naervolghende, item west daervan eene weede ende busch groot E.c.EE.roen palende noort de
strate west t'lant vande kercke van gheuleghem, ende abraham de parmentier item een stuck
lants abouterende oost het naervolghende zuijt zyn voorgaen. landen noort ende oost dhoirs
charles de hondt groot IJ.c.IIJ.roen item oost daeran een p.tie busch ende mersch ende een
stucxken lants commende oost ande strate noort jan de deurwaerdere zuyt het naervolghende
lant ende olivier vlieghe groot EVJ.bVIJ.roen item zuyt daervan een stuck lants houdende van
oosten ende zuijden ande strate west olivier vlieghe groot IIIJ.cEIJ.roen ten letsten een stuck



lant ghenaemt de heye(?) palende oost ende zuyt anden biesbusch west m.r eloy de vos noort
jan de deurwardere met de wederhelft groot EIIIJ.b. ende ghelt -EIIIJ.r.J.h.P.IIJ.p.
(41b.) jan de deurwardere fs joos lantsman prochie van belleghem ca.a uxoris mar... vander
hulst fi.a daneel, met joos, ... jan ende mayken zyne kinderen ghe... byde selve margriete ende
also duer t'ou... vande selve die het hadde by deele van syn vader ende vutte bovenschreven
item smaldeelyn. hierboven ende in ... 358 et 361.verso up E.c.IIJ.roen labeurl... gheleghen
inde prochie van gheuleghem palende oost ende noort de strate zuyt hubrecht vander hulst
ende west t'lant van t'clooster van wevelghem item EI... labeurlant houdende oost an tselve
clooster lant zuyt de strate west ende noort abraham parmentier item E.c en half labeurlant
wesende den noortzyde vanden stucke pa... oost ande strate zuyt d'hoirs hubrecht vander hulst
west ende noort dhoirs charles ... item dhelft van een p.tie lants ghenaemt ... deye danof de
wederhelft competeert ... met zyne behuuwede kinderen groot E.... houdende oost ende noort
an tlant van tvoorn. clooster van wevelghem zuyt voors. hoirs hubrecht vander hulst met
voorn. wederhelft ghelt -IE.r.J.h.J.p.p.
(42.) pieter barbe over olivier van hamme by coope den ballincbusch, in ... fol.358.verso ghelt
J.r.J.h.J.p. die ghesmaldeelt is alsvolcht in twee items
(42a.) dheer robert bonte fs jooris wonen. binnen den stede van cortrijck bij successie van
catharyne van overschelde w.e van. voors. jooris bonte syne moedere te vvoren olivier van
hamme ende vutten selve item @ smaldeelynghe hier boven ende in ... fol.358.verso up VE.c
busch in een partie van EVIIJ.c inde prochie van gheuleghem danof de wederhelft competeert
jan de deurwarder palende west ende noort dhoirs jaques du jardin oost dh.r cornelis van
berghe @ zuyt de strate, ghelt -IJ.h.IJ.p.p.
(42b.) jan de deurwarder fs joos lantsman inde prochie van belleghem ca.a uxoris margriete
vander hulst fi.a daneel wouter spys fs olivier by coope van jan vander hulst fs daneel ende
pieter verraes fs maerten beede in gheuleghem ca.a uxoris joossyne bonte te vooren hubrecht
vander hulst fs daneels met zyne behuuwde kinderen ende alsoo tsamen vuten hoofde v...
voorn. daneel vander hulst die het hadde by coope van curateur ten sterfhuuse van olivier van
hamme ende vutten selven item @ smaldeelynghe hiervooren @ in ... fol. 358.verso.up.IE.c
busch ofte daerontrent gh... inde voorn. prochie van gheuleghem als noc... ghemeene
onverscheeden(?) ende onverdeelt i.. een p.tie van EVIIJ. ... danof de wederhelft competeert
dheer robert bonte ghenaemt de ballincbusch palende van westen ende zuyden dhoirs jaques
du jardijn emmers(?) joos de ryckere oost de ballynckstrate ende no... den busch van cornelis
van daele ghelt -IJ.b.IJ.p.p.
(43.) de w.e laur.s noppe met ghyselen, syntgen, myntgen in ... fol.360. ghelt VJ.r.IIJ.... ... @
jan de blauwe over jan noppe in ... fol.360.verso. ghelt I.r.IIJ.h.IJ.p. tsamen VIIJ.r.
IJ.p.IJ.IIIJ.oVIJ.... syn ghesmaldeelt alsvolcht in zeven(?) items
(43a.) pieryne olliet fi.a jan w.e van bertram van corselles wonende inde prochie van
gheuleghem by coope van haren overleden man van jan de blauwe te vooren laur.s ende jan
noppe ende vutte selve items ende smaldeelynghe hiervoren ende in ... fol.360. et verso up
IIJ.c.E.roen en half labeurlant gheleghen inde voorn. prochie palende metten oosthende ande
rousselaerstrate zuyt zeker cleen stratken loopende vande rousselaerstrate ten daele waert
ende noort d'hofstede rogier verfaille, item een stuck lants streckende zuyt ende noort met de
westzyde jeghens t'lant van t'clooster van wevelghem oost ende noort haer selfs lant ende
mersch groot VJ.c.IJ.roen en half item oost an tvoorgaen. een stuck lants ende is up
t'noorthende smalst streckende zuyt ende noort met de oostzyde jeghens de rousselaerstrate
west an haer ander lant noort d'hoirs p.r happart ende zuyt d'hofstede rogier verfailge groot
V.b. EIJ.roen en half ghelt -IJ.r.IIIJ..VIIJ..p.
(43b.) jan noppe fs ghyselen lantsman wonende inde prochie van gheuleghem bij successie
van zynen vadere die het hadde by deele van laur.s noppe zynen grootheere ende vutten selve
item ende smaldeelyn. hiervooren en in ... fol.360.et verso up E.b labeurlant begrepen J.c



mersch daeran gheleghen inde voors. prochie, palende van ... sijn selfs leen, oost den busch
van disch van gheuleghen noort symoen bernaert @ west de beke gh... -J.r.J.p.
(43c.) symoen bernart fs wouters lantsman inde prochie van gheuleghem in deele bij successie
van synen vadere ende ander deels bij coope v... clays de blauwe fs jans die het vercreghen
h... ca.a uxoris syntgen noppe fi.a laur.s ende ... selve items ende smaldeelynghe hier vooren
in ... fol.360. et verso up EEVIIJ.c. hofstede lant ende mersch gheleghen inde voorn. prochie
ende eerst E.c weesende dhofstede met het labeurlant daer neffens palende van noorden lucas
de roulers zuijt jan noppe west de ... @ oost zyn selfs lant item E.c labeurlant abouterende van
westen syn voorn. hofstede zuyden ende noorden zyn ander erfve ende ... lucas de roulers ...
item VJ.cEV.roen labeurlant ligghende oost ande ... van. selve de roulers zuyt zyn selfs gront
west de beke ende noort p.r van hee nu jan de blauwe by coope, ten letsten IJ.b mersch
ligghende lancx de beke ende rontdomme in zyn ander lant ghelt -IJ.r.IIJ.h.r.IIIJ..VIIJ..p.IIJ...
(43d.) lucas de roulers fs jaques lantsman inde prochie van gheuleghem bij successie van
synen vadere ende vutgrootynghe van zyne medehoirs over de vyf deelen van zesse ende
steven de roulers oock fs jaques lantsman inde prochie van heule over het reste part bij
successie van hunnen vader die het hadde by coope van clays de blauwe fs jans ende van
ghyselen noppe fs laur.s ende vutte selve items in ... fol.360.et verso ghelt IJ.b.I.p.p. ende over
pauwelyne noppe te vooren de w.e ende hoirs jan noppe in ... fol.369.verso I.r.p. tsamen up
EIIIJ.c. labeurlant in twee stucken elck van VIJ.c. ligghende neffens elcanderen inde voorn.
prochie van gheuleghem palende zuyt den busch vanden disch van gheuleghem west symoen
bernaert oost den busch van t'clooster van wevelghem ende noort hun eyghen lant ende jaques
de la frise ghelt -J.r.IJ.h.IJ.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.
Verhuis documentatiecentrum van de Kokelaarstraat naar OEKENE.
Gewijzigde termijn voor raadpleegbaarheid burgerlijke stand.
In memoriam ondervoorzitter Edgard Seynaeve.
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.
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Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare - TERF/BIE

Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie



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

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 7 april o.l.v. Rudy Popelier (9
tot 12 uur)

- Dinsdag 9 april o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 13 april o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15 april o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

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

- Zaterdag 11 mei o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 14 mei o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 20 mei o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

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

- Zaterdag 8 juni o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11 juni o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 17 juni o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

We mochten al heel wat nieuwe belangstellenden verwelkomen in ons nieuw documentatie-
centrum in Oekene. Er wordt nog gezocht om alles verder te optimaliseren, bv. de grootte van
de tafels in onze leeszaal. Ook werd een nieuw klassement uitgevoerd van alle
schaduwarchief dat kopieën bevat van burgerlijke stand, parochieregisters en moderne

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: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare zie de aankondiging van de
voordracht.
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



parochierregisters. Wegens de nieuwe wetgeving worden ook die laatste aangevuld met
recentere registers (zie gewijzigde termijn vorig nummer). Concreet betekent dit ook dat
onze vrijwilligers de verzameling moderne parochieregisters aangevuld hebben conform
de nieuwe raadpleegbaarheidsdatum voor huwelijken en overlijdens.

Gelukwensen voor ons bestuurslid Bertrand Nolf.
Ons bestuurslid Bertrand Nolf werd op 9 februari ll. gehuldigd voor zijn inzet als redder van
het stadsarchief van Izegem. Een terechte hulde voor Bertrand voor zijn vele jaren van
vrijwilligerswerk voor het Izegemse archief. Ook namens onze regionale afdeling van harte
geluk gewenst !!!

ERFGOEDDAG 2019 “ Hoe maak je het ? “

Men kan zich afvragen: wat kan een vereniging als Familiekunde Vlaanderen inbrengen bij
het thema van Erfgoeddag 2019 “Hoe maak je het ?”. Onze regionale afdeling liet zich
inspireren door onze “ambachtelijke familienamen”. Het beroep van onze voorouders is soms
terug te vinden in onze familienamen. Naast familienamen die verwijzen naar een voornaam
van een vader of moeder (patroniemen en matroniemen), naar een lichaamskenmerk of een
patroniem/plaatsnaam zijn er tal van familienamen die terug gaan op een beroep. Denk maar
aan Debacker, Dewever of Demeulenaere. Maar er zijn ook minder logische voorbeelden
zoals Dezutter of Devoldere. Ontdek het bij Familiekunde Vlaanderen en wel op twee
locaties, met name TEXTURE in Kortrijk (Noordstraat 28) van 10 tot 17 uur (zie de website
van Texture https://www.texturekortrijk.be/content/erfgoeddag-2019-ambachten) en in
Roeselare in het café De Lange Giraf in de Zuidstraat 7. In Roeselare heeft de tentoonstelling
plaats op de eerste verdieping maar in het café kan je ook kennismaken met de geschiedenis
van het gebouw. Er is een link met de familie Duyvewaardt, de familie Denolf (burgemeester
Denolf), een volksapotheek en natuurlijk de vroegere benaming “de Kingston”. In Roeselare
loopt de tentoonstelling vanaf 10.30 uur ononderbroken tot ’s avonds.

(een paar voorbeelden: Hyppolite Duyvewaardt en een afbeelding van het beroep “volder”)



Landboek van de Spijker van Kortrijk te Gullegem

Dirk Seynaeve
Rijksarchief Kortrijk microfilm 1114671;

(vervolg van vorig nummer, nr. 1 – 2019)

(43e.) pieter plancquart fs jans lantsman inde prochie van cortryck ca.a uxoris maijken de
blauwe fi.a jan die tzelve vercreghen hadde by successie van haren vadere te vooren clays de
blauwe fs jans ende commende vutte items ende smaldeelyn. laur.s noppe ende jan de blauwe
in ... fol.360. et verso.up.V.c labeurlant gheleghen inde prochie van gheuleghem palende van
noorden ende oosten dhoirs anthone carpentier zuyt dhoirs cl... de blauwe ende west het
iseghem stratken item IIJ.c. en half mersch abouterende van no.. de mersch van t'clooster van
wevelghem ... jan vermandele, oost de iseghemstrate ende west de rousselarstrate ghelt -
J.r.J.p.

(43f.) jan vermandele fs willems lansman inde pr... van gheuleghem thuuwel. hebbende
cathar... de blauwe fi.a jan haer toecommen bij deele... haren vader ende den selven van jan de
blauw... doude haren grootheere ende vutte items... smaldeelyn. de w.e laur.s noppe ende jan
... blauwe in ... fol.360.et verso.up.... hondert labeurlant wesen eenen dryehouck... voorn.
prochie palende van oosten het iseg... stratken west de rousselaerstrate ende n... het
merschelken p.r planckaert ghelt -IJ.b.J.p.

(43g.) joos grimonpre fs joos lantsman inde prochie van gheuleghem by coope van tanneken
w... w.e van jan de blauwe fs jans bij successie van haren vadere te vooren commende vutte
items ende smaldeelyn. vande w.e laur.s noppe @ jan de blauwe in ... fol.360. et verso.up V.c
labeurlant gheleghen inde voorn. prochie palende van oosten zuyden ende westen dhoirs
anthone carpentier noort het baillestuck toebehoorende het clooster van wevelghem ghelt -
IJ.b.J.p.

(44.) (zijschrift:) m.
p.r mestdach met pieryne callen, @ sijntgen in ... fol.361. ghelt I.r.IIJ.b.IJ.p. (45.) gillis
vanden carniere fs michiels over joanne alarts hofstede in ... fol.362. ghelt p.IIJ.c.p. (46.) den
disch vande kercke ende prochie van ghe... bij ghyfte van guillame verpoorte die het had.. by
coope van dhoirs wouter bostyn gheseyt ruytere te vooren mayken tijtgat in ... fol.362.verso
ghelt IJ.p. ende over maryn d.. snyck te vooren tvoorn. maijken tytgat in ... fol.363.I.p. tsamn
up IIJ.c.IIJ.roen behuusde hofstede ende lant inde voorn. pr... palende van oosten den busch
van tclooster van wevelghem zuyt ende west de w.e v... jaques de logem ende noort d'hoirs
jan de blauwe ghelt -IIJ.p.

(47.) (zijschrift:) m. willem van haverbeke fs jacobs over jaene ... I.c in ... fol.361.verso. ghelt
I.p.
(48.) pieter moenens fs gilles lantsman wonend i... prochie van gheuleghem by coope van
dieryc... de ryckere die het hadde by ... coope van carel van neste te vooren willem de jonghe
fs laur.s over jan van hee up IIIJ.c. labeurlant inde voorn. prochie palende van oosten dhoirs
gheert de la rue zuyt dhoirs heer ende m.r rogier pijpe noort dhoirs jaques de logem ende west
syn selfs lant ghelt in ... fol.364.verso. -IJ.p.p.VIIJ.EIJ.EEIIIJ.p.



(49.) maximiliaen de la rue fs jaques clercq vande weeserie der stede van cortryck als voocht
van anthonette de la rue fi.a gheert bij ghyfte van haren vader ter causen vande successie van
hare moeder die het vercreghen hadde by coope van p.r vander meulene over willem vander
meulene te vooren jan van hee up IIJ.c.EVIJ.roen labeurlant gheleghen inde prochie van
gheuleghem wesende dhelft van eenen stucke danof de wederhelft toebehoort p.r moenens
palende van westen den selve moenens oost haer selfs lant noort ende zuyt jaques de logem
ghelt in ...
fol.365.
-IJ.p.p.VIIJ.EIJ.EEIIIJ.p.

(50.) dh.r abraham parmentier fs dh.r jaques greffier der stede van meenene bij coope van loys
.. lannoij te vooren gillis van steenkiste over olivier de smet in t'lanthof up eene behu..
hofstede groot IIJ.bunderen IIIJ.c lants gheleg... inde prochie van gheuleghem neffens ende..
gheinclaveert inde landen van syn leen ende goet ghenaemt te raselt ende palende and...
landen van selven leene mitsgs. ande EVIIJ.c. .. ghehouden vande heerel. zwaghenaers oock ..
metten selven goede ende voorts van westen ande landen van guillae baekelant ghelt in ..
fol.365.verso.

-IE.r.IJ.h.IIIJ.p.

(51.) (zijschrift:) m jooris vande velde by coope van heyndrick ... fs willems up IJ.c. in ...
fol.366. ghelt ... (52.) (zijschrift:) m. p.r vander eecke over willem van neste up IIIJ.c ... ofte
daerontrent in ... fol.366.verso. ghelt IJ.h.IJ.p.

53.) roel vanden camere(?) over heindrick vanden bussche in ... fol.367. ghelt VJ.c.VIIIJJ.p.
(54.) (zijschrift:) m. rough van ackere over heyndrick vanden bussche in ... fol.367.verso ghelt
VJ.c.VIIJ.c.p. (55.) hans bernart lantsman inde prochie van leghem maillart bernart in
gheuleghem zoo over hem selven als oock bij vutgrootynghe van anthonette bernart zyn
zuster huusvr. van hans defoort carel bernart tot rolleghem amplunis bernaert in gheuleghem
ende steven bernaert tot heule alle kinderen van alart bernaert ende alsoo bij successie van
heurlieden vader die het vercreghen hadde by coope van clays adam curateur ten sterfhuuse
van alart bernaert fs joos d'oude over p.r van severen up E.c labeurlant gheleghen inde voorn.
prochie van gheuleghem palende van noorden de w.e gaspar terryn ende mahieu samyn oost
rogier terryn zuyt carel van elslande ende west jan de meulenare item IJ.c labeurlant
abouterende van noorden, west.. ende oosten, mahieu samijn zuyt joos de ryckere ende ghelt
in ...

fol.368.

-IJ.h.IJ.p.

(56.) maerten moenens fs p.rs lantsman inde proh.. van gheuleghem ca.a uxoris janneken
buus.. fi.a jan te vooren w.e van niclaijs de blauw.. die het cochte van jan bernaert te vooren
jan coucke over de w.e michiel de dobelare ... eertyts willem symoens fs willems up IJ.... half
behuusde hofstede gheleghen inde voorn... prochie hier voortyts herberghe ghenaemt den
rommele palende van oosten zyn selfs lant west de strate van cortryck naer rousselare zuyt
jaques quaetghebuer ende noort joan de lega dict janneca ghelt in ...
fol.368.verso.
-IIJ.p.



(57.) (zijschrift:) m. daneel noppe over de w.e ende hoirs jan noppe in ... fol.369. ghelt
I.h.I.p.p.
(58.) jan noppe fs ghyselen lantsman inde prochie van gheuleghem ca.a uxoris catharyne
vande moortele fi.a willems bij successie van haren vader die het vercreghen hadde bij coope
van joos bernart te vooren gillis noppe over maerten noppe up IIIJ.c.en half labeurlant inde
voorn. prochie palende van oosten ende noorden de landen van mahieu samijn zuyt michiel de
parmentier ende west de strate leedende naer de wynckel cappelle ghelt in ...
fol.370.
-I.h.IJ.p.p.VIJ...

(59.) mahieu samijn fs jans lantsman inde prochie van gheuleghem by coope van phl.s sanders
hem toecommend ca.a uxoris joanne van robais fi... joos welke joos in huwelyck hadde de w.e
joo.. hoornart over maerten noppe up EIJ.c lant ende mersch ligghende gheinclaveert in syn ...
hofstede inde voorn. prochie ende eerst IJ.c. la... nu bogaerdt bachten de schreve palende van
zuijden zyn selfs dreveken voor thof westen de strate van gheuleghem naer de drye masten
ende noort den naervolghende mersch item IIJ.c mersch abouterende van oosten de gracht van
syn merschelken ende lant zuijden ende noorden sijnen bogaert, ende west de voorn. ... item
VIJ.c labeurlant begrepen een cleen mersschelken palende van noorden ende zuyden syn
ander lant oosten de grachts scheeden. syn ... landen ende westen de voorn. mersch ghelt ... ...
fol.370.verso. -IJ.h.p.E...

(60.) anth.s van coyghem over alle syn p.tien tsa... in ... fol.371. ghelt IIIJ.r.IJ.p. die ghesma...
syn als volcht in drye items (60a.) jaques de la frise fs isenbaert lantsman ... prochie van
gheuleghem by coope van jan plancquart die het vercreghen hadde by ... coope van p.r
vande casteele ende consorten te vooren anth.s van coyghem @ vutten selven item ende
smaldeelyn. hierboven ende in ... fol.371.up VJ.c labeurlant gheleghen inde voorn. prochie
palende van noorden ende oosten syn selfs lant zuyt ende west lucas de roulers item IJ.c
mersch abouterende oost de mersch jeanne goenraet west ende noort synen anderen gront
ende zuyt p.r van hee, item noch IJ.c. labeurlant zuyt den selven p.r van hee ende vande
ander zijden jeghens zyn ander lant ghelt IIJ.r.I.p.zp. mitsg.s noch by coope van voorn. jan
plancquaert hem toeghecommen by ... coope vande kinderen anth.s goenraet ende den
selven van joos vercruuse te vooren barbara van robais w.e anth.s de hondt, oock
commende vutten bovenschr. item anth.s van coyghem up J.b.min IIJ.roeden mersch palende
van noorden ende westen syn selfs lant oost zeker stratken loopende naer den rommele
ende t'lant van voorn. jan planckart zuyt joanne hoenraet item IIIJ.c.E.roen labeurlant
abouterende oost zyn selfs erfve west ende zuyt jan de blauwe ende noort de voors. joanne
hoenraet ghelt daer up.IIJ.h. dus tsamen -IIJ.r.IIJ.h.I.p.zp.
(60b.) jan planckaert fs p.rs wonen. binnen der stede v... cortryck bij coope van symoen
nuijtens hem toeghecommen ca.a uxoris barbara aelget fi.a ... te vooren w.e van anth.s
hoenraet ende hij ... ... coope van joos vercruuse over barbara v.. robais w.e anth.s de hondt
ende commende ... vutten selven item ende smaldeelyn. anth.s van coyghem hier vooren @
in ... fol.371. up ... sijnghelhaghe groot .J.b.J.roen inde prochie va.. gheuleghem
abouterende van oosten den busch van t'clooster van wevelghem west ende noort de landen
en mersch van jaques de frise zuyt lucas de roulers ghelt -IJ.p.IIIJ.p.
(60c.) jeanne hoenraet fi.a anth.s wonen. inde proch.. van gheuleghem bij successie van
haren vader die het vercreghen hadde by coope van joos vercruuce te vooren barbara van
robais w... anth.s de hondt ende oock commende vutten item ende smaldeelyn. anth.s van
coyghem .. ... fol.371. up.I.b.J.roen mersch inde voorn. prochije palende zuyt p.r van hee
oost zeker stratgen west ende noort den mersch jaques de la frise ghelt -IJ.p.IIIJ.p.



(61.) (zijschrift:) m. willem van haverbeke fs willems over dhoirs willem van lerberghe
up.IJ.c.EIJ.roen busch in ... fol.371.verso. ghelt IJ.p.zp.IIJ.p.
(62.) (zijschrift:) m. de kinderen van p.r rougart over dhoirs willem van lerberghe
up.EE.roen. busch in ... fol. 372. ghelt zp.IIJ.c.VIIJ.p.
(63.) (zijschrift:) m. de w.e willem vander hulst up EE.roen busch over d'hoirs willem van
lerberghe in ... fol. 372.verso. ghelt zp.IIJ.c.VIIJ.p.
(64) gillis basyn fs gillis lantsman inde proch.. van gheuleghem bij successie van synen
vader die het vercreghen hadde bij coope van jan cal... ende den selven van gillis de puyt te
vooren passchier van torre over robert synen vader ende vutten selven item in ... fol.373...
up IE.c ende eenighe roeden labeurlant ghel... inde voorn. prochie begrepen ontrent ...
mersch wesende westzyde vanden stucke g... in t'gheheele EIIIJ.c ende eenighe roeden,
danof .. reste competeert jaques vervacque palende voors. E.c ende eenighe roeden van
zuyden end... westen de merschen van t'clooster van wevelgh... oost t'lant ende mersch van
martyntken ... w.e daneel rosseel ende noort den voorn. j... vervacque ghelt -J.r.IIJ.h.
(65.) jaques vervacque fs michiels woonen. inde pr.. van gheuleghem ca.a uxoris jaquemyne
basyn fi.a gillis ende alsoo bij successie van haren vader hem toecommen bij coope van jan
... ende den selve van gillis de puyt te vooren passchier van torre over robert synen vad...
ende vutten selven item in ... fol.373... up V.c labeurlant inde voorn prochie in ... stuck van
EIIIJ.c ende eenighe roeden danof de E.c ende eenighe roeden toebehooren an gilles basyn
palende voors. V.c van zuijden den selven gillis basyn oosten de hofstede laur.s van dycke
ende west den mersch van t'clooster van wevelghem maekende desen metten voorgaende
item den item in ... fol.373.verso zoo voors.t is ende ghelt -IIJ.h.
(66.) (zijschrift:) m. gheert braije over robert van torre up.J.b.en half in ... fol.374. ghelt
IIJ.pzp.IIIJ.p
(67.) jan van steenkiste fs michiels bij coope van willem vlieghe ende mayken sbrassers(?)
fi.a jan over heer guilam vander stockt ghelt in ... fol.374.verso E.r.J.p.IIIJ.p. die
ghesmaldeelt syn als volcht in twee items
(67a.) joos van steenkiste fs jans lantsman inde prochie van gheuleghem bij successie van
zynen vader die het hadde by coope van willem vlieghe ende maijken sbrassers fi.a jan
syne huusvrauwe over heer guilam vander stock ende vutten selven item ende
smaldeelynghe hiervoren ende in ... fol.374.verso ... acht deelen van veerthiene, in
IIIJ.IIJ.roeden behuusde hofstede, danof dander zes deelen toebehooren heer ende m.r eloy
de vos, ligh... rontdomme met haghen ende waeterynghe daermede gaende in syne ende den
voorn. ... ende m.r eloijs ander landen, item up IJ.... roeden labeurlant hem steenkiste in
tgheh... toebehoorende palende ende ligghende achter de schuere west tlant p.r de lobel,
zuyt noord t'naervolghende, item IIJ.b.EIIIJ.r... labeurlant noort an t'voorgaende west ...
noort den voorn. de lobel, ende oost het naervolghende, item oost daeran een ... groot
IJ.b.EE.roeden palende zuyt ande bovenschr. hofstede noort den voorn. de l... ende oost de
naervolghende helft vande ... item oost daervan dhelft van IE.b.VJ.roeden ... danof d'ander
helft toebehoort den voo... heer ende m.r eloij de vos ligghende oost ... hofstede guillae
heynsame noort ... jan de groote zuyt t'naervolghende lant ende den heer eynsame item
noch compete... hem steenkiste in t'gheheele EV.b.EJ.roeden labeurlant in een stuck, met
een hoveken noort over den voetwech ende noort over de we(?) zuyt ande voorn. hofstede
ende strate west tot jeghens de haghe gaende met zynen lande ghehouden van caverynes
oost den voorn. heynsame ende noort de bovenschreven hofstede ende wee, ten letsten
dhelft van J.c.EEIJ.roeden mersch danof de wederhelft toecomt den voors. heer ende m.r
eloij de vos palende west t'lant roelant catteau noort de strate oost ende zuyt dhoirs p.r
ghesquiere ende ghelt -VJ.r
(67b.) heer ende m.r eloy de vos fs p.rs erfachtich pastor vande prochie van moorseele ende
aldaer wonachtich by coope van dhoirs jan van steenkiste fs michiels die het vercreghen



hadden bij ghelycken coope van willem vlieghe ende maijken sbrassers fi.a jan syne
huusvrauwe te vooren heer guilau vande stockt ende vutten selven item ende
smaldeelynghe hier vooren en in ... fol.374.verso. up de zes deelen van veerthiene, danof de
andere acht deelen toebehooren an joos van steenkiste van een behuusde hofstede groot
IIIJ.b.IIJ.roeden gheleg... inde prochie van gheuleghem rontdomme beloken met haghen
ende waeterynghe da.. gaende in zyn ander landen ende de ghone ... voorn. steenkiste, item
dhekft van IE.c.VJ.roe.. weede daervan dan den helft competeert an. selven steenkiste
palende oost dhofstede dh.r guillame heynsame noort dheer jan de groo... ende zuyt den
voors. steenkiste ende heyns... item dhelft van J.c.EEIJ.roeden mersch about... noort de
strate west roelant catteau oo... ende zuyt dhoirs p.r ghesquiere, item EIIIIJ.c. EIIIJ.roeden
labeurlant hem de vos in ... toebehoorend palende noort half de strate ..; guillame heynsame
zuyt de voorn. hoirs p.r ghesquiere, ende west gheheel de selve(?)haghe mede ghemeten
jeghens de selve hoirs p.r ghesquiere, ende ghelt -IIIJ.r.J.p.IIIJ.p.

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.

Gelukwensen voor ons bestuurslid Bertrand Nolf.

In de aandacht: erfgoeddag 2019 “Hoe maak je het ?”

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 tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris
Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)
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47ste jaargang, nr. 3 – juli 2019

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare - TERF/BIE



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

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

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:

 Zaterdag 20 juli van 9 tot 12 en
van 13 tot 17 uur o.l.v. Rudy
Popelier.

 Zaterdag 24 augutus van 9 tot 12
en van 13 tot 17 uur o.l.v. Johan
Bogaert.

Vanaf september gelden opnieuwe de
gebruikelijke openingstijden:
- Zondag 1 september o.l.v. Bernard

Bruggeman (9 tot 12 uur)
- Dinsdag 10 september o.l.v. Marc

Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)
- Zaterdag 14 september o.l.v. Johan

Bogaert (13.30 tot 17 uur)
- Maandag 16 september o.l.v. Rudy

Popelier (17.30 tot 21 uur)
(Op 16 september is er ook een voordracht
in Kortrijk georganiseerd door de
plaatselijke gidsenkring. Voor meer info:
zie ter gelegener tijd de informatie op onze
website)

- Zondag 6 oktober o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 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: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



Vrijwilligers gezocht

Inventariseren/benoemen bidprentjes

Momenteel worden alle bidprentjes die in onze verzameling zitten gescand. Maar het grote
werk komt achteraf: het benoemen van de scans. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers
die hierbij willen helpen. Voel je je geroepen, neem dan contact op met ons bestuurslid
Hendrik Kins (hendrik.kins@telenet.be). Hij zal je een pakket scans bezorgen op een USB-
stick en uitleg geven hoe men moet tewerk gaan. Het benoemen van deze scans is absoluut
niet moeilijk. Normaal gezien wordt een “pakket” op de stick geplaatst met zo’n 1000
afbeeldingen, wie het echter wil proberen kan een eerste maal een kleinere hoeveelheid
aanvragen. Dank zij jullie inzet kan dit werk tot een goed einde gebracht worden.

Akten en contracten rijksarchief Kortrijk

Ons lid Marc Luyckx uit Oekene is sedert enkele jaren bezig met de transcriptie van de akten
en contracten in het Kortrijkse rijksarchief. Hierbij indexeert hij dus ook alle persoonsnamen
en momenteel ook andere lijsten zoals huizennamen, namen van heerlijkheden en dergelijke
meer. Dit laatste deed hij echter niet van in het begin. Daarom doet hij een oproep of er
iemand is die zich geroepen voelt om ook die eerste transcripties te overlopen en dergelijke
namen van huizen, woonplaatsen en zo aan te duiden. Kennis van het oud schrift is niet nodig
aangezien men kan werken op de transcriptie. Contacteer dus Marc Luyckx
(marcluyckx@hotmail.com) voor meer info.

’t Stamboompje ter lezing op de website van FV-Mandel-Leie

Geert Decoene

Toen in het zuiden van West-Vlaanderen gestart werd met een eigen afdeling van de Vlaamse
Vereniging voor Familiekunde, besloot men al snel om met een eigen tijdschrift te starten. In
mei 1973 verscheen dan ook het allereerste exemplaar van het “Zuidwestvlaams VVF-
krantje”, toen reeds met onze huidige ondervoorzitter Johan Roelstraete als redacteur.
Op driemaandelijkse basis werd aan de leden een tijdschrift bezorgd waarin men de lezer hulp
wilde bieden bij het uitvoeren van genealogische opzoekingen, de locale activiteiten onder de
aandacht wilde brengen en andere nuttige informatie wenste te bezorgen.
Toen men enkele jaren later ook in Roeselare een familiekundige afdeling oprichtte, werd
overgeschakeld op het tweemaandelijkse “Zuid- en Middenwestvlaams VVF-krantje”.

In januari 1981 verscheen ons tijdschrift voor de eerste keer onder zijn huidige naam: “’t
Stamboompje”. Onze voorzitter Wilfried Devoldere sloot zich in 1985 aan bij de redactie, een
taak die hij tot op heden waarneemt. In 2007 verscheen voor de laatste keer een papieren
versie van ‘t Stamboompje. Vanaf 2008 werd aan de leden een digitale versie bezorgd.

Enkele jaren terug werden alle papieren versies ingescand. Er werd besloten om alle
tijdschriften, van het eerste exemplaar in 1973, tot het recentste, op de website beschikbaar te
stellen.
Om u het lezen en het terugvinden van artikels makkelijker te maken, werd daarbij van de
recentste tijdschriften een index voorzien.



Klikken op het pdf-icoontje opent het bijbehorende tijdschrift, bij klikken op het index-

symbool opent een overzicht van alle artikels uit het betreffende exemplaar:

Maar om het opzoeken van artikels nog te vereenvoudigen werd nu een algemeen overzicht
toegevoegd:

Wanneer u op het overzichtssymbool klikt, krijgt u enerzijds een lijst met alle verschenen
artikels te zien.



Van elk onderwerp krijgt u de verschijningsdatum, de titel, de auteur en een “Lezen”-knop te

zien:
Klikken op deze “Lezen”-knop opent automatisch het betreffende tijdschrift op de pagina met
het geselecteerde artikel.

Anderzijds verschijnt bovenaan de lijst een ingave-vak waarin u een zoekterm kan ingeven
om de lijst met onderwerpen te filteren. Wanneer u bijvoorbeeld bij “Zoek een artikel” –
‘poort’ intypt, wordt de lijst beperkt tot alle onderwerpen die de term ‘poort’ bevatten.

Hiermee hopen we ons tijdschrift voor u nog toegankelijker te maken en het opzoeken van
onderwerpen verder te vereenvoudigen.



Graag willen we u er ook nog eens op wijzen dat u zelf altijd artikels ter publicatie kan
bezorgen. Misschien hebt u iets interessants te melden over de locale familiekunde? Mail uw
artikel gerust op naar onze hoofdredacteur: wilfried.devoldere@skynet.be

En moest er ondanks onze zorgvuldige aanpak toch een link zijn die u niet bij het correcte
artikel brengt: dank om dit aan ons te melden: fv.regio.mandelleie@gmail.com.

Alvast veel leesplezier gewenst.

Een “kettersechtpaar”: het koppel Jan Messian

Marc Luyckx

Bij wijze van voorbeeld van een akte uit de reeks “akten en contracten” (zie oproep eerder in
dit nummer): je leest hier de transcriptie, de samenvatting en hoe je het origineel kunt
raadplegen.

RAK, Akten en Contracten, film 1074459 arch 58 filmperiode 1553-1554 datum 30 meye
1554 folio 224r scan 231

Dat voor ons ghecompareert zyn in persoone <Franchois.Vanhaute Raedt skeysers> en zynen
ontfanghere generale en ontfanghere vanden extraordinairen in Vlaenderen en <Jan.Lamartin ,
Kortrijk> de voornomde ontfanghere te kennen ghevende hoe dat onlanx leden by bailliu
ende mannen vander <heerlichede van.Moeskroen> ende <Joos.Messian> en zyn huusvrauwe
ter cause van heresie by contumatie ende non comparitie ghebannen zyn gheweest uuten lande
ende graefscepe van Vlaenderen ende al huerlieder goet ghedeclareert gheconfisquieert des
vorseyts skeysers ons gheduchs heere proffite van al welcke goedinghen de voorn. Franchois
Vandenhaute inde de qualiteyt alsvooren de behoirelicke kerckgheboden ghedaen zynde by
deerste, tweede en leste kersse gheprocedeert heeft ter vercoopinghe by virtute van zynder
commissie ende onder andere van zeker huus ende erfve ghestaen inde Rysselstraete deser
stede belast met 15 schellinghen parisis kerckelicke rente sjaers zonder meer, staende
tusschen thuus ende erfve van <Kaerle.Coolpaert> ter eender zyde ende de weduwe van
<Clays.Vanthielt> huus ende erfve over andere zyde welck huus ghebleven es op den
voornomden Jan Lammartin als meest biedende ende laetste verhooghere van welcken huus
ende erfve de voorn. ontfanghere vanden extraordinaire inde naeme vande k. mt begheerende
hem tonuutene ende ende onterfvene en den voorn. Jan Lammartine daerinne behoorlijk ter
erfve ghedaen te werdene met belofte van garrante zo redene ende recht bewyst (fo 224v scan
231) volghende welcken verzoucke vande voorn. ontfanghere vanden extraordinairen ende
vanden voorn. Lammartin zo was de zelve ontfanghere uuter naeme van zynen voorn. mt
behoirlick ontut ende onterft vanden voors. huuse ende erfve ende den zelven Lammartin als
laeste verhooghere ende coopere daer inne wel ende wettelick verghyft ende gheërft omme
danof by hem zyne hoirs ende naercommers te ghebruucken ende possesseren als van zynen
andere propren goede in kennesse (der waerheyt) faict XVIen in sporcle MDLIII = 1553
present Gracht = Vandergracht, Berghe = Vandenberghe, en Berghe, Hane = Dehane, Reiable
= Vanreiable, Preetere = Depreetere ende andere scepenen

213v 214r 230 CCXXIV 224

by contumatie = bij verstek, het kan ook anders gelezen worden : by continuatie = bij
voortzetting



ontuuten en onterfven = verkopen
k. mt = koninclicke majesteit of koning Phelips
ontfanghere vanden extraordinairen in Vlaenderen = extraordinaire = vande buitengewone
belastingen of boeten, die inkomsten waren bestemd voor de konincklicke majesteyt. Er
waren ook ontfanghers vanden 5en penninck, 10de penninck , 20ste penninck.

Samenvatting
De koninklijke ambtenaar Vanhaute en de koper Lammartin verschijnen voor de schepenen
van Kortrijk om het aangeslagen goed van Jan Messian en vrouw te verkopen. Het betreft een
huus in de Rijselstraat in Kortrijk.
Er waren kerkgeboden of aankondigingen van de verkoopdagen en het branden van 3 kaarsen.
Als de laatste kaars opgebrand was, kwam de persoon, hier Lammartin, die toen het hoogste
bod gedaan had in het bezit van de koop.
Jan Messian en vrouw waren beschuldigd van heresie of ketterij en verbannen uit den Lande
van Vlaendren. Het was de tijd dat het protestantisme steeds meer aanhangers had in
Vlaanderen. In 1566 kwam de beeldenstorm, 13 jaar later na de verbanning van Messian.

Het origineel van deze tekst kan je ook al vinden op het internet. Hoe ga je te werk?

1.Typ in de adresbalk (of google) https://search.arch.be/nl
2.Als je de eerste keer op deze site gaat zal je moeten inloggen. Je zal moeten een
gebruikersnaam opgeven bv. Antoon5 en een wachtwoord bv. Kerstmis (Noteer je
gebruikersnaam en wachtwoord in een schriftje zodat je het het niet vergeet)
automatisch inloggen aanvinken ( anders ben je om de haverklap er uit)
dan klik je op log-in

Van een lezer die voor de eerste keer op search.arch.be ging kreeg ik volgende
verduidelijking : Dan heb ik gezocht om me in te loggen. Na het invullen van een
gebruikersnaam en wachtwoord dien je deze te “registreren”. Na het registreren ontvang je
een mail met een link om je registratie te activeren. Pas na het activeren kun je na het invullen
van gebruikersnaam en wachtwoord via mijn uitleg het contract vinden.

2.links van de familiefoto zie je woord ARCHIEVEN klik
3.links op het scherm zie je VRIJ ZOEKEN klik (kleurt blauw)
4.In dat blauw kader typ je AKTEN KORTRIJK
5.Dan moet je een weinig scrollen met de schuifbalk rechts en je ziet wat lager een kadertje
met
ZOEK klik
6. boven aan zie je de blauwe tekst Gemeente Kortrijk.’Oud Stadsarchief
Kortrijk’(Osak).’Akten en contracten’ ( kleurt rood) klik
7.dan scrollen met de schuifbalk rechts tot je helemaal onderaan de bladzijde bent en je ziet
1-152 ( kleurt rood)
8. 1-152 klik dan zie je de 152 nummers of boeken van de Akten en Contracten
13.weer wat scrollen tot je het nummer 58 ziet met de blauwe jaartallen 1553-1554 ( kleurt
rood)
14. 1553-1554 klik
15.Naast het blauwe woord Archiefbeschrijving zie je
gedigitaliseerde archiefdocumenten(231) Belangrijk : als je deze tekst gedigitaliseerde
archiefdocumenten(232) niet ziet staan is het omdat je niet ingelogd bent of er al



uitgevlogen zijt

16. gedigitaliseerde archiefdocumenten(232) klik
17.Nu zie je al de foto’s met teksten of scans
18. naar beneden scrollen
19.onder de foto's of scans vind je de cijfers 1 tot 10
als je klikt op cijfer 1 zie je de scans of foto's 1 tot en met 20
als je klikt op cijfer 2 zie je de scans of foto's 21 t/m 40
als je klikt op cijfer 3 zie je de scans of foto's 41 t/m 60
als je klikt op cijfer 4 zie je de scans of foto's 61 t/m 80 enz.
Dus klik je onderaan de foto's of scans op het getal 10 en je ziet weer 20 foto's = scan 181 tot
tot en met 200
We zijn er nog niet, onderaan zie je eindelijk het getal 12 staan, klik
Om de tekst van deze bijlage te lezen klik je op de laatste foto maar die is het niet je bent op
scan
231 je moet naar scan 231 en dan zie je op de rechter kant folio 224r
20.Onderaan de foto of scan staan 7 icoontjes. Als je op een icoontje staat kan je de tekst
verschuiven, draaien, volledig scherm, navigator, kleuraanpassing en er naast een schuifblokje
tot 50 % grootte.

Lijst van personen welke toegelaten werden om in de stad Menen
te komen wonen mits borgstelling (1633-1661)

(Transcriptie: Stef Arrazola de Oñate)

Bron: SAM O6751 (p187-193) (MENEN O675 207-219)

p187r (C iiijxx vij)

Hiernaer volghen de vremde persoonen
ande welcke by Bailluy Burchm(eeste)re ende
Schepen(en)
deser Stede van Meenene is gheconsenteert de
woonynghe binnen de zelve Stadt opde conditiën
ende borchtochten naerschreven by een vergaedert
tzedert het jaer xvic dryendertich (1633)

Caution2 pour Catharine et Marie Rougier
de Roncq

Le xxe may xvic trente trois (20-05-1633), jean trachet fils de feu
Gilles et George desramaulx fils de feu josse, devit ledict
trachet sur menin, et led(ic)t deframaulx sur Roncq, se constituent
pleisge et caution de catharine et marie Rogier filles de
anthoine Rougier natif de Roncq, affin qu’Icelles pouldroient

1 In het stadsarchief te Menen vinden we in de O-reeks 25 boeken over de werking en reglementen van het
Magistraat. O675 omvat de vernieuwing en de beslissingen van het magistraat over de periode 1635-1690,
toelating aan vreemde personen om in de stad te verblijven (1633-1661), beslissingen betreffende de diensten en
zevengetijden in de Sint-Vedastus parochie (1633-1690).
2 borgstelling



avoir demeure sur Menin, et promertent ch(acq)un po(u)r le tour
descharger ceste ville et la charite des pouvres, si advenoit
quelque charge a raison desd(it)te Catharine et marie, soit a
la ville ou pouvreté, souls l’obliga(ti)on E(tceter)a Renunchans E(tceter)a

faict au college le jour et an que dessus

Borchtochte over Jan Six f(ili)s Jans van
Gheluwe

Compareerde in propre persoone Jan Casteleyn f(iliu)s nicolas cuypere
residerende binnen dese stede, den welcken comparant (ver)claersde
en declareerde ten fyne dat Jan six f(iliu)s Jans gheboren van Gheluwe
soude alhier binnen dese Stede moghen nemen syne residentie hy
constitueert hem seker ende borghe over den voorn(omde) six, ende
belooft te betaelen alsulcke schaeden ende Interresten die den disch
deser stede ofte ghemeenen aermen soude moghen lyden hiernaer
ten causen van(de) soors(yde)n six ende syne kinderen over alimentatie
van welck verbandt3 ghedaen byden voorn(omde)n casteleyn, den voorn(omde)n six
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ende Jooris maschelyn f(iliu)s passchier in Gheluwe die hen constitu-
eert contreborghe, beloven elck voor andere ende een voor
al, den voorn(omde) casteleyn danof4 costeloos ende schaedeloos
te acquicteren ende indempneren up t’verbandt respeckfuelick
aan heurlieden persoonen ende ghoedyn(ghen)5 p(oi)nt(yng) ende toecomende
Renunchieren6 an alle exceptien7 dese p(oi)nt(yng)e contrariërende, Ghedaen
int college van schepenen den xiiiien maerte xvic vierendertich (14-03-1634)

Bochtochte over Anth(ueni)s de Jonckheere
van Iseghem

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 169

Opden ixen Octobris xvic vyfvendertich (09-10-1635) heeft hem Jan de
Busschere f(iliu)s ghyselbrecht seker ende borghe ghestelt
voor den persoon van Anthuenis de Jonckheere, dit in syn
huys compt woonen inde wervyck straete deser stede
te wetene dat den aermen van hem, syne vrauwe en(de) kyn(deren)
gheen lasten en sullen hebben, alles volghen d’appostille staen(de)
opde Req(ues)te an(de) wet(?) ghep(oi)nteert den ven octobre 1635 faict int
collegie

Borchtochte aan Pieter caulier f(iliu)s

3 verbandt: verbintenis, verplichting
4 danof: daarover
5 goedinge: vergoeding, schadeloosstelling; schenking
6 renunchieren, renunciëren: afstand doen van
7 exceptien: uitvluchten



Dierick van Wevelghem

Compareerde in propren persoone Jan de deurwaerdere f(iliu)s Anth(euni)s
residerende binnen dese stede, den welcken comparant ten
fyne dat Pieter caulier f(iliu)s dierick gheboren van wevelghem
bleeckere soude alhier moghen com(m)en woonen binnen dese Stede
heeft hem seker ende borche gheconstitueert over den voorn(omde)
caulier in soo verre dat de Stede ende aermen der zelve
in eenich last van hem ofte syne kyn(deren) quaeme, dat hy zelve
belooft inne te staene ende de Stadt metten aermen danof
te indempneren8 costeloos ende schadeloos, ter causen van sulcke
interresten als de Stede ende aermen souden moghen lyden over
den voorn(omde) Caulier vrauwe en(de) kyn(deren), up het verbandt van zyn
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persoon ende ghoedyn(ghe) p(oi)nt(ing) ende toecom(m)ende, van welck verbandt
den voorn(omde) caulier heeft belooft den voorn(omde) deurwaerder danof
oock costeloos ende schaedeloos te acquicteren ende indempneren
op ghelyck verbandt alsboven, Renunchieren et(ceter)a ghedaen voor9

Eynsaem Burchm(est)re, doubele, muyle, ende Baes Schepenen
volghende de resolutie van het collegie den ijen decembris
xvjc zessendertich (11-12-1636), en is ondert(eeken)t A Parmentier

Admissie10 ende Borchtochte van philippe
Borre voor den tyt van drye maenden

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 165

Opde Req(ues)te om(me) wet ghep(oi)nteert den xxiijen January 1637 (23-01-1637) by
ph(i)l(ipp)e Borre werckman ten huyse van Eloy flameng in
wervycke is hem gheconsenteert dat syn wyf ende kindt
sullen moghen com(m)en woonen ten huyse van cornelis Gallois
toebehoorende Jo(ffrouw)e Joosyne Baes w(eduw)e dheer Jaecques Gobert
buyten de Wervyckpoorte alhier, ende dat voor den tyt van
drye maenden, daervoren Abraham Le Roy f(iliu)s Jans pachter tot
Wervycke voors(ey)dt hem by desen borghe stelt dat dese Stede
nochte disch offe aermen der zelven gheene costen sullen
hebbenn Toorcon(den) syn handts den xxiijen January 1637 (23-01-1637)
onderstondt seker marcq ende daerby gheschreven mercq
abraham le Roy by laste

Borchtochte by Zendbrief over Jan

8 indempneren, indemneren: schadeloos stellen of houden; vrijhouden, vrijwaren; een vergoeding geven
9 Sinds 23-05-1636 maakten volgende personen deel uit van de magistratuur van de stad: burgemeester was
Guillames Eynsaem, schepenen waren Andries Couvreur, Jan Vanhoutte, Jooris Doubele, Maryn Vandepitte,
Adriaen Mule en Laureyns Baes. (zie SAM O675-01 p3r)
10 admissie: toelating



verstraete

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 72

By brief van(den) vijen maerte 1637 (07-03-1637) an onsen confrere couvreur
ghesonden by Andries de vos ende claeys verstraete in Heule
stellen hemlieden borghe voor de woonyn(ghe) van Jan Verstraete
schoonsone, ende cathelyne de vos dochter van(den) zelven Andries
alsnu woonende int hoeckhuys van het bollestraetken dat
in dese Stadt, disch nochte aermen, nochte in tyde van peste
(danof ons Godt bewaert) en sulle belasten, ende dat zy
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danof ten eersten wettelicke Acte sullen senden

Copie van borchtochte over Jaecq(ues) hannico
ter causen van syne residentie binnen deze Stede

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 72

Mahieu hannico, alhier voerende de peerden ten huyse van S(ieu)r
noel de kempe coopman ende Brauwer alhier te Meenene
stelt hem by desen borghe over Jaecques hannico syn(en) Broeder
dat den disch ofte aermen deser Stede van nu voorts anne
geenen cost van hem, wyf, nochte kyn(deren) en sullen hebben door
hemlieden woonste, ofte blyfven binnen deser Stede waervoor
hem den voors(yde)n S(ieu)r noel de kempe by deser contre seker stelt
dit om(m)e te voldoen an(de) app(el)le staende op Req(ues)te van(den) voorn(omde)
Jaecques hannico ghep(oi)nteert onlancx an myne heeren die
Bailluy Burchm(est)re en(de) Schepenen der voors(yde)n Stede, daer Inne
verobliegierende hemlieden respectifve persoonen en(de) ghoedyn(ghe)
p(oi)nt(yng) en(de) toecom(m)ende, Toorcon(den) den xxven mars 1637 (25-03-1637) ter
p(oin)tie
van Andries couvreur not(ari)s schryver deser onderth(ekent) noel
de kimpe, marcq Mahieu hannico en(de) my p(oi)nt(er) A couvreur

Borchtochte over Godefroy Le Ducq
meulenaere

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 170

Compareerde In propre persoone Jan van vuytberghe f(iliu)s Jans den
welcke comparant verclaersde en(de) declareerde hoe dat godefroy
le ducq meuldre, hebbende gheresideert binnen de prochie van
Rumbecque belast met vrauwe ende vier ky(nder)en is binnen dese
Stede com(m)en resideren om den comparant te dienen in(de) wint meulene



competerende syne mat , ende ten fyne de Stede gheen last en
soude hebben ter causen van(den) voor(nomde)n Godefroy vrauwe ende kynderen
nochte oock den ghemeenen aermen deser Stede, den voornompden
belooft den voor(nomde)n le ducq te doen vertrecken naer synen dienst, zoo
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hy den comparant heeft belooft te doene met vrauwe en kyn(deren)
em(m)ers11 soo vele te doene dat de Stede disch nochte aermen
gheenen cost, schaede en(de) interrest en lyden ter causen vanden
voor(nomde)n Godefroy vrauwe ende kyn(deren) up t’verbandt van synen
persoon en(de) ghoedyn(ghen) p(oi)nt(yng) ende toecom(m)enden renuncheren(de) van
alle exceptien dese contrariërende ghedaen en(de) ghepasseert
int Collegie p(oi)nt(yng) Eynsaem Burchm(est)re, Van Houtte, double
van(de) putte, muyle ende Baes Schepenen den xijen meye
xvic ende zevenendertich (12-05-1637)

Admissie ende Borchtochte van Jaecques
van hem van comene, Actum xxijen
febvrier 1639 (22-02-1639) opde Req(ues)te by hem alsdan
gheputeert was ghesent t’naer volghen(de)

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 75

Bailliu Burchm(est)re ende Schepenen der Stede van Meenene
midts dat dheer ph(i)l(ip)s Snauwaert12 heeft voor den Suppl(ian)t13

verandwoordt dat de Stede noch den aermen gheenen cost
en sullen hebben ter cause van(de) suppl(ian)t vrauwe en(de) kyn(deren)
consenteren dat hy sal moghen syn woonyn(ghe) nemen int
meulenhuys van(de) voorn(omde) Snauwaert soo langhe als hy hem
dienste is van(de) voorn(omde) Snauwaert sonder meer.

Admissie en(de) Borchtochte over Arnoult le
conte natif de Quesnoy

Comparut en sa persone Arnoult le conte fils de feu Jacques
natif de Quesnoy sur le deulle, lequel comparant declara
qu’il at p(oi)nte Req(ues)te au magistrat de ceste ville po(u)r pouvoir
venir resider en ceste ville avecq fem(m)e et enfans et que luy
at este accordé, en donnant caution, que a cause de sa residence
la ville et pouvreté ne supporteront aulcuns despens dom(m)aige
où interrestes pourveu qu’il apperre qu’il a vescu a lenselles
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(randnoot:) Int oude Reg(ist)re

11 emmers: immers
12 Philippus Snauwaert (+) Menen 07-02-1666 (p452).
13 suppliant: verzoeker



fol: 28 (ver)so

où il a demeuré dixhuict (18) ans com(m)e hom(m)e de bien, et pour a
lad(it)e caution satis_faire, est aus_sy venu et comparu
pardevant nous francois van peteghem14 fils de feu fran(coi)s
m(est)re cordonnier dem(euran)t en ceste ville, promertant et chascun
pour le tout de indempner et descharger lad(it)e ville et
pouvreté si avant que la ville coit(?) pouvreté de ceste ville
fus sens interresse a ca(us)e dud(i)t Arnoult fem(m)e et enfans
et indempner et descharcher lad(it)e ville et pouvreté souls
l’obliga(ti)on de leurs biens et heritages vers tous s(eigneu)rs et
justices, de la quelle obliga(ti)on faict par led(i)t van peteghem
led(i)t le conte le promert acquicter et indempner souls
pareille obliga(ti)on que dessus, Renunchans E(tceter)a faict et
passé au College p(oi)nt(er)? Snauwaert, Sette, doubele Baes
van heule et hovyn Eschevins le xviije de mars 1639 (18-03-1639)

Admissie van Janneke de Rynck

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 77 (ver)so

Den xxen maerte 1640 up (20-03-1640) Req(ues)te gheputeert by Janneken de
Rynck is haer gheconsenteert dat zy alhier soude moghen nemen
haer woonyn(ghe) binnen dese stede, midts dat de zelve Stede
en(de) aermen gheen last en sal hebben van haer ende kynderen en
stellende daervoren binnen een jaer sekere.

Admissie en(de) Borchtochte van Janneken
surmont w(eduw)e van Joos Samyn

Opden xxviien maerte 1640 (27-03-1640) compareerde in propre persoone dheer
marten gargand15 f(iliu)s Jans onsen confrere in wette, den welcken
comparant verclaersde ende declareerde hoe dat Janneken
Surmont w(eduw)e van Joos Samyn gheerne soude com(m)en woonen binnen
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(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 77 (ver)so

dese stede, ende op Req(ues)te gheputeert is haer gheconsenteert
dat zy met haere twee kyn(deren) zoude moghen com(m)en nemen
haere woonyn(ghe) binnen dese stede, midts brynghende
behoorlicke attestatie van haer behoorlick leven ende
stellende seker van dat de Stede nochte aermen gheenen
cost en sullen hebben ter causen van haere woonyn(ghe), ende

14 Franciscus Vanpeteghem (+) Menen 11-06-1671 (p461)
15 Martinus Gargandt wordt begraven te Menen op 14-09-1657 (p440), buiten de vermelding van zijn naam en
datum van de uitvaart worden er in het P.R. geen verdere gegevens genoteerd.



om(m)e int faict vande seker te voldoene den voo(r)n(omde) comparant
(ver)claersde dat hy hem seker ende borghe is constituerende
over de voorn(omde) w(eduw)e en(de) kyn(deren) dat de Stede nochte den aermen
deser Stede gheen last en sullen hebben nochte supporteren ter
causen van haere residentie, nochte kinderen, ende indien
tzelve ghebeurde tzelve in te staene op tverbandt van syn(en)
persoon ende ghoedyn(ghe), van welck verbandt ghedaen by den
voorn(omde) Gargand, de voorn(omde) w(eduw)e hier p(rese)nte en(de) oock comparante
belooft hem danof costeloos en(de) schadeloos te acquieteren
ende indempneren up ghelyck verbandt alsboven, ghedaen
ten zelven daeghe in vulle collegien

Admission de Jean carmi po(u)r six mois
sur la caution du S(ieu)r martin Gargand

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 116

Le xxvje jour de mars 1641 (16-03-1641) sur la caution et pleisgerie
du s(ieu)r martin Gargaud fils de Jean fust accorde a Jean
Carmi fils de Arnoult natif de la bassee ayant demeuré
en la ville d’Arras, qu’il pouldroit demeurez en ceste ville
pour le temps de six mois, et anssy loing temps qu’il
occupera la maison dudict Gargan, led(i)t Gargand se
constitue pleisge et caution que la ville ni charité des
pouvres auront quelque despens, faict au College.

Caution de Charles Rimbau fils de Loys
po(u)r Lespart d’vins an

Comparant en sa persone Simon pennel m(est)re masson demeurant

p190v

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 82

en L’eschevinaige16 de ceste ville, lequel comparant declara
qu’il entend que Charles Rimbau fils de Loys natif de
Bethune et deriuerement ayant demeuré en la ville de
la Bassee17, a permission de demeurer en ceste ville avecq
fem(m)e et deux enfans, en donnant caution que la ville
ne aura aulcun despens de luy, sa fem(m)e et enfans, ni
la charite des pouvres, et led(i)t comparant pour avoir
permission pour demeurer l’espace d ung an ledict Simon
pennel se constitue pleisge et caution du d(i)t loys charles
promectant de tant faire que durant lad(it)e annee lad(it)e
ville ni charité des pouvres ne auront aulcune charge

16 echevinage: schependom; wethouderij, roede
17 La Bassée, F-Nord, op een 44 km van Menen.



dud(i)t Charles fem(m)e et enfans, et sil advenoit promect
de payer et satisfaire lad(it)e ville et pouvreté, ensuicte
de quoy led(i)t Rimbau at esté receu, a condition sil demeure
plus loing temps il sera tenu de presser aultre caution au
contentement du magistrat, obleigeavit(?) ad a ses biens
et heritaiges vers tous seig(neu)rs et justices renunchans (Etceter)a

faict au college le xvije mars 1641 (17-03-1641) et estoit signé
parmentier

Admissie van pieter van Graesschepe

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 116

Pieter van Graesschepe f(iliu)s franchois van haesebroeck is hem
gheaccordeert dat hy voor sekeren tyt sal moghen com(m)en
ten huyse van michiel van(der) cruyce midts doende ghelyck
ander inwoonders, doende oock wachte ghelyck ander p(er)soonen
ende leven catholyckelick, Actum den jen Juny 1641 (01-06-1641)

Admissie van Laureyns de put
(randnoot:) (Int oude Registre)

fol: ut supra (116)

Up Req(ues)te Bailluy Burchm(est)re en(de) Schepenen hebben gheconsenteert
dat Laureyns de put sal moghen alhier nemen residentie midts
leven als een ghoedt catholyck en(de) hem regulieren als ander inwoond(ers)
actum alsboven

p191r (C iiijxx xj)

Borchtochte over franchois Suyn(s)

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol: 27 (ver)so

Compareerde in propre persoone Jo(ffrouw)e Janneken van(de) Casteele W(eduw)e
van dheer Anth(euni)s Roussel woonende binnen deser Stede, de
welcke comparante verclaersde ende declareerde dat an
franchois Suyn(s) oock op Req(ues)te is gheaccordeert dat hy binnen
dese Stede soude moghen com(m)en syne residentie nemen, midts
stellende seker dat de Stede disch ende aermen gheene schaede
en soude lyden ter causen van(de) voorn(omde) franchois, vrauwe en(de) kyn(deren)
ende om(m)e ten dien te voldoene de voorn(omde) comparante constitueert
haer seker over den voorn(omde) franchois Suyns, belovende de
voorn(omde) Stede aermen ende disch danof te ontlasten, (ver)bindende
hier in haeren persoon ende ghoedyn(ghe) p(oi)nt(ynghe)(?) ende toecom(m)ende
Renunchuerende van alle exceptien dese p(oi)nt(yngh)e contrariërende
Ghedaen voor Lohen ende puetevyn Schepenen



Admissie van Jan Salome

(randnoot:) fol(io) eod(em)

Bailluy Burchm(est)re ende Schepenen der Stede van meenene
consenteren dat Jan Salome met huysvr(ou)we ende kyn(deren) zullen
moghen com(m)en nemen haerlieder residentie binnen dese Stede
voorn(oem)t en sullen wesen exempt van Soldaeten drye jaeren
en(de) van wachte een jaer, Actum int Collegie desen xxijen dach van
oust 1642 (22-08-1642)

Borchtochte over Jaecques Castel filius
pieters

Compareerde in propre persoone m(eeste)re dierick calmeyn f(iliu)s pieters
inwoonder deser stede, den welcken comparant verclaerdsde
ende declareerde dat ten syne Jaecques castel f(iliu)s p(iete)rs hebbende
com(m)en woonen binnen het schependom deser Stede in(de) herberghe
ghenaempt nobis, den voor(nomde)n Calmeyn constituuert hem seker

p191v

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol(io) 19 (ver)so

ende borghe over den voor(nomde)n castel, dat ter causen van syne
woonste ende residentie, den aermen, de Stede ofte disch der
zelven gheen interrest en sullen lyden ter causen vanden voor(nomde)n
castel, vrauwe, ofte kyn(deren), en(de) danof eenich last com(m)ende
belooft de Stede dies te garranderen, metg(ade)rs den voor(nomde)n aermen
en(de) disch, upt verbandt van syn(en) persoon ende ghoedyn(ghe) p(oi)nt(yng) en(de)
toecom(m)ende van welck verbandt ghedaen byden voor(nomde)n m(eest)re
dierick den voor(nomde)n castel p(rese)nt belooft hem danof t’acquicteren
ende indempneren up ghelyck verbandt alsboven, Renunchieren E(tceter)a?
Ghedaen int collegie van Schepenen deser xxvijen maerte 1643. (27-03-1643)

Opde Req(ues)te van Bartholomeus Pottin? in
huwelick hebbende Janneken Casteleyn
gheboren van Busbecque staet gheschreven
het naervolghende

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol(io) 88 (ver)so

Bailluy Burchm(est)re ende Schepenen der Stede van Meenene
accorderen ende consenteren dat den Suppliant sal vermoghen
te nemen syne residentie binnen dese Stede voor den termyn van
drye maenden beghinnende hedent, Actum int Collegie den
xiijen Octobre 1643 (13-10-1643) en(de) was ondert(ekent) A. Parmentier.



Opde Req(ues)te van francois vande moere f(iliu)s
Joos m(eest)re smalwercker staet gheschreven
het naervolghende

(randnoot:) Int oude Reg(ist)re
fol(io) 99

Bailluy Burchm(est)re ende Schepenen der Stede van Meenene
consenteren zoo verre als in hemlieden is dat den Supplianten
sal ghenieten exemptie van logement van soldaeten com(m)ende
alhier resideren ende doende de neirynghe by Requeste (ver)melt
soo voor den Suppliant als syne cnechten voor den tyt van vier
jaeren ende gheen volck ofte cnechten inbrynghen sonder kennisse
ende consent van t’magistraet Actum den vjen novembris
xvjc dryenveertich (06-11-1643) en(de) was ondert(ekent) A. Parmentier.

p192r (C iiijxx xij)

Admissie ende Borchtochte van Pieter
vermeersch f(iliu)s Pieters van Comene

(randnoot:) Staet Int oude
reg(ist)re fol(io) 87

Alsoo opde Req(ues)te ghep(oi)nteert by pieter vermeersch f(iliu)s pieters
ghewoont hebbende tot Comene, Bailluy Burchm(est)re ende
Schepenen deser Stede van Meenene gheconsenteert hebben
dat den voor(nomde)n vermeersch alhier soude moghen com(m)en woonen
met syne familie, midts stellende seker dat hy noch yemandt
van syne familie dese stadt ofte den aermen en sal belasten
waer voren hem belast is te stellen souffissante seker, tot
volcom(m)en van welcke is alhier ghecompareert ph(i)l(ipp)e ghequiesre
coopman woonende binnen comene schoonvaeder vanden voor(nomde)n
vermeersch, den welcke hem heeft gheconstitueert seker en(de)
borghe over den voor(nomde)n syn(e) schoonsone ende syne familie
belovende in soo verre de voor(nomde)n Stadt ofte aermen eenich
last ghecreghe dat hy dat sal instaen ende weeren en de
voor(nomde)n aermen ende Stadt danof costeloos ende schaedeloos
ontslaen Actum int Collegie den lesten April xvjc vierenveertich (30-04-1644)
ende was ondert(ekent) ph(i)ly(p)s Ghesquiere

Admissie en(de) bor(ch)tochte van p(iete)r failly
f(iliu)s p(iete)rs van Wevelghem

Op req(ues)te gheputeert by p(iete)r failly f(iliu)s p(iete)rs ghewoont
hebben(de) tot wevelghem funderen(de) ter syne hy binnen
desen stadt soude moghen commen woonen, Bailliu,
Burgchm(est)re, en(de) Schepenen deser Stede van Meenene



hebben t’Suppliants (ver)souck gheconsenteert, mits stellen
zeker naer Costumme; In voldoenyn(ghe) van welcke
Ordonnan(tie) is opden 17en Maerte 1645 (17-03-1645) Int College ghe
compareert guill(aum)s vercruuce18, den welcke hem

by abuse
Admissie van m(eest)re vanden
broucke doet

hoochbailliu burgm(eest)re ende schepenen der stede van

p192v

zeker, en(de) borghe ghestelt, en(de) gheconstitueert heeft over
de voor(nomde)n failly, en(de) syn(e) familie belovende den voor(nomde)n
comparant, indien gheviele dat den voor(nomde)n failly, syne
huusvr(auwe), ofte kinder(en) den aermen deser quaemen te belasten
den selve aermen ofte disch t’ontlasten, costeloos, ende
schaedeloos te garranderen, ende indempneren, upt het
(ver)bandt on(derteekent) M. S. rO..cias(?) als naer rechte.

Upde iiijen August(us) 1654 (04-08-1654) soo is Jan (ver)pieters(?)
ghadmitteert als arbeyder in(de) plaets van oulter(?) bolle19

met conditie van gedueren(de) syn leven t’onderhouden
en(de) de stadt met den gemeene armen te ontlasten
van(de) twee kinders van robert del va20 daer
inne hy (ver)obligeert syn (per)soon en(de) goet, (actum?) (alsvoren?)

Admissie van m(eest)re Jan bap(tis)ta
vandenbrouc m(eeste)r docteur inde medecine

hoochbaillui burgm(est)re ende schepenen der Stede van meenene
admitteren den suppliant omme binnen dese stede te commen
woonen, ende texerteren de medecyne als doctor, sondere
winckel te stellen, ende sullen anden sel(ve) van Stadts weghe
Jaeren pension betaelen van xiiij (ponden) gr(ooten) Vl(aem)s te Re… van(den)
dach dat hy alhier syne fixe residentie sal genomen hebben
boven … ende exercitie van Stadts offisen, opleverende
wyn, mydtschaders van wachte parate logementen ende
alle andere borgely(cke) lasten sgelyck het magestraet selve alsnu
Jouysseert ende is toecommende tydens sal genieten actum
Int tcollege den 6en July 1661 (06-07-1661)

p193r (C iiijxx xiij)

18 Guilielmus Vercruyce, (+) Menen 30-08-1655 (p439)
19 Op 7 februari 1659 (p445) wordt er te Menen ene Oliverius Bolle begraven. (Betreft het hier de vervanging
van deze persoon?)
20 Robert Delva, (+) Menen 25-09-1652 (p434)



Admissie van ph(i)l(ip)s albert delamotte
procureur inde raede van vlaenderen ter
tweede pensioene als procureur d..s dese
Stadt

Burgm(est)re ende Schepenen der Stede van Meenen, admitteren
den suppliant ter tweeden pensioene der selve Stede, op de
retencie21 van ses ponden par(esi)s t’j(ae)rs daer toe dese de… sal
voor acte ende procuratie ad lites22, actum int tcollege
den viijen xbre 1661 (08-12-1661) toorcon(de) onderteeckent brakelman

Alfabetische naamlijst
Baes , p188r, 11-12-1636
Baes , p189r, 12-05-1637
Baes , p189v, 18-03-1639
Baes Joosyne, p188r, 23-01-1637 (weduwe Jaecques Gobert/Menen buyten de
Wervyckpoorte)
Bolle oulter?, p192v, 04-08-1654
Borre philippe, p188r, 23-01-1637 (/Wervik)
Brakelman , p193r, 08-12-1661
Brouc (vanden-) Jan baptista, p192v, 06-07-1661
Busschere (de-) Jan, p187v, 09-10-1635 (fs ghyselbrecht/Menen Wervyckstraete)
Calmeyn dierick, p191r, 27-03-1643 (fs pieters/Menen)
Carmi Jean, p190r, 16-03-1641 (fs Arnoult/°la bassee & Arras)
Casteele (vande -) Janneken, p191r, 01-06-1641 (Wwe Atheunis Roussel/Menen)
Castel Jaecques, p191r, 27-03-1643 (fs pieters/naar Menen herberghe ghenaempt nobis)
Casteleyn Jan, p187r, 14-03-1634 (fs nicolas/Menen)
Caulier Pieter, p187v, 11-12-1636 (fs Dierick/Wevelghem)
Conte (Le-) Arnoult, p189r, 18-03-1639 (fs feu Jacques/Quesnoy sur le deulle)
Couvreur , p188r, 07-03-1637
Couvreur A, p188v, 25-03-1637
Couvreur Andries, p188v, 25-03-1637 (/Menen)
cruuce (ver-) guillaums, p192r, 17-03-1645
cruyce (vander -) michiel, p190v, 01-06-1641 (/Menen)
Desramaulx George, p187r, 20-05-1633 (fs josse/Roncq)
Deurwaerdere (de-) Jan, p187v, 11-12-1636 (fs Antheunis/Menen)
Doubele , p188r, 11-12-1636
Doubele , p189r, 12-05-1637
Doubele , p189v, 18-03-1639
Ducq (Le-) Godefroy, p188v, 12-05-1637 (/Rumbeke)
Eynsaem , p188r, 11-12-1636
Eynsaem , p189r, 12-05-1637
Failly pieter, p192r, 17-03-1645 (fs pieters/Wevelghem)
Flameng Eloy, p188r, 23-01-1637 (/Wervik)
Gallois cornelis, p188r, 23-01-1637 (/Menen)
Gargand marten, p189v, 27-03-1640 (fs Jans/)
Gargand martin, p190r, 16-03-1641 (fs Jean/)
Ghequiere philippe, p192r, 30-04-1644 (schoonvader Pieter Vermeersch/Comen)

21 retencie, retentie: terughouding
22 procuratie ad lites: volmacht bij geschillen



Graesschepe (van -) pieter, p190v, 01-06-1641
Graesschepe (van -) Pieter, p190v, 01-06-1641 (fs franchois/Haesebroeck)
Hannico Jaecques, p188v, 25-03-1637 (broer Mahieu/)
Hannico Mahieu, p188v, 25-03-1637 (broer Jacques/Menen)
Hem (van -) Jaecques, p189r, 22-02-1639 (/Comen)
Heule (van -) , p189v, 18-03-1639
Houtte (Van -) , p189r, 12-05-1637
Hovyn, p189v, 18-03-1639
Jonckheere (de-) Anthuenis, p187v, 09-10-1635 (/Iseghem)
Kimpe (de-) noel, p188v, 25-03-1637 (/Menen)
Lohen , p191r, 01-06-1641
Maschelyn Jooris, p187v, 14-03-1634 (fs passchier/Gheluwe)
meersch (ver-) Pieter, p192r, 30-04-1644 (fs Pieters/Comen)
Moere (vande -) francois, p191v, 06-11-1643 (fs Joos/)
Motte (dela-) philips albert, p193r, 08-12-1661
Muyle , p188r, 11-12-1636
Muyle , p189r, 12-05-1637
parmentier , p190v, 17-03-1641
Parmentier A, p188r, 11-12-1636
Parmentier. A., p191v, 06-11-1643
Parmentier. A., p191v, 13-10-1643
Pennel Simon, p190r, 17-03-1641 (/Schependom van deze Stad)
Peteghem (van -) francois, p189v, 18-03-1639 (fs feu francois/Menen)
pieters? (ver-) Jan, p192v, 04-08-1654 (/Menen)
Pottin? Bartholomeus, p191v, 13-10-1643 (x Janneken Casteleyn/°Busbecque)
Puetevyn , p191r, 01-06-1641
Put (de-) Laureyns, p190v, 01-06-1641
Putte (vande -) , p189r, 12-05-1637
Rimbau Charles, p190r, 17-03-1641 (fs Loys/°Bethune & la Bassee)
rO..cias? M S, p192v, 17-03-1645
Rougier Catharine, p187r, 20-05-1633 (fa anthoine Rougier/Roncq)
Rougier Marie, p187r, 20-05-1633 (fa anthoine Rougier/Roncq)
Roy (Le-) Abraham, p188r, 23-01-1637 (filius Jans/Wervik)
Rynck (de-) Janneke, p189v, 20-03-1640
Salome Jan, p191r, 22-08-1642
Sette , p189v, 18-03-1639
Six Jan, p187r, 14-03-1634 (fs Jans/Gheluwe)
Snauwaert , p189v, 18-03-1639
Snauwaert Philips, p189r, 22-02-1639 (/Menen)
Surmont Janneken, p189v, 27-03-1640 (wwe Joos Samyn/)
Suyns franchois, p191r, 01-06-1641
Trachet jean, p187r, 20-05-1633 (fs feu Gilles/Menen)
Va (del-) robert, p192v, 04-08-1654 (zijn 2 kinderen/)
Verstraete claeys, p188r, 07-03-1637 (/Heule)
Verstraete Jan, p188r, 07-03-1637
Verstraete Jan, p188r, 07-03-1637 (x Cathelyne de vos/Menen hoeckhuys van het
bollestraetken)
Vos (de-) Andries, p188r, 07-03-1637 (schoonvader Jan Verstraete/Heule)
Vos (de-) cathelyne, p188r, 07-03-1637 (fa Andries/)
Vuytberghe (van -) Jan, p188v, 12-05-1637 (fs Jans/Menen)



Na 100 jaar, terug van weggeweest. Een verloren gewaand doopregister van
de gemeente Oostnieuwkerke uit de periode 1624 – 1646.

Bertrand Nolf

De burgemeester van Moorslede, Ward Vergote heeft zich wellicht verschillende keren in de
ogen gewreven toen hij eind maart een postpakket ontving uit Aphelstädt in Duitsland.

De begeleidende brief gaf aan dat de verzender het oud boekje op een plaatselijke
vlooienmarkt 23 had aangekocht en het betrekking had op de gemeente Moorslede in België.
Het boekje bleek een onbekend register te zijn met een voor de burgemeester onleesbaar

23 Antik flohmarkt



handschrift. Op naar de plaatselijke heemkundige kring van Moorslede, die zeer enthousiast
het handschrift ter hand nam, maar de twijfel deed toeslaan dat het postpakket waarschijnlijk
voor Oostnieuwkerke bedoeld was. Moorslede is ook aangesloten bij de Intergemeentelijke
archiefdienst Midwest. Het IGA staat in voor de uitbouw van het gemeentelijk en OCMW-
archief van een zestal gemeenten. Het was even wachten op de coördinerende archivaris
mevr. Leen Breyne, die in haar bevoegdheid de nodige conclusies kon trekken met dit toch
wel verrassend voorval. Mijn medewerking werd gevraagd en ik kon niet alleen bevestigen
dat het wellicht het oudste doopregister was van Oostnieuwkerke, maar ook dat historici24

ervan overtuigd waren dat het kerkarchief als verloren werd beschouwd tijdens de
krijgsverrichtingen in 1917 van WO I. Tijdens het Engels offensief naar Passendale in juli –
augustus 1917 werd Oostnieuwkerke door de Duitsers ontruimd. De nog 300 verblijvende
inwoners werden toen gedwongen de parochie te verlaten en werden naar de streek van
Mechelen gestuurd. Het kerkelijk erfgoed werd op 28 juli 1917 door een Duits officier
overgebracht naar de gekende pastoor en heemkundige Slosse in Rumbeke. Het feit dat het
handschrift gevonden werd in Duitsland laat vermoeden dat het parochiearchief niet bij Slosse
terecht is gekomen en blijkbaar in handen is gevallen van een Duits militair. Oostnieuwkerke
lag in het spergebied van WO I, heel wat archief uit deze regio is verloren gegaan. Voor
genealogen is het voor hen die net in deze regio opzoekingen doen een drama. De
parochieregisters zijn nu éénmaal de eerste bronnen die men raadpleegt om tot een goed
resultaat te komen. Daarnaast zijn ook de indexen of de tafels van de dopen, de huwelijken en
de overlijdens die plaats grepen in Oostnieuwkerke niet meer te raadplegen. Ook deze
bronnen verdwenen waarschijnlijk tijdens deze helse periode voor Oostnieuwkerke.

Het register werd ondertussen overgebracht naar het Rijksarchief. Het betreft vermoedelijk
het eerste doopregister25 dat aanvangt op 12 januari 1624 en eindigt op 21 januari 1646. Er
zijn maar liefst 824 doopakten ingeschreven26. Slechts enkele folios verwijzen naar de
plaatselijke pastoor, ik herken een handtekening van Guilielmus van Houcke27 en van
Ambrosius Weynssoone28. Verder onderzoek moet uitwijzen of dit zo is. De meeste akten zijn
in de streektaal opgenomen. Voor die tijd is het handschrift zeer verzorgd en leesbaar. Voor
de beginnende onderzoeker zal dit geen hinderpaal vormen voor het ontcijferen ervan. De
laatste ingeschreven akten van het register zijn in het Latijn, zoals het bij de invoering ervan
door de kerkelijke overheid was voorgeschreven. De oudste Nederlandstalige akten zijn
spijtig genoeg niet volledig, de familienaam van de moeder van de dopelingen komen er niet
in voor. De regelgeving, de toepassing ervan dat deze pas later in het Latijn zijn ingeschreven
zien wij ook in de oudste doopregisters van andere rurale gemeenten.

Het register is nog steeds in een zeer goede staat, de perkamenten omslag is wel los van zijn
inhoud, de liassen zijn nog steeds goed ingebonden. Voor de onderzoekers is het even
opletten, de chronologie lijkt niet gevolgd te zijn (zie foto). De doopakte van 3 mei 1640
wordt gevolgd door deze van 24 mei 1614! De scribent werkt daar een tijdje mee door. Bij
een transcriptie zal daar zeker rekening moeten mee gehouden worden dat het hier wel
degelijk een vergissing betreft van de pastoor.

24 Albert Denturck, Oostnieuwkerke, onstaan en ontwikkeling. 1971
25 Op de omslag staat G 1°, wellicht duidend op het eerste register van een reeks.
26 Oostnieuwkerke was aan zijn heropbouw toe. Na de Beeldenstorm en de troebele tijden was de kerk volledig vervallen. De
gevluchte bevolking kwam pas onder het bewind van Albrecht en Isabella terug naar hun parochie. Ook heel wat nieuwe
gezinnen kwamen er zivestigen. Een demografische studie die ik maakte voor Izegem gaven deze hoge cijfers ook aan.
27 Guilielmus Van Houcke was tijdens een tweede ambtsperiode pastoor van 14 sept. 1640 tot 9 juni 1652.
28 Ambrosius Weynsoone was pastoor van 1 aug. 1618 tot 16 mei 1640.



Voor Familiekunde Vlaanderen is dit nu een uitdaging om de verschillende
zusterverenigingen in Duitsland aan te spreken over deze merkwaardige vondst. Het mooi
gebaar van deze persoon met deze schenking kan aangegrepen worden om 100 jaar na de
oorlog een oproep te doen naar de verschillende koepelverenigingen die genealogie een warm
hart toe te dragen. Wie weet? Dit voorval kan van invloed zijn om enerzijds de banden met
onze vereniging te verstevigen en anderzijds een poging zijn om te speuren naar voor hun nog
niet benoemde archiefstukken die ergens in een vergeethoekje liggen van hun archief.

Foto Bertrand Nolf: de bladzijde links eindigt in 1640, rechts begint deze in 1614

Ons bestuurslid Bertrand Nolf met Leen Breyne (foto Martine Delaere) met register.



N.v.d.r. Het is de bedoeling dat onze afdeling FV Mandel-Leie een index maakt op alle dopen
en deze ter beschikking stelt van zowel het rijksarchief als het gemeentearchief van Staden.
Uiteraard zal de index ook raadpleegbaar zijn in ons documentatiecentrum in Oekene.

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.

Vrijwillligers gezocht

’t Stamboompje ter lezing op de website van FV Mandel-Leie (Geert Decoene)

Een kettersechtpaar: het koppel Jan Messian (Marc Luyckx)

Lijst van de personen welke toegelaten werden om in de stad Menen te komen wonen
mits borgstelling (1633-1661) (Stef Arrazola de Oñate)

Na 100 jaar, terug van weggeweest. Een verloren gewaand doopregister van de gemeente
Oostnieuwkerke uit de periode 1624 – 1646. (Bertrand Nolf)

www.tgroendal.be

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 tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris
Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)
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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

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 in ons
documentatiecentrum op volgende data.

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

- Dinsdag 8 oktober o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 12 oktober o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

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

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

- Zaterdag 9 november o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 12 november o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

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

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

- Dinsdag 10 december o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 14 december o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 16 december o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Alle info over onze cursus, de lezingen in
Kortrijk en ons jaarlijks bezoek in
december aan een archief :zie verder.

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: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



LESSENREEKS
Introductie en tips OUD SCHRIFT
DOCUMENTEN LEREN LEZEN

Lesgever: Johan Roelstraete

Wanneer?
di 22 oktober 2019
di 26 november 2019
di 28 januari 2020
di 25 februari 2020
telkens om 19.30 uur

Waar?
In ons documentatiecentrum OUD GEMEENTEHUIS OEKENE. Gezien het beperkt aantal
plaatsen is vooraf inschrijven verplicht.
Inschrijving
Stuur je deelname door naar Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be). Bijdrage in de
kosten (iedere deelnemer ontvangt een syllabus): 20 euro door overschrijving op rekening
BE 41 4675 0229 7110. Volgende onderwerpen worden behandeld:

22 oktober 2019
- Wat is paleografie?
- Schrift door de eeuwen heen.
- Evolutie van ons schrift.
- Tips.
- Transcriptie.
- Afkortingen (verschillende manieren van afkorten).
- Getallen , ook muntsoorten (afkortingen).
- Het alfabet (beschrijving van de verschillende letters en lettervormen).
- Enkele begrippen
26 november 2019
Documenten onder de loep.
- Burgerlijke stand (modern schrift), BS Franse Tijd
- Parochieregisters (18de eeuw)
- Initiatie Latijn

28 januari 2020
- Documenten uit ancien régime ontleden
- Poorterslijst
- Staten van goed en weesakten

25 februari 2020
- Nog meer documenten ontleden
- Pachtbrieven
- Wettelijke passeringen (akten en contracten)
- Leen- en renteboeken
- Gerechtelijke bronnen



Bezoek aan Erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk (Heule)

Vorig jaar waren we met de geïnteresseerden in een jaarlijks bezoek te gast in Diksmuide bij
stadsarchivaris Chris Vandewalle. Dit jaar staat een rondleiding op het programma aan het
Erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk (Heule).
We verzamen er om 13.45 uur want de rondleiding begint om 14 uur. Plaats van afspraak:
Vier Linden 1, Heule-Kortrijk. Na een korte verwelkoming en inleiding bezoeken we in groep
enkele depotruimtes en maken we kennis met een aantal merkwaardige stukken uit de diverse
collecties die in het Erfgoeddepot bewaard worden.
De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur, nadien worden we een kopje koffie aangeboden.

Alles is gratis, wel is het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen. Inschrijven kan bij onze
secretaris Brigitte Willaert: mbrigitte.willaert@telenet.be of telefonisch op 051 / 20 28 83.

Als inleiding op dit bezoek, brengen we jullie een korte tekst die ook op de website te vinden
is. Dit als duiding voor onze rondleiding: TREZOOR, het erfgoeddepot voor Zuid-West-
Vlaanderen vormt - met zo'n 3600 m² aan bewaarruimtes - een professionele bewaarplaats
voor het erfgoed van stad en streek. Voor de eeuwenoude stukken biedt het depot een
geschikte plek die licht, vuil, schommelingen in luchtvochtigheid en ongewenste indringers,
hoe klein ook, buitensluit. De collecties van de musea Kortrijk, het stadsarchief Kortrijk, het
OCMW-archief Kortrijk, de erfgoedbibliotheek Westflandrica en collecties uit de steden en
gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen krijgen er onderdak.

IN MEMORIAM

Op 4 augustus 2019 overleed pater Karel Denys in Torhout. Hij was geboren in Roeselare op
25 juli 1920 en had dus net zijn 99ste verjaardag gevierd. Hij was enorm geïnteresseerd in
familiekunde, net als zijn zuster Godelieve (Lieve) “Bliet” Denys die jaren voorzitster was
van de VVF-afdeling Roeselare. Onze deelneming aan de familie Denys.

Op 5 augustus 2019 stierf Diana Bouckenooghe in de Sint-Jozefskliniek te Izegem. Diana was
geboren te Roeselare in 1938 en was de echtgenote van Willy Schoore. Willy is een trouw
vrijwilliger bij de werkgroep “rouwbrieven”. De uitvaart op 12 augustus werd bijgewoond
door verschillende bestuursleden. We bieden de familie nogmaals onze oprechte deelneming
aan.



LEZINGENCIRCUIT
Maandelijks een portie geschiedenis geserveerd

door de Kortrijkse erfgoedverenigingen

Alle lezingen vinden plaats om 19 uur in het auditorium van Kortrijk 1302 (Houtmarkt) tenzij
anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief drankje achteraf.

Agenda 2019 - 2020

Maandag 16 september 2019

Marc Dubois : Kortrijk, de grote impact van infrastructuurwerken

Marc Dubois vergelijkt de steden Gent, Oostende en Kortrijk wat betreft de stedelijke
ontwikkeling. Daarbij is de geografische ligging het begin om het heden, de mogelijkheden en
de problemen van nu, te begrijpen. De spoorweginfrastructuur en vervolgens de
autosnelwegen zijn bepalende factoren met een immense impact op de toekomst. Geen lezing
over “mooie of lelijke” gebouwen maar een inzicht om de plaatselijke eigenheid van de stad
te begrijpen.
Organisatie Gidsenkring Kortrijk

Maandag 14 oktober 2019

Frank Seberechts: Drang naar het Oosten. Vlaamse soldaten en kolonisten aan het Oostfront.

In Kortrijk herinnert men nog geregeld aan de Wereldoorlog, maar het verhaal van de
Vlamingen - ook streekgenoten - die tijdens WO II meevochten aan het oostfront is voor velen
nog taboe. Historicus Frank Seberechts doorbreekt dit stilzwijgen met zijn boek Drang naar
het Oosten (2019). Veel inkt is al gevloeid is over wie deze Oostfronters waren, wat hen dreef
en hoe het hen achteraf verging. De auteur legt uit wat ze daar in die bewogen oorlogsjaren
precies gedaan hebben. Ook dit verhaal verdient het om verteld te worden.
Organisatie De Leiegouw

Maandag 18 november 2019

Karel Platteau: Het oorlogsdagboek van Streuvels

De oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels zijn niet zozeer een historisch relaas 'over den
oorlog' &-'die moorderij op groote schaal' - maar vormen vooral een ontroerend
tijdsdocument over het leven van alledag tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Organisatie Gidsenplus

Donderdag 19 december 2019

Philippe Despriet, werkleider en redactiesecretaris vzw Archeologie Zuid-West-
Vlaanderen: Archeologische opgravingen in Zuid-West-Vlaanderen: een jaaroverzicht.

Naar jaarlijkse traditie verzorgt Archeologie Zuid-West-Vlaanderen een totaaloverzicht van
alle opgravingen, vondsten, veldprospecties en luchtfotografische resultaten in 2019 binnen



het gebied tussen Wervik en Kruishoutem en tussen Mandel en Leie. Aangevuld met de
nieuwste archiefgegevens en publicaties.
Organisatie Archeologie Zuid-West-Vlaanderen vzw

Dinsdag 7 januari 2020

Nieuwjaarslezing

De lezing van de erfgoedverenigingen in januari is altijd een schot in de roos. De keuze
van de spreker houden we nog even in beraad, maar streep de datum alvast aan in je agenda.
Organisatie Erfgoedplatform

Donderdag 13 februari 2020

Dr. Andrea Bardyn (KUL): Wijvenwereld. De Middeleeuwse vrouw.

Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring

Dinsdag 24 maart 2020

Frans Vandenhende, voorzitter Hk Bouveloo:
De familie De Ghellinck: van Gent over Kortrijk naar Elsegem.

De adellijke familie de Ghellinck kennen we onder meer van het Huis de Ghellinck in de
Lange Steenstraat. Jean-Baptiste X De Ghellinck koopt in de 18de eeuw het feodale kasteel in
Elsegem en een aantal heerlijkheden. Meteen worden hij en zijn familie Heren van Elsegem.
Voor ons wordt vooral de Kortrijkse periode belicht.
Organisatie Familiekunde Vlaanderen

Woensdag 22 april

Christiane Struyve: Iconen van de moderne kunst

Organisatie vzw Vrienden van de Musea

Woensdag 6 mei

Etienne Hauttekeete, ROC-reisleider: De kinderen van Chinggis Khan

Sedert de ondergang van het communistische bewind zijn in de Mongoolse gebieden het
sjamanisme en het boeddhisme van de voorvaderen weer tot leven gekomen. Die religieuze
tradities weerspiegelen het rijke culturele verleden van mensen die vanaf de twaalfde eeuw
als niets ontziende barbaren gezien werden.
Organisatie VTB Kortrijk i.s.m. Davidsfonds Kortrijk Bis



Familiekunde Vlaanderen

Provinciale Afdeling West-Vlaanderen vzw

47ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare – zaterdag 23 november 2019

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Provinciale afdeling West-Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 23
november 2019 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40,
8800 Roeselare.

9.30 tot 12.30 u.: 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.

12.45 u.: MIDDAGMAAL

Het middagmaal vindt dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS,
Polenplein 7 in Roeselare. Er is parking op het Polenplein zelf. (Betalend.)
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij de provinciale secretaris is
dus de boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42
29 85 of via e-mail: noel.boussemaere@skynet.be.) Kostprijs: 26 EUR 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
Blekerijstraat kan twee uur geparkeerd worden (blauwe zone).



Een paar notities uit het notariaat van
notaris Louis Leonard Vandeputte in Rumbeke

(Bron te raadplegen in het Rijksarchief Kortrijk)

Nr. 29, jaar 1859, minuut 102. Emigratie…
Op 16 juni 1859 geeft de familie Beghein procuratie aan bisschop Pierre Paul Lefevere in
Detroit, voor de regeling van erfenis van hun zoon en broer Isidor Louis Beghein. Deze is
overleden in Detroit op 14.04.1859.

Nr. 30, jaar 1860, minuut 65. Het lekkengoed in Rumbeke…
Op 7 april 1860 verpacht grondeigenaar Jules Vandenbogaerde te Ingelmunster aan Josephus
Vandekerckhove, landbouwer te Rumbeke, een hofstede “genaemd het lekkengoed bekleed
met woonhuys, scheur, peerdetal, koeijstal en verdere gebouwen, groot onder hofplaets,
boomgaerd, zaeyland en meersch een en twintig hectaren of daer omtrent”. Het is gelegen te
Rumbeke langs de steenweg van Rumbeke naar Izegem en is reeds in gebruik door de
pachter. De jaarlijkse pachtsom bedraagt 1750 frank.

Nr. 31, jaar 1861, minuut 253. Op 19 december 1861 verschijnen voor de notaris een paar
getuigen die verklaren “dat Barbara Gekiere haer in eenen gewoonelyken staet van
uytzinnigheyd bevindende”… Bijgevolg wordt de “in voogdstelling” uitgesproken. Ze is
geïnterneerd en is dr v wijlen Petrus en van wijlen Clara Anna Samijn.

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 Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie.

Lessenreeks Oud Schrift, bezoek aan Trezoor, lezingencircuit Kortrijk.

West-Vlaamse Ontmoetingsdag.

Notities uit het notariaat Vandeputte Rumbeke (Wilfried Devoldere)

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 tarieven verkrijgen. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris
Brigitte Willaert (mbrigitte.willaert@telenet.be)


