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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.
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