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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
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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)


