
D i g i t a a l

48ste jaargang, nr. 1 – januari 2020

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 in ons
documentatiecentrum op volgende data.

Zondag 5 januari o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

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

- Dinsdag 14 januari o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

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

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

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

- Dinsdag 11 februari o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 17 februari o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

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

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

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

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

Alle info over onze cursus, lezingen in
Kortrijk en onze jaarlijkse
aperitiefbabbel: 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

RESTERENDE DATA, enkel voor wie inschreef:
Lesgever: Johan Roelstraete

Wanneer?
di 28 januari 2020
di 25 februari 2020
telkens om 19.30 uur

Waar?
In ons documentatiecentrum OUD GEMEENTEHUIS OEKENE.

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

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.

Dinsdag 7 januari 2020 - Enkel op uitnodiging.
Nieuwjaar 2020. Kortrijkse Erfgoedverenigingen. Deze lezing heeft plaats in de Kortrijkse
Schouwburg, Schouwburgplein 14 en dit om 19 uur.
Programma:

- Verwelkoming door Nicole Pannier en Hannes Pizeters, voorzitters Erfgoedplatform.
- “Jules Coussens, geboren dwarsligger” door Luc Glorieux, stichter Busworld.
- “De stedenbouwkundige aanpak van Historisch Kortrijk” door Wout Maddens,

schepen van bouwen en wonen.
- Slotwoord door Axel Ronse, schepen van cultuur en Philippe De Coene, schepen van

onroerend erfgoed.



- Receptie.
Bevestiging deelname voor 3 januari op musea@kortrijk.be of 056 27 74 24. Deelname in de
onkosten bedraagt 5 euro per persoon aan de ingang te betalen.
Organisatie Erfgoedplatform

Donderdag 13 februari 2020

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

Organisatie Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring

Eén van de lezingen werd georganiseerd door Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-
Leie, de lezing handelt over de familie De Ghellinck, zie kaderstukje hieronder. We
hopen op een talrijke omkomst.

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 regio Mandel-Leie

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



Jaarlijkse aperitiefbabbel

“VROEGER WAS ALLES ANDERS”
Korneel De Rynck, Schrijver van het gelijknamige boek

Zondag 16 februari 2020 om 10u. stipt in De Zilverlink
Meensesteenweg 412 in Roeselare/Rumbeke

Deelname-prijs bedraagt 8 euro – 2 aperitieven inbegrepen. Je kunt ter plekke kiezen.
Vóór 9 februari inschrijven bij de secretaris van Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-

Leie, namelijk Brigitte Willaert op tel. 051 20 28 83
of via e-mail: “mbrigitte.willaert@telenet.be”

Dit is een samenwerking tussen de drie Roeselaarse erfgoedverenigingen:
Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie, gesteund door

het Koninklijk Geschiedkundig Genootschap en de Roeselaarse Gidsenkring.

Een citaat uit de tekst van Standaard Boekhandel:
Sinds de golden sixties nam de welvaart in België spectaculair toe en
veranderde het dagelijks leven op alle vlakken. Als kind van de moderne
tijd heeft historicus en schrijver Korneel De Rynck nooit iets anders
gekend. Maar hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling,
ingeluid door Expo 58?

'Vroeger was alles anders' reconstrueert in woord en beeld het leven
aan het einde van de jaren vijftig. Het brengt voor even de oude tijd, de
jaren stillekes, terug.
Dit boek gaat over schepjes cichorei in de koffie, buurtcinema's en
stoffige kolenkachels. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en toiletten
buiten het huis. Vroeger was alles anders. Of toch zeer veel. Verrassend voor jongere
generaties, en heel herkenbaar voor wie een dagje ouder is.
Breng gerust het jongere volkje mee. Ook zij zullen genieten van de vele ‘rare’ dingen die
hun ouders en grootouders beleefden…. We genieten van vele beelden en filmpjes op
scherm

Hoe ist in godsnaam mogelijk!



Bestuurslid Bertrand Nolf overleden

Wilfried Devoldere

Jaarlijks houdt onze afdeling een nieuwjaarsreceptie voor het bestuur en de vrijwilligers. De
nieuwjaarsreceptie van (januari) 2018 was er een om niet vlug te vergeten: Bertrand en zijn
echtgenote Martine tekenden present maar bij hun aankomst vernamen we het
verschrikkelijke nieuws dat ook Bertrand getroffen werd door die verschrikkelijke ziekte. Op
de editie 2019 was hij gelukkig opnieuw aanwezig met zijn dame maar toen hadden we reeds
het gevoel en de vrees dat Bertrand er in januari 2020 misschien niet meer zou mogen bij zijn.

Bertrand was in Izegem gekend als redder van het Izegemse stadsarchief, hij was er ook lid
van de heemkundige kring Ten Mandere. Van hem verschenen bijdragen in hun tijdschrift.
Ook zijn opmaak van talrijke kwartierstaten van Izegemse persoonlijkheden zijn zeer
waardevol.
Begin maart bezorgde hij mij een bijdrage “Een hemelse en andere ontdekkingen in de
parochieregisters van Izegem”, bestemd voor dit digitale tijdschrift ’t Stamboompje. Ik vond
dat dit artikel beter thuis hoorde waar meer dan 3300 abonnees het konden lezen: Vlaamse
Stam. Ook de hoofdredacteur was het met mij eens. Je kon nog de drukproef verbeteren maar
je kon de publicatie zelf niet meer in handen nemen. Het nummer viel in onze bus, net na je
overlijden.

Het ging verder bergaf met zijn gezondheid. Bertrand die geboren was in Izegem op 21 mei
1951 overleed er op 28 oktober 2019.

De waardige afscheidsplechtigheid had plaats in de Sint-Tillokerk te Izegem op 2 november.

Familiekunde Vlaanderen, regio Mandel-Leie biedt haar oprechte deelneming aan de familie
aan, met name aan zijn echtgenote Martine Delaere, dochters Geraldine en Michelle en hun
partner en tevens aan de kleinkinderen. Een zeer verdienstelijk bestuurslid is ons ontvallen !



Transcriptie doopregister Oostnieuwkerke 1624-1646 is klaar.

Wilfried Devoldere

In 1990 publiceerde onze afdeling de klappers op de dopen (1729-1759), huwelijken en
overlijdens (1752-1759) van Oostnieuwkerke. Deze uitgave was het werk van wijlen Albert
Denturck. Nog hetzelde jaar was wijlen bestuurslid André Cobbe klaar met de huwelijken en
overlijdens van 1760 tot 1793. Het jaar nadien mocht wijlen bestuurslid Jaklien Watteeuw
haar werk voorstellen waarin ze de doopakten van 1760 tot 1793 had verwerkt.

Daarmee waren alle bewaard gebleven parochieregisters van Oostnieuwkerke verwerkt. Tot
een doopregister van Oostnieuwkerke uit de periode 1624-1646 begin maart 2019 op het
gemeentehuis van Moorslede aankwam.

Moorslede is aangesloten bij het IGA of Intergemeentelijke archiefdienst Midwest. Leen
Breyne van het IGA contacteerde ons bestuurslid Bertrand Nolf. Zijn bijdrage hierover
konden jullie lezen in ’t Stamboompje nummer 3 van 2019.

Het rijksarchief digitaliseerde het document en FV Mandel-Leie vond in de persoon van
bestuurslid-webmaster Geert Decoene een bereidwillige vrijwilliger om de transcriptie op
zich te nemen. Ondervoorzitter Johan Roelstraete deed de ultieme controle van het werk van
Geert. Op de nieuwjaarsreceptie 2020 zal een exemplaar overhandigd worden aan het
rijksarchief en aan het archief van de gemeente Staden.

De transcriptie is vanaf halfweg januari ook raadpleegbaar op ons lokaal netwerk 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 Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie.

Lessenreeks Oud Schrift, jaarlijkse aperitiefbabbel, lezingencircuit Kortrijk.

Bestuurslid Bertrand Nolf overleden. (Wilfried Devoldere)

Transcriptie parochieregister Oostnieuwkerke 1624-1646 is klaar. (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)



D i g i t a a l

48ste jaargang, nr. 2 – april 2020

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 in ons
documentatiecentrum op volgende data
(wel rekening houdend met genomen
maatregelen – zie verder)/

Maatregelen: omwille van het
CORONAVIRUS ten gevolge van de
quarantaine zijn alle bijeenkomsten
voor de maand april afgelast.
Voor meer info: bekijk onze Facebook
groep en ook onze website.

Vermoedelijk zullen ook de
activiteiten van 3 mei en misschien die
van de hele meimaand niet doorgaan.
Toch even de eventuele data:

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

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

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

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

- Zondag 7 juni o.l.v. Rudy Popelier (9
tot 12 uur)

- Dinsdag 9 juni o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

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

- Maandag 15 juni o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

In het volgende nummer info over
openingen tijdens de vakantiemaanden.

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.



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.

Zoals jullie weten werd de lezing van 24 maart (organisatie van onze regionale adeling)
afgelast. Het betrof de lezing van Frans Vandenhende over “De familie De Ghellinck van
Gent over Kortrijk naar Elsegem”.

ONDER VOORBEHOUD:
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

Lid Fred “Salomon” Vannieuwenhuyse overleden

Wilfried Devoldere

Op 6 februari laatstleden is Fred Vannieuwenhuyse overleden. Hij werd eigenlijk geboren als
Salomon (12 juni 1932) maar had zelf een hekel aan die voornaam.

Hij had het lidnummer 149 wat betekent dat hij vanaf het eerste jaar in 1965 lid was van de
toenmalige VVF. Hij had de vergadering in Roeselare bijgewoond, toen nog met Michiel De
Bruyne en was meteen geïnteresseerd. Fred had een voorliefde voor alles wat met
geschiedenis te maken had. Zelf heeft hij echter nooit echte genealogische opzoekingen
gedaan. Enkele jaren geleden zocht ik een aantal van zijn voorouders op en hij was enorm
tevreden.
Op het gebied van wielrennen was hij een echte encyclopedie! Je kon vragen wie een
bepaalde klassieker in dat of dat jaar gewonnen had, hij wist het je onmiddellijk te vertellen.

Thuis had hij een klein museum met allerlei voorwerpen maar vooral ook veel zaken die met
de koers te maken hadden. Zelf had hij nog gekoerst en was destijds een persoonlijke kennis
van Rik Van Steenbergen.

Op zaterdag 15 februari werd van Fred afscheid genomen in het funerarium Parmentier in de
Gitsestraat te Roeselare.



Aan de familie bieden we onze oprechte deelneming aan.

Fred zetelde zolang hij kon ook in wat toen nog de Raad van Bestuur (nu bestuursorgaan)
heette van de Vrienden van het Roeselaarse Wielermusem (nu Vrienden van KOERS). In
oktober 2018 nam hij afscheid en werd hij door een paar bestuursleden in de bloemetjes gezet.
We zien hem hier op de foto met zijn echtgenote Claire. Samen met Erik Lamsens, Wilfried
Devoldere, Luc Declerck (alle drie ook lid van Familiekunde Vlaanderen) en schepen José
Debels.

Transcriptie doopregister Oostnieuwkerke 1624-1646

Vorig jaar kwam uit Duitsland een verloren gewaand parochieregister van Oostnieuwkerke
terug in ons land (zie vorige nummers van ’t Stamboompje). Ons bestuurslid Geert Decoene
deed de volledige transcriptie van meer dan 800 doopakten. Zijn werk werd volledig nagezien
door Johan Roelstraete. Geert maakte ook een inleiding die de transcriptie voorafgaat. Het
werk wordt afgesloten met een uitvoerige index. Op de Nieuwjaarsreceptie voor bestuur en
vrijwilligers werd het werk ook overhandigd aan rijksarchivaris Hendrik Callewier (voor de
rijksarchieven van Brugge en Kortrijk) en Stadens cultuurschepen Gwendolyn
Vandermeersch (archief Staden). Het werk is nu ook digitaal te koop Wie het wenst aan te
schaffen stort de som van 10 euro op rekening BE41 4675 0229 7110 van Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie met vermelding publicatie 127. Je dient eveneens een mail te
sturen naar onze secretaris-penningmeester mbrigitte.willaert@telenet.be die voor een transfer
zal zorgen. De PDF telt 210 bladzijden. Wie echter een Cd wenst kan dit ook vermelden,



gezien de huidige omstandigheden kan het dan wel een tijdje duren vooraleer de zending bij
jullie is. Uiteraard mag het werk niet verspreid worden. Ook onze afdeling heeft centen nodig
om haar werking te kunnen bekostigen.
Wie het wenst kan de publicatie ook raadplegen op het lokaal netwerk in ons
documentatiecentrum.

Fonds de Croix - Archief heemkundige kring Dadingisila vzw - Dadizele.

Dit historisch fonds bevat meer dan 19.000 archiefstukken van de familie de Croix de
Dadizeele en aanverwanten. Het beslaat 600 jaar geschiedenis (14de tot 20ste eeuw) van
Dadizele, de helft van West-Vlaanderen en een groot deel van Noord-Frankrijk. Er zijn ook
documenten over de families van Schoore, de Beirnage, de Coorenhuyse, van Bourgondië, de
la Grange, de la Vichte enz.

De familie de Croix was heel belangrijk en bezat naast een grote rijkdom ook veel macht, die
door huwelijken en erfenissen gestaag groeiden.

Ontsluiting en digitalisering van het archief

Fysieke consultatie van de documenten houdt een ernstig gevaar van beschadiging in zodat
elke manipulatie moet vermeden worden.

Digitalisering was dus een must en is intussen opgestart om de belangrijke informatie voor
genealogen ter beschikking te stellen.

De documenten zijn gratis te raadplegen en ongeveer 90 procent van het fonds de Croix is
reeds getranscribeerd, zodat leken in oud schrift er gemakkelijk hun weg in vinden.

De algemene catalogus staat op de website van Dadingisila:
https://www.dadingisila.com/fonds-de-croix .

Raadplegen ter plaatse kan na afspraak met archivaris Philip Depraetere
tel. 056/50.13.36 of per e-mail via https://www.dadingisila.com/



Hagelschade in Moorsele op 9 augustus 1758

Transcriptie: Stef Arrazola de Oñate

Bron: Stadsarchief Menen, P769-13.

Lijst van 2/1/1759 van de opgelopen hagelschade op 9/8/1758 per landbouwer met
grootte, gewas en kost van de opgelopen schade per perceel;

Stuk 1 f°1r SAM P769-13 (101)

Moorseele

Specificatie vande
schaede gecauseert door den val vanden
haegelsteen den 9e oust 1758 op de landen
vande naerschreven gebruyckers binnen
de prochie van Moorseele Roede van
Meenen, volgens hun eedelyck verclaers
ende te kennen geven met declaratie
vanden nombre van lande alwaer de
selve schaede is gebeurt, gelyck hier
naer breeder sal sijn geseytn bedraegende
de pointingen deser voorn(omde) prochie van
desen jaere 1758 par bunder 18tt 12s par(isi)s,
par hondert roeden 1tt 3s 3drs, par Roede
0tt 0s 2 79/100

drs

Groote van
Ider partie

Schaede op
Ider partie

B C R tt S drs

Alvooren Joachim
Maelfait verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter
causen den haegel voors(ey)t eerst op
den west cant van eene partie
bestaen met tarwe tot de groote
van 0 2 70 8 0 0
Item op den westcant van een ander partie
bestaen met messelioen tot 0 1 50 6 0 0
Item op eene partie bestaen met tarwe groot 0 2 50 6 0 0
Item op eene partie bestaen met boon, haever
ende rapier groot 0 6 0 27 0 0
Eindelinge op eene partie bestaen met
vlasschaert rapier groot 0 4 0 12 0 0

1 0 70 59 0 0

Stuk 1 f°1v SAM P769-13 (102)

B C R tt S drs



De wed(uw)e Joseph De Cock verclaert onder eede
schaede te hebben gehadt ter causen alsvooren
eerst op eene partie bestaen met messelioen gr(oot) 0 6 0 32 8 0
Item op eene partie oost daer aen bestaen met
tarwe groot 0 5 0 30 0 0

Item op eene partie zuyt daeraen bestaen met
messelioen groot 0 4 0 21 12 0
Item op eene partie west daeraen bestaen met
haever groot 0 4 0 33 12 0
Item op eene partie oost daeraen bestaen
met aerdappels groot 0 3 0 15 0 0
Eindelinge op eene partie oost aende voorg(eseyd)e
bestaen met rapier groot 0 5 0 12 0 0

1 11 0 144 12 0

Guilliame Hopsomer verclaert onder
eedt schaede gehadt te hebben ter causen den
haegel alsvooren op de partie Den Coutter
bestaen met tarwe, haever, rapier ende
aerdappels groot 0 8 0 40 16 0

Pieter Vanden Broucke verclaert onder
eedt schaede gehadt te hebben vanden haegel
eerst op de partie genaemt het cleenstuxken
bestaen met tarwe groot 0 3 0 6 0 0
Item op de partie west daeraen bestaen
met claever groot 0 5 0 10 0 0
Item op t’ clytstuck bestaen met haever
ende aerdappels groot 0 7 0 39 4 0
Eindelinge opde partie van oosten den
boomgaert bestaen met tarwe groot 0 4 0 18 0 0

1 8 0 79 4 0

Stuk 1 f°2r SAM P769-13 (103)

B C R tt S drs

Joseph Craynest de jonge verclaert onder
eedt schaede gehadt te hebben ter causen voorseyt
eerst opde partie genaemt Smet stuck bestaen met
tarwe groot 0 8 0 36 0 0
Item op de partie noort daeraen bestaen met
haever ende claever groot 0 13 0 66 0 0
Item opde partie west daeraen bestaen met rapier,
coolsaet planten ende aerdappels groot 0 8 50 30 0 0
Eindelinge opde partie van zuyden den boomgaert
bestaen met aerdappels groot 0 3 0 36 0 0

2 0 50 168 0 0

Anthone Nuyttens verclaert onder eede



schaede gehadt te hebben ter causen ut supra
eerst opde partie genaemt de 20c bestaen
met tarwe groot 1 4 0 78 0 0
Item opde partie genaemt d’happe bestaen met
messelioen groot 0 14 0 48 0 0
Item opde partie den grooten gaever bestaen met
haever groot 0 6 0 20 0 0
Item opde partie genaemt den lis bestaen met
haever groot 0 14 0 96 0 0
Eindelinge op de p(ar)tie genaemt het voorstuck
bestaen
met rapier en coolsaet planten groot

0 12 0 36 0 0

4 2 0 278 0 0

Pieter Vanderstichele verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben vanden haegel alsvooren eerst opde
partie de 10c ten noort cante bestaen met haever tot 0 3 0 22 0 0
Item op de partie genaemt boontiens hoveken bestaen
met rapier, coolen ende aerdappels groot 0 5 0 24 0 0
Item op de partie het meerschestuck bestaen met
rapier tot 0 1 0 3 0 0
Item opde partie van noorden d’hof(sted)e bestaen met
aerdappels tot 0 1 50 8 0 0
Item opde partie van westen d’hof(sted)e bestaen met
vlasschaert rapier tot 0 2 0 4 0 0
Eindelynge opde partie het muyselstuck bestaen
met claever groot 0 6 0 18 0 0

1 2 50 78 0 0
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Ambrosius Vliege verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben alsvooren opde partie genaemt
den zandtloop bestaende met claever, rapier ende
aerdappels t’ saemen tot de groote van 3 70 13 0 0

Petrus Delvae verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen voorseyt, eerst op de
partie genaemt stoffels stuck ten oostlante bestaen
met vlas tot 0 4 0 96 0 0
Item opde partie t’ groote stuck bestaen met
messelioen groot 0 10 0 36 0 0
Item opde partie oost daervan bestaen met
claever groot 0 8 0 24 0 0
Item opde selve partie bestaen met aerdappels
Tot 0 2 50 40 0 0
Item op de partie bachten het ovenbeur1 bestaen

1 ovenbeur, ovenbuur, ovenbuer: ovenhuis, bakhuis



met tarwe groot 0 4 0 28 0 0
Item opde partie genaemt het rubbien bestaen
met tarwe groot 0 4 0 15 0 0
Item op drie partien bestaen met haever
t’ saemen groot 0 14 0 120 0 0
Item opde partie de lange vore ten suytcante
bestaen met rapier tot 0 4 0 20 0 0
Item opde partie de thien hondert ten oost
cante bestaen met coolsaet planten tot 0 3 0 9 0 0
eendelinghe opde partie de marliere bestaen
met aerdappels tot 0 2 0 24 0 0

3 7 50 412 0 0

Felix Dheere verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben vanden haegel eerst op
de partie genaemt de veerthien hondert
ten westcante bestaen met tarwe tot 0 4 0 16 0 0
Item opde selve partie oost daervaen bestaen
met haever tot 0 1 50 9 12 0
Eendelinge op de partie genaemt het half
bunder ten westcante bestaen met aerdappels tot 0 2 50 20 0 0

0 8 0 65 12 0
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Guilliame Vincke verclaert onder eedt
vanden haegel voornomt eerst op de partie
bij de baillie bestaen met tarwe groot 0 8 50 30 0 0
Item op de partie bij Baeckelants bestaen met
tarwe groot 0 5 0 12 0 0
Item op de partie genaemt het stuck bachten
de scheure bestaen met claever groot 0 4 0 12 0 0
Item opde partie genaemt het stuck bij casteelen
bestaen met aerdappels ende haever groot 0 8 50 46 0 0
Eindelinge opde partie genaemt het stucxken
voor t’ hof bestaen met rapier groot 0 3 0 6 0 0

1 13 0 106 0 0

Jacobus Demittenaere verclaert onder
eedt schaede gehadt te hebben ter causen den
haegel voorseyt, eerst op de partie genaemt
den turf bestaen met messelioen groot 0 7 75 18 0 0
Item op de partie genaemt de twalf hondert
bestaen met messelioen alsvooren tot 0 10 0 27 0 0
Item op de partie genaemt het stuxken voor
t’ hof bestaen met aerdappels ende boeckwie groot 0 3 50 50 0 0
Item opde partie daerden wegh deur loopt ten
suyt cante bestaen met rapier tot 0 2 50 6 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den retoer bestaen



met haever groot 0 5 0 15 0 0
1 12 75 116 0 0

Pieter Verbrugge verclaert onder eede schaede gehadt
te hebben van(den) haegel alsvooren, eerst op de partie
genaemt vansyden t’ hof bestaen met tarwe groot 0 6 0 32 8 0
Item op de p(ar)tie genaemt den haeselaer bestaen met
haver groot 0 6 0 42 0 0
Item opde p(ar)tie genemt de vuylbeke bestaen met
claever ende rapier groot 0 5 0 12 0 0
Item opde partie genaemt het fransche stuck bestaen
met rapier ende aerdappels groot 0 5 0 46 0 0

1 10 0 142 8 0
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Michiel Vlaminck verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben, alsvooren west opde p(ar)tie de vier
hondert ten zuytcante bestaen met messelioen tot 0 1 0 3 0 0
Item opde selve p(ar)tie bestaen met tarwe, peerdeboon
ende rapier tot 0 2 75 10 5 0
Eendelinge opde partie genaemt de ses hondert bestaen
met tarwe claever ende aerdappels t’ saemen tot 0 2 50 11 0 0

0 6 25 24 5 0

Jacobus Dumortier verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben ter causen den voorseyden haegel
eerst opde partie genaemt het stuck voor Simon
Coons bestaen met tarwe groot 0 9 0 18 0 0
Item opde partie genaemt het stuck bij den poler-
meersch bestaen met tarwe groot 0 2 50 5 0 0
Item op de partie genaemt het luysestuck bestaen
met rapier ende aerdappels groot 0 7 50 18 0 0
Eindeling opde partie het coutterken bestaen
met haever groot 0 4 50 7 0 0

1 7 50 48 0 0

Joannes Baert verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren, eerst op de partie
genaemt het platte stuck bestaen met haver groot 0 13 0 51 16 0
Eendelinge opde partie het half bunder bestaen
met boon groot 0 8 0 19 8 0

1 5 0 71 4 0

Joannes Vanhoutte verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den haegel, eerst opde
p(ar)tie
genaemt de thien hondert bestaen met tarwe groot

0 10 0 14 0 0

Item opde p(ar)tie oost daeraen bestaen met tarwe groot 0 12 0 48 0 0



Item op de partie genaemt het half bunder bestaen
met rapier tot 0 4 0 6 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den bulck
bestaen met rapier groot 0 5 0 7 10 0

1 15 0 75 10 0

Paulus Serruys fs Bertram verclaert onder
eedt schaede gehadt te hebben ter causen als vooren
eerst op drie differente partiekens bestaen met
tarwe t’ saemen groot 0 10 0 36 0 0
Eindelinge opde partie den bergh ten zuydkante
bestaen met aerdappels tot 0 3 0 24 0 0

0 13 0 60 0 0
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Joseph Boury verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen den haegel, eerst opde p(ar)tie
genaemt het stuck bachten t’ huys bestaen
met haever tot 0 2 0 11 4 0
Item opde partie het meulestuck ten noorcante
bestaen met tarwe tot 0 3 50 16 0 0
Eindelinge opde partie genaemt piettjen ostenstuck
ten oostcante bestaen met rapier tot 0 3 50 4 0 0

0 9 0 31 4 0

Jacobus Deleu verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ut supra, eerst opde partie d’happe
bestaen met tarwe groot 0 6 0 18 0 0
Item opde partie zuyt daeraen bestaen met
tarwe groot 0 8 0 24 0 0
Item opde partie bij de waegen brugge bestaen
alsvooren groot 0 6 0 8 0 0
Item opde partie west daeraen oock bestaen
met tarwe groot 0 4 0 6 0 0
Item opde partie het cloosterlandt bestaen met
messelioen groot 0 10 0 10 0 0
Item opde partie den olie coutter bestaen met
messelioen groot 0 8 0 28 16 0
Item opde partie genaemt de vijfthien hondert
bestaan met haever groot 0 15 0 112 0 0
Item opde partie van oosten de dreve bestaen
met haever groot 0 12 0 50 8 0
Item op de partie genaemt de ses hondert bestaen
met haever groot 0 6 0 18 8 0
Item opde partie de vijfthien hondert bestaen met
messelioen groot 0 15 0 36 0 0
Item op den grooten couter bestaen met messelion tot 0 14 0 25 4 0
eindelinge opde p(ar)tie de groote happe bestaen met



coolsaet planten ende claever tot 1 10 0 48 0 0
8 2 0 385 6 0

Joannes Boutte verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben ter causen voorseyt, eerst op de
partie genaemt den Kouckuyt bestaen met tarwe
groot 0 10 0 60 0 0
Item op de partie genaemt den driehouck bestaen
alsvooren groot 0 8 0 48 0 0
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Item op de partie lancx den negenhondert bosch
bestaen met haever groot 0 6 0 49 0 0
Item op de partie van noorden d’hof(sted)e bestaen met
haever alsvooren groot 0 5 50 49 0 0
Item op twee partien bestaen met rapier t’ saemen
groot 0 13 0 52 0 0
Item opde partie de thien hondert ten noortcante
bestaen met vlasschaert rapier tot 0 6 0 12 0 0
Item opde partie den grooten couckuyt bestaen
met claever groot 0 12 0 24 0 0
Eindelinge opde partie de thien hondert ten oost
cante bestaen met aerdappels tot 0 4 0 24 0 0

4 0 50 318 0 0

De wed(uw)e Joannes Dumortier verclaert onder eede
schaede gehadt te hebben ter causen den haegel
eerst op de partie genaemt het bunder bestaen
met tarwe groot 0 15 0 6 0 0
Item opde partie genaemt de elf hondert bestaen
oock met tarwe groot 0 11 0 2 0 0
Item opde partie genaemt het stucxken landt den
Ledegem voetwegh bestaen met tarwe alsv(ooren)
groot

0 5 0 2 0 0

Item opde partie genaemt de veerthien hondert
bestaen ut supra groot 0 14 0 8 0 0
Item op de partie het half bunder bestaen met tarwe
voorseyt groot 0 8 0 16 0 0
Item opde partie bachten het ovenbeur oock bestaen
met tarwe groot 0 7 0 4 0 0
Item opde partie de derthien hondert bestaen met
haever groot 0 13 0 12 12 0
Item opde partie de vijf hondert bestaen met
haever groot 0 5 0 7 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de twintigh
hondert bestaen met rapier groot 1 2 0 27 0 0

6 0 0 48 12 0



Jacobus Vandaele verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den haegel als vooren
eerst opde p(ar)tie achter de scheure best(aen) met
tarwe gr(oot) 0 5 0 24 0 0
Item opde partie genaemt het groote stuck bestaen
ut supra groot 0 7 0 30 0 0
Item opde partie genaemt het nerckstuck(?) bestaen
alsvooren groot 0 4 0 24 0 0
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Item op de partie oock genaemt het nerestuck
bestaen met tarwe groot 0 10 0 32 0 0
Item op de partie genaemt het andries stuck
bestaen alsvooren groot 0 7 0 42 0 0
Item opde partie genaemt den driehouck bestaen
met messelioen groot 0 5 0 15 0 0
Item opde partie genaemt het fonteinestuck bestaen
met haever groot 0 8 0 67 4 0
Item opde partie het nerestuck bestaen met haver
groot 0 8 0 67 4 0
Item opde partie genaemt d’happe bestaen met
coolsaet planten groot 0 7 0 21 0 0
Item opde partie genaemt het groote stuck bestaen
met rapier groot 0 8 0 16 0 0
Item opde voornomde partie ten oostcante bestaen
met aerdappels tot 0 4 0 50 0 0
Eindelinge opde partie den nachtegael bestaen
met claever groot 0 6 0 9 0 0

4 15 0 397 8 0

Maerten Loosvelt verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben vanden haegel eerst opde p(ar)tie
den driehouck bestaen met tarwe groot 0 4 75 9 0 0
Eindelinge opde partie t’ groote stuck bestaen
met rapier en claever tot 0 4 0 7 0 0

0 8 75 16 0 0

De wed(uw)e Jacques Delvae verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben alsvooren eerst opde
partie genaemt t’ popelierestuck bestaen met
tarwe ende rapier groot 0 9 0 19 0 0
Item opde partie het boonstuck bestaen met
Tarwe en haever groot 0 4 0 17 8 0
Item opde partie genaemt het stuck boven
den Keselbergh ten noortcante bestaen met
bouckwie ter 0 2 0 8 0 0
Item op de partie bachten de scheure ten oost
cante bestaen met rapier tot 0 3 0 3 0 0



Item opde partie genaemt sintiens stuck bestaen
met aerdappels groot 0 2 50 24 0 0
Eindelinge oost daeraen bestaen met claver groot 0 3 0 6 0 0

1 7 50 77 8 0
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Jacobus Vuylsteke verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben vanden haegel, eerst opde
partie de drie bunder ten westcante bestaen met
messelioen en evernage tot 0 8 50 11 8 0
Item opde partie oost aen d’hof(sted)e ten noortcante
bestaen met tarwe tot 0 4 50 9 0 0
Item opde partie het lange stuck bestaen met
coolsaet planten en tarwe tot 0 15 50 24 0 0
Item opde partie genaemt het vier hondert stuck
bestaen met tarwe groot 0 4 0 8 0 0
Item opde partie genaemt de twalf hondert bestaen
alsvooren groot 0 12 0 24 0 0
Eindelinge opde partie genaemt het pattine stuck
bestaen met haever groot 1 1 0 23 16 0

3 13 50 100 4 0

Antone Bequaert verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen ut supra, op drie
partien bestaen met tarwe t’ samen tot de gr(oot)e van 0 12 0 12 0 0

Daniel Deneckere verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den voormelden
haegel, eerst opde partie de trouane van noorden
bestaen met tarwe tot 0 5 0 8 0 0
Item opde partie van noorden t’ huys ten west
cante bestaen met tarwe alsvooren tot 0 5 0 8 0 0
Item opde partie genaemt de seven hondert ten
oostcante bestaen ut supra tot 0 2 0 3 12 0
Eindelinge opde partie den waegenaere ten west
cante bestaen met haever tot 0 2 50 7 0 0

0 14 50 26 12 0

Jacobus Casier fs Carel verclaert onder eede
schaede gehadt te hebben ter causen voorseyt,
eerst opde partie bachten t’ hof bestaen met
tarwe ende claver groot 0 5 0 10 0 0
Item opde partie genaemt het lange stuck
ten noortcante bestaen met haever ende rapier
tot 0 3 0 3 16 0
Eindelinge opde p(ar)tie van zuyden t’ hof ten noort
cante bestaen met haever tot 0 1 50 4 16 0

0 9 50 18 12 0



Stuk 1 f°6r SAM P769-13 (111)

B C R tt S drs

Joannes Pattijn verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen voorschreven haegel,
eerst op de partie genaemt den craeymeersch ten west
cante bestaen met boecqwie ende rapier tot 0 7 0 36 0 0
Item opde partie den coutere ten westcante bestaen
met coolsaet planten ende rapier tot 0 6 0 12 0 0
Item opde partie van oosten t’ wethuys ten oost
cante bestaen met haever tot 0 5 0 7 0 0
Item opde partie de twintigh hondert ten suyt
cante bestaen met haever 0 5 0 7 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den poeselhouck
ten noortcante bestaen met tarwe tot 0 10 0 40 0 0

2 1 0 102 0 0

Jacques Clais verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den haegel voors(ey)t
eerst op de partie het lange stuck ten suytcante
bestaen met tarwe en coolsaet planten tot 0 3 50 14 0 0
Eendelinge opde partie den platten dries bestaen
met rapier tot 0 3 0 9 0 0

0 6 50 23 0 0

Paulus Serruys fs Jan verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen ut supra eerst
opde partie genaemt het tarwe stuck ten west
cante bestaen met tarwe tot 0 1 50 2 0 0
Item opde partie van oosten t’ hof ten oostcante
bestaen met aerdappels tot 0 1 0 6 0 0
Eindelinge op de partie het dischlant ten west
cante bestaen met claever tot 0 1 50 1 0 0

0 4 0 9 0 0

Maerten Coone verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben van dn haegel alsvooren opde
partie genaemt de twalf hondert ten westcante
bestaen met tarwe tot 0 4 0 16 0 0

Adriaen Flamez verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren, eerst op de partie het
dischlandt ten oostcante bestaen met tarwe groot 0 2 28 5 0 0
Item opde p(ar)tie west daeraen bestaen met tarwe groot 0 3 0 6 0 0
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Eindelinge opde partie genaemt de cone bestaen met



rapier, claver ende aerdappels, groot 0 7 0 13 0 0
(dit totaal werd niet gemaakt in het stuk) 0 12 28 24 0 0

Pieter Luycx fs Jan verclaert onder eedt schaede
gehadt t’ hebben ter causen den haegel, eerst op de
p(ar)tie
genaemt het stuck bachten de scheure bestaen met
tarwe ende haver tot

0 6 0 12 0 0

Item opde partie het lange stuck ten noortcante bestaen
met tarwe tot 0 2 0 2 0 0
Item opde partie suyt daeraen bestaen met tarwe
groot 0 2 75 2 10 0
Item opde p(ar)tie van westen d’ hof(sted)e bestaen
alsvoor(en) gr(oot) 0 3 0 3 0 0
Endelinge op de partie west daeraen ten noortcante
bestaen met claver tot 0 4 0 4 0 0

1 1 75 23 10 0

Joannes Wallecan verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen voorseyt opde partie
bachten de scheure, bestaen met tarwe, claver ende
aerdappels tot 0 5 0 36 0 0

Francis Nuyttens verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen den haegel, eerst opde partie
de veerthien hondert bestaen met tarwe tot 0 12 0 24 0 0
Item opde partie west daeraen bestaen met
messelioen en haever tot 0 14 0 26 0 0
Item opde partie de vier hondert bestaen met haver
en graen tot 0 3 0 16 0 0
Eindelinge opde partie het bunder ten westcante
bestaen met rapier tot 0 10 50 30 0 0

2 7 50 96 0 0

Carel Maelfait verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben alsvooren eerst opde partie de
achthien hondert ten zuytcante bestaen met messelioen
tot 0 10 0 14 8 0
Item opde partie genaemt de groote pene bestaen
met messelioen, rapier ende coolsaet planten tot 0 8 0 15 0 0
Item opde partie genaemt de achthien hondert ten
suyt cante bestaen met haever tot 0 3 0 13 12 0
Eindelinge opde twee partiekens bestaen met rapier
t’ saemen groot 0 5 0 10 0 0

1 10 0 53 0 0
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Joannes Vandommele verclaert onder eedt schaede



gehadt te hebben ter causen den haegel opde partie
genaemt den meulen coutter bestaen met haver en
rapier tot 0 10 0 46 0 0

Andries Vantomme verclaert onder eedt schade
gehadt
te hebben ut supra, eerst opde partie de twalf hondert
ten zuytcant bestaen met haever tot

0 8 0 22 8 0

Item opde partie genaemt de bleekerie bestaen met
claever groot 0 6 0 12 0 0
Item opde partie lancx de rolleghemstraete bestaen
met haever groot 0 5 0 7 10 0
Eindelinge opde partie bij claryssens bestaen met
rapier groot 0 5 0 20 0 0

1 8 0 61 18 0

Joseph Neirinck verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren, eerst opde partie
den hautenbas bestaen met tarwe groot 0 8 0 42 0 0
Item opde partie genaemt d’ happe bestaen met
tarwe alsvooren groot 0 7 0 28 0 0
Item opde partie de nerewee ten noortcante
bestaen met tarwe tot 0 4 0 28 0 0
Item opde partie de thien hondert ten noortcante
bestaen met haever tot 0 4 0 14 0 0
Eindelinge opde partie de ses hondert bestaen
met haever groot 0 6 0 23 2 0

1 13 0 135 2 0

Pieter Van Steenkiste verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra opde p(ar)tie
het boonstuck bestaen met tarwe groot 0 3 0 10 0 0

Joannes Vanlerberge declareert schaede
gehadt te hebben ter causen den haegel voorseyt
volgens prisie danof gedaen door den geëeden
pryser Casier, opden nombre van 7 8 16 1740 0 0

Pieter Joannes Deprez verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen alsvooren
eerts opde partie genaemt de mauwe bestaen met
tarwe groot 1 6 0 44 0 0
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Item opde partie genaemt de achtentwintigh hondert
bestaen alsvooren tot 0 14 0 42 0 0
Item opde partie genaemt de mantelbrugge oock
bestaen met tarwe groot 1 14 0 60 0 0



Item opde partie genaemt den grooten smul bestaen
met messelioen groot 1 10 0 47 0 0
Item opde partie zuyt daeraen bestaen met tarwe
groot 0 12 0 24 0 0
Item op het partieken genaemt den drie beik bestaen
oock met tarwe groot 0 1 90 3 0 0
Item opde partie de twalf hondert bestaen met haver
groot 0 12 0 16 16 0
Item opde partie genaemt den cleenen smul bestaen
met haever alsvooren groot 0 8 0 11 4 0
Eindelinge op de partie genaemt de pinne bestaen
met coolsaet planten ende rapier groot 1 0 0 48 0 0

8 13 90 296 0 0

Joseph Craeynest d’ oude verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen den haegel
eerst opde partie bachten t’ huys bestaen met
tarwe groot 0 5 50 11 0 0
Item opde partie genaemt het half bunder bestaen
met tarwe groot 0 8 0 16 0 0
Item opde partie het cleen stucxken bestaen
Alsvooren groot 0 4 50 9 0 0
Item opde partie genaemt het half bunder oock
bestaen met tarwe tot 0 4 0 5 12 0
Eindelinge opde partie genaemt de twalf
hondert bestaen met rapier tot 0 4 0 12 0 0

1 10 0 53 12 0

Joseph Deman verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen alsvooren west op
de partie genaemt de twintigh hondert bestaen
met tarwe groot 1 4 0 40 0 0
Item opde partie genaemt de twalf hondert bestaen
met tarwe groot 0 12 0 24 0 0
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Item opde partie genaemt de ses hondert bestaen als
vooren groot 0 6 0 12 0 0
Item opde partie de vijfhondert oock bestaen met
tarwe groot 0 5 0 10 0 0
Item opde partie genaemt het mooselstuck bestaen
met haever groot 0 9 0 12 6 0
Item opde partie de seven hondert oock bestaen met
haever groot 0 7 0 4 18 0
Item op eene partie bestaen met coolsaet planten
groot 0 7 0 10 10 0
Eindelinge op eene ander partie oock bestaen met
coolsaet planten groot 0 10 0 15 0 0



4 12 0 128 14 0

De Weduwe Francis Denijs verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra eerst opde partie
genaemt het lange stuck bestaen met tarwe groot 0 11 0 22 0 0
Item opde partie bij het ovenbeur bestaen met
messelioen groot 0 3 0 5 8 0
Itel opde partie genaemt de negenhondert bestaen
met haever groot 0 9 0 12 6 0
Item opde partie bachten het coeystal bestaen
oock met haever groot 0 3 0 4 4 0
Eindelinge op een partieken bestaen met coolsaet
planten groot 0 2 0 6 0 0

1 12 0 49 18 0

Pieter Blondeel verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren op het partieken van
zuyden sijn huys bestaen met aerdappels groot 0 2 50 8 0 0

Francis Mestdagh declareert schaede gehadt te
hebben vanden val vanden haegelsteen voorseyt
volgens prisie danof gedaen door den geëeden
priser Casier opden nombre van 6 5 43 1172 10 0

Guilliame Van Marcke verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen alsvooren eerst op
de partie van westen sijn huys bestaen met tarwe
tot 0 1 50 12 0 0
Item opde partie van oosten sijn huys bestaen met
tarwe
tot

0 1 0 6 0 0

Eindelinge opde partie nogh van westen sijn huys
bestaen met rapier tot 0 1 50 4 0 0

0 4 0 22 0 0
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De wed(uw)e Joannes Deneckere verclaert onder eedt
schaede
gehad te hebben ut supra, eerst opde partie genaemt
de eenentwintigh hondert bestaen met rapier tot 0 4 0 8 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de vijfhondert bestaen
met tarwe tot 0 1 50 4 0 0

0 5 50 12 0 0

De wed(uw)e Michiel Gheysen verclaert onder eedt
schaede
gehadt te hebben vanden haegel voornomt, eerst op
de partie genaemt de ses hondert, bestaen met tarwe



gr(oot) 0 6 0 10 0 0
Item op de partie genaemt het lindestuck bestaen
met haever tot 0 3 0 8 8 0
Eindelinge opde partie genaemt den clippel bestaen
met claever tot 0 5 0 4 0 0

0 14 0 22 8 0

Pieter Joannes Debruyne verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben als vooren eerst opde partie
over d’ Heule bestaen met tarwe groot 1 0 0 44 0 0
Item opde partie genaemt de vijfhondert bestaen met
messelioen groot 0 5 0 25 4 0
Item opde partie genaemt het stuck achter het hof
bestaen met messelioen groot 0 4 0 21 0 0
Item opde partie genaemt het kapken bestaen met
tarwe groot 0 5 0 16 0 0
Item opde partie genaemt den dries bestaen met
haver groot 0 10 0 63 12 0
Item op de partie genaemt het cleenstuck bestaen
met haever groot 0 2 0 10 0 0
Item opde partie genaemt het stuck achter het
ovenbeur bestaen met rapier, coolsaet planten ende
aerdappels groot 0 13 0 49 0 0
Item opde partie bachten het coeystal bestaen
met aerdappels en claver tot 0 4 0 22 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den peerdewaegen
bestaen met claever groot 0 5 0 15 0 0

4 0 0 265 16 0

Joannes Panne verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen voorseyt, eerst opde partie
bachten
t’ huys bestaen met tarwe groot

0 3 0 14 10 0

Item opde partie van oosten d’ hof(sted)e bestaen met
tarwe
alsvooren groot 0 5 0 26 0 0
Item opde partie den couter ten zuytcante bestaen ut
supra tot 0 4 80 20 0 0
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Item opde partie van suyden het hof oock bestaen met
tarwe tot 0 2 0 4 0 0
Item opde partie achter t’ huys bestaen met boecqwie
en rapier groot 0 4 50 24 10 0
Eindelinge opde partie tegen de cordewaege straete
bestaen
met aerdappels en rapier tot 0 6 0 25 0 0

1 9 0 114 0 0



Joachim Flamez verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben vanden voormelden haegel, eerst
opde partie genaemt de vijfhondert bestaen met
tarwe en haver groot 0 5 0 8 0 0
Item opde partie genaemt de negen hondert bestaen
met haever, claver, aerdappels ende boecqwie
groot 0 9 0 23 0 0
Item opde partie genaemt de twalf hondert bestaen
met boon en rapier tot 0 5 0 11 0 0
Eindelinge opde partie bij Guill(iam)e Vinckens
bestaen met
claever tot

0 2 0 4 0 0

1 5 0 46 0 0

Boudewin Vervisch verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben vanden haegel eerst opde partie
genaemt het clooster landt bestaen met rapier tot 0 2 0 6 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den Caelenbilck
bestaen met aerdappels tot 0 2 0 10 0 0

0 4 0 16 0 0

Jacobus Van Meenen verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ut supra eerst op de partie genaemt
de hoogewee bestaen met tarwe groot 0 7 0 10 0 0
Item opde partie genaemt de twalf hondert bestaen
met messelioen tot 0 5 0 19 0 0
Item opde partie genaemt het clytstuck bestaen met
tarwe groot 0 4 0 5 0 0
Item opde partie genaemt de vier hondert bestaen met
claver groot 0 4 0 8 0 0
Item opde partie genaemt de seven hondert bestaen
met rapier tot 0 5 0 15 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de vierhondert
bestaen met aerdappels tot 0 3 0 40 0 0

1 12 0 197 0 0

Carel Casier verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren opde partie genaemt
het leen bestaen met haver ende tarwe tot 0 3 0 10 4 0
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Pieter Philippe Dumortier verclaert onder eedt
schaede
gehadt te hebben vanden haegel voorseyt eerst op de
partie genaemt de achtentwintigh hondert bestaen
met
tarwe groot

1 12 0 56 0 0



Item op vijf diversche partien bestaen met tarwe als
vooren t’ saemen groot 3 11 0 26 0 0
Item op drie partien bestaen met haever t’s(aem)en
gr(oot)

1 14 0 21 0 0

Item op diversche partien bestaen met claver
t’s(aem)en
groot

2 0 0 64 0 0

Item op eene partie bestaen met rapier groot 1 14 0 90 0 0
Eindelinge op eene partie bestaen met coolsaet
plant(en)

0 12 0 36 0 0

11 15 0 293 0 0

Joannes Carolus Vandermeersch verclaert
onder eedt schaede gehadt te hebben ter causen den
haegel, eerst opde partie genaemt den couter bestaen
met messelioen tot 0 9 0 10 16 0
Item opde partie genaemt de heerbrugge bestaen
met tarwe tot 1 2 0 24 0 0
Item op de partie genaemt d’hofsted(e) bestaen met
tarwe
groot

0 6 0 8 0 0

Item opde partie genaemt de cleene stucken bestaen
met tarwe tot 0 2 50 3 10 0
Item opde partie genaemt pittiens stuck bestaen
met messelioen groot 0 12 0 32 8 0
Item opde partie den westcant vanden couter bestaen
met haever groot 0 15 0 31 10 0
Item opde partie genaemt het quartierken bestaen
met haver groot 0 6 0 21 0 0
Item inden boomgaert bestaen met haver to 0 4 0 16 0 0
Item opde partie genaemt den noortcant vanden
couter bestaen met coolsaet planten ende rapier
groot 0 14 0 28 0 0
Eindelinge opde partie genaemt d’heerbrugge ten
westcante bestaen met claver tot 0 8 0 16 0 0

5 14 50 191 4 0

Guill(iam)e Vanaelst verclaert onder eedt schaede
gehadt
te hebben ter causen den haegel voorschreven, eerst
opde
partie genaemt het meulestuck bestaen met tarwe
en messelioen groot

0 9 0 18 0 0
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Item opde partie bij het hof bestaen met tarwe en
messelioen alsvooren groot 0 12 0 12 0 0
Item opde partie genaemt het stuck voor t’ hof



bestaen met tarwe groot 0 8 0 18 0 0
Item opde partie genaemt den mussche couter bestaen
met tarwe groot 0 2 0 6 0 0
Item opde partie genaemt het verrestuck bestaen
alsvooren groot 0 5 0 8 0 0
Item opde partie west daervan bestaen met claever
groot 0 5 0 7 0 0
Item opde partie bachten t’ huys bestaen met tarwe
ende haver groot 0 10 0 28 0 0
Item opde partie bij den meulen bestaen met haver
tot 0 2 0 4 0 0
Item opde partie lancx d’heule bestaen met rapier
groot 0 5 0 15 0 0
Item opde partie genaemt bij pastoors bestaen met
rapier alsvooren groot 0 8 0 11 0 0
Item opde partie bachten t’ huys bestaen met
coolsaet planten tot 0 4 0 12 0 0
Eindelinge opde partie lancx de straete bestaen
met claever tot 0 5 0 10 0 0

4 11 0 149 0 0

Balthazar Casier verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ut supra eerst opde partie genaemt
de vierentwintigh hondert bestaen met tarwe ende
messelioen tot 0 6 0 12 0 0
Item opde partie de negen hondert ten noortcante
bestaen met tarwe tot 0 3 0 5 0 0
Eindelinge opde partie genaemt d’happe bestaen
met tarwe en haver tot 0 6 0 6 14 0

0 15 0 23 14 0

Philippe Clais verclaert onder eede schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren, eerst opde partie
genaemt de tweeentwintigh hondert bestaen met
tarwe, haever, rapier ende claever tot 0 9 0 28 18 0
Eindelinge opde partie voor t’ huys bestaen met
rapier tot 0 2 0 4 0 0

0 11 0 32 18 0

Pieter Dumon verclaert onder eede schaede gehadt te
hebben ter causen van(de) haegel voors(ey)t eerst op de
partie
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Genaemt den polck ten westcante bestaen met
messelioen tot 0 1 25 2 14 0
Eindelinge opde partie voor t’ huys bestaen met rapier
tot



Item opde partie genaemt het groote stuck bestaen
met tarwe ende messelioen tot 0 3 75 5 14 0
Eindelinge opde partie genaemt d’ hof(sted)e bestaen
met rapier tot 0 1 50 4 10 0

0 6 50 12 18 0

Joannes Demets verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen alsvooren, eerst opde partie
genaemt de acht hondert ten westcante bestaen
met tarwe tot 0 5 0 6 0 0
Item opde partie voor t’ huys bestaen met
messelioen tot 0 2 50 3 12 0
Eendelinge opde partie genaemt de quae wee bestaen
met tarwe, haver ende rapier tot 0 4 75 9 8 0

0 12 25 19 0 0

Joseph Gequiere verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ut supra opde partie genaemd de
ses hondert ten zuytcante bestaen met tarwe tot 0 2 0 6 0 0

Pieter Braeckeveld verclaert onder eede schaede
gehadt te hebben alsvooren opde partie van zuyden
t’ huys bestaen met peerdeboon en aerdappels tot 0 2 0 3 0 0

Pieter Grymonprez verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen voorseyt, eerst opde
partie genaemt het galgestuck bestaen met tarwe,
boeckwie en coolsaet planten groot 2 3 0 117 0 0
Item opde partie noort daeraen bestaen met tarwe
gr(oot)

0 7 0 24 0 0

Eindelinge opde partie het lindestuck bestaen met
haver groot 1 12 0 39 4 0

4 6 0 180 4 0

Antone Lepere declareert schaede gehadt te hebben
ter causen den haegel voorseyt volgen prisie gedaen
door den geëden pryser Casier opden nombre van 3 10 57 653 2 0

3 10 57 653 2 0

Joannes Penseel verclaert onder de schaede
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gehadt te hebben ter causen alsvooren eerst opde
partie genaemt den couter ten oostcante bestaen
met messelioen en rapier tot 0 8 0 12 0 0
Item opde partie bij den meersch bestaen met
messelioen tot 0 1 50 5 8 0
Eindelinge opde partie genaemt de thien hondert



ten westcante bestaen met messelioen alsvooren tot 0 4 50 3 0 0
0 14 0 20 8 0

Andries Decoene verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen den haegel eerst opde partie
bachten t’ huys bestaen met tarwe groot 0 5 0 10 0 0
Item opde partie het bailliu stuck bestaen met
messelioen tot 0 3 0 5 8 0
Item opde partie genaemt de muye bestaen met
rapier, claver ende aerdappels groot 0 5 0 16 0 0
Eindelinge op de partie genaemt de ses hondert
ten westcante bestaen met rapier en aerdappels
tot 0 1 50 3 0 0

0 14 50 34 8 0

Joannes Bap(tis)te Verschelde verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen voors(ey)t op
de partie genaemt de vierhondert bestaen met
tarwe groot 0 4 0 12 0 0
Item opde partie de ses hondert ten oostcante
bestaen met messelioen tot 0 2 0 5 8 0
Item opde partie genaemt het carreken ten noort
cante bestaen met tarwe tot 0 1 50 4 0 0
Item opde selve partie ten zuytcante bestaen met
rapier tot 0 1 50 5 0 0
Item opde partie genaemt het muysele stuck
bestaen met peerdeboon groot 0 4 0 12 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de ses hondert ten
westcante bestaen met aerdappels tot 0 1 50 12 0 0

0 14 50 50 8 0

De wed(uw)e Pieter Masschelin verclaert onder eedt
schaede
gehadt te hebben ter causen den voorschreven haegel
eerst opde
partie den couter ten oostcante bestaen met haever tot 0 4 0 18 0 0
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Item opde partie genaemt de clyte bestaen met
haver groot 0 7 0 12 0 0
Item opde partie het hoveken bestaen met tarwe
tot 0 4 0 10 0 0
Eindelinge opde partie genaemt het groote stuck
ten noordtcante bestaen met tarwe en rapier tot 0 4 0 12 0 0

1 3 0 52 0 0

Joannes Dewachtere verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den voornomden haegel



eerst opde partie genaemt het stuck bachten t’ huys
bestaen met tarwe groot 1 0 0 32 0 0
Item opde partie genaemt het cleene stuck bestaen
met tarwe tot 0 4 0 8 0 0
Item opde partie genaemt het half bunder
bestaen met tarwe groot 0 8 0 10 0 0
Item opde partie bachten t’ huys bestaen met
coolsaet planten en rapier groot 0 8 0 48 0 0
Item opde partie genaemt het carrestuck bestaen
met rapier tot 0 2 0 12 0 0
Item opde partie genaemt den bergh bestaen met
haever groot 0 6 0 24 0 0
Item opde partie genaemt het kouckuyttien bestaen
met haever alsvooren groot 0 5 0 24 0 0
Item opde partie genaemt den bryckoven bestaen
met aerdappels tot 0 4 0 60 0 0
Eindelinge op de partie het lange stuck bestaen
met claver groot 0 15 0 22 0 0

4 4 0 240 0 0

Baptiste David verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen den haegel eerst opde partie
t’ einden de dreve bestaen met tarwe groot 0 6 0 20 0 0
Item opde partie genaemt het steenstuck bestaen
met haever groot 0 6 0 12 0 0
Eindelinge opde partie bachten de scheure bestaen
met
aerdappels en peerdeboon groot

0 4 0 6 0 0

1 0 0 38 0 0

Jacobus Baeckelant verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben als vooren, eerst opde partie genaemt
de
thien hondert bestaen met tarwe en boon groot

0 10 0 12 0 0
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Item op het lochtinck stuck bestaen met tarwe
tot 0 1 50 3 0 0
Item opde partie de corte vore bestaen met boeckwie
ende rapier groot 0 5 0 8 0 0
Eindelinge opde partie de ses hondert bestaen met
aerdappels en boon groot 0 6 0 2 0 0
Eindelinge opde partie de ses hondert bestaen met
aerdappels en boon groot

1 6 50 25 0 0

Martinus Lavens verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben vanden haegel eerst
opde partie genaemt het half bunder ten



westcante bestaen met tarwe, haever ende
aerdappels tot 0 5 0 15 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de vier
hondert ten oostcante bestaen met boon tot 0 2 0 4 0 0

0 7 0 19 0 0

Simoen Vanden Bulcke verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra, eerst opde
partie genaemt het distis stuck ten zuytcante
bestaen met tarwe tot 0 5 0 12 0 0
Item opde partie genaemt het groote stuck
bestaen met tarwe tot 0 5 0 21 0 0
Item opde partie de vijfhondert bestaen met
tarwe groot 0 5 0 16 0 0
Item opde partie genaemd de peerdewee bestaen
alsvooren groot 0 8 0 25 0 0
Eindelinge opde partie genaemt oock de vijf
hondert bestaen met rapier groot 0 5 0 15 0 0

1 12 0 89 0 0

Francis Delvae verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen als vooren eerst op
de partie genaemt den keselberg bestaen met tarwe
en claever tot 0 4 50 9 0 0
Item opde partie genaemt de acht hondert bestaen
met tarwe ende haever tot 0 4 0 8 0 0
Item opde partie genaemt het stuck voor t’ hof
bestaen met tarwe tot 0 2 0 4 0 0
Item opde partie oost daeraen bestaen met aerdappels
tot 0 2 0 10 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den driehouck bestaen
met rapier tot 0 2 0 6 0 0

0 14 50 37 0 0
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Ignaes Verfaille verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter cause den haegel voorseyt opde partie
genaemt de twalf hondert bestaen met tarwe ende
aerdappels tot 0 7 0 12 0 0

Joannes Soenen verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben als vooren eerst opde partie genaemt het
cromme stuck bestaen met tarwe groot 1 0 0 26 0 0
Item opde partie genaemt de thien hondert bestaen
alsvooren groot 0 10 0 15 0 0
Item opde partie genaemt de negen hondert oock
bestaen met tarwe tot 0 9 0 30 0 0
Item opde partie genaemt het baillie stuck bestaen



met haever groot 1 0 0 30 0 0
Eindelinge opde partie bachten het ovenbeur bestaen
Met rapier, coolsaet planten ende aerdappels groot 1 4 0 10 0 0

4 7 0 136 0 0

Mathijs Cornillie verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ut supra eerst opde partie
genaemt het bunder ten oostcante bestaen met
tarwe, claever ende boon tot 0 10 0 20 0 0
Item op het lange stuck bestaen met haever tot 0 3 0 12 0 0
Item opde partie het nerestuck bestaen met rapier tot 0 6 0 12 0 0
Eindelinge op het stuck voor de deure bestaen met
aerdappels tot 0 3 0 3 0 0

1 6 0 47 0 0

Jacobus Demets verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben ter causen den geseyden haegel opde p(ar)tie
genaemt het hoogestuck bestaen met tarwe,
messelioen, haver,
rapier, aerdappels en claver t’ saemen groot 1 3 5 42 6 0

Joannes Demuynck verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben alsvooren, eerst opde partie genaemt
de twee hondert bestaen met haver groot 0 2 0 2 16 0
Eindelinge opde partie bachten t’ huys bestaen met
aerdappels en rapier groot 0 4 50 6 0 0

0 6 50 8 16 0

Joseph Pareyt verclaert onder eedt schaede gehadt
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te hebben ter causen den haegel voorseyt eerst op
de partie genaemt het haese stuck bestaen met tarwe
groot 0 13 0 40 0 0
Item opde partie west daeraen bestaen met tarwe
alsvooren groot 0 8 0 16 0 0
Item opde partie genaemt het grooter stuck bestaen
met tarwe groot 1 5 0 80 0 0
Item opde partie het wulvestuck bestaen met
messelioen tot 0 5 0 12 0 0
Item op het stuck bij bruns bestaen alsvooren tot 0 2 60 6 0 0
Item opde partie genaemt de ses hondert bestaen
oock met messelioen groot 0 6 0 14 0 0
Item opde partie het cappelle stuck bestaen met
tarwe groot 0 13 0 12 0 0
Eindelinge opde partie genaemt de quaebraecke
bestaen met rapier, aerdappels, boon en claver gr(oot) 1 4 0 44 0 0

8 1 50 320 0 0



Adriaen Vanoverberg verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra eerst op de partie
genaemt het quae stuck bestaen met tarwe, aerd-
appels, haever en boon groot 0 5 0 22 0 0
Item op het stuck bachten t’ huys bestaen met rapier
ende aerdappels tot 0 3 0 6 0 0
Item op het stuck de vier hondert bestaen met tarwe
groot 0 4 0 8 0 0
Eindelinge opde partie de vijfhondert bestaen met
rapier groot 0 5 0 6 0 0

1 1 0 42 0 0

Joseph Tavernier verclaert onder eedt schaede gehadt
te
hebben ter causen alsvooren eerst opde p(ar)tie
genaemt het
pannestuck bestaen met tarwe en messelioen groot

0 8 0 4 0 0

Eindelinge opde partie het meulestuck bestaen met
haver
en aerdappels tot

0 3 0 5 0 0

0 11 0 9 0 0
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Thomas Loosvelt verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen voorseyt, eerst opde partie
genaemt de seven hondert bestaen met messelioen
gr(oot)

0 7 0 12 0 0

Eindelinge opde partie genaemt de ses hondert
ten westcante bestaen met rapier tot 0 1 50 3 0 0

0 8 50 15 0 0

Francis Vanderplancke verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den geseyden haegel
eerst opde partie genaemt de twalf hondert bestaen
met tarwe ende haever groot 0 12 0 37 0 0
Eindelinge opde partie de vijf hondert ten oostcante
bestaen met rapier tot 0 3 0 1 16 0

0 15 0 38 16 0

Francis Geysen verclaert onder eede schaede gehadt
te hebben ut supra, eerst opde partie d’ happe
bestaen met haever groot 0 8 0 12 0 0
Eindelinge opde partie den driehouck bestaen
alsvooren groot 0 5 0 8 0 0

0 13 0 20 0 0

Pieter Vansteenkiste verclaert onder eedt



schaede gehadt te hebben vanden haegel eerst
opde partie genaemt het groote stuck bestaen
met messelioen tot 0 7 0 14 0 0
Item opde partie de vijfhondert bestaen met
claever tot 0 5 0 5 0 0
Item opde partie de twintigh hondert bestaen
met rapier en haver tot 0 9 50 26 0 0
Eindelinge opde partie de negenhondert
bestaen met aerdappels tot 0 3 0 3 0 0

1 8 50 48 0 0

Joseph Warlop verclaert onder eedt schaede gehadt
te hebben alsvooren eerst opde partie het cloosterlant
bestaen met tarwe tot 0 12 0 24 0 0
Item opde partie t’ half bunder bestaen alsvooren
groot 0 8 0 16 0 0
Item opde partie de drie bunder bestaen oock
met tarwe tot 0 8 0 16 0 0
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Item opde partie de cromme vore bestaen ut
supra tot 0 4 0 8 0 0
Item opde partie genaemt de breemeersch bestaen
met haever groot 0 14 0 28 0 0
Eindelinge opde partie de seven bunder bestaen
met rapier en coolsaet planten 1 4 0 60 0 0

4 2 0 152 0 0

Baltazar Vandaele verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra opde partie
den couttere bestaen met tarwe, havern rapier
en coolsaet planten tot 1 11 0 58 0 0

Pieter Nuytten verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben alsvooren eerst opde partie
de seven hondert bestaen met tarwe groot 0 12 0 24 0 0
Item opde partie genaemt de elf hondert bestaen
met messelioen tot 0 4 0 7 4 0
Item op het stuck voor t’ hof bestaen met tarwe
groot 0 7 0 6 0 0
Eindelinge opde partie het groote stuck bestaen
met rapier tot 0 7 0 21 0 0

1 14 0 58 4 0

Jacobus Vanderplancke verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ter causen den
voormelden haegel, eerst opde partie genaemt
het (seure?/)scurestuck bestaen met tarwe groot 1 1 0 34 0 0



Item opde partie den couter bestaen met tarwe
en haever tot 1 3 0 36 0 0
Item op het boonstuck bestaen met tarwe en
haever alsvooren groot 1 0 0 24 0 0
Eindelinge op het stuck bachten het ovenbeur
bestaen met coolsaet planten en rapier tot 0 8 0 24 0 0

3 12 0 118 0 0

Joannes Antone Vansteenkiste verclaert
onder eedt schaede gehadt te hebben alsvooren
eerst opde partie de vijf hondert bestaen met
haever tot 0 3 0 4 0 0

Stuk 1 f°14v SAM P769-13 (128)

B C R tt S drs

Eindelinge opde partie genaemt de twalf
hondert bestaen met rapier tot 0 3 50 9 0 0

0 6 50 13 0 0

Hubrecht Vandaele verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben ut supra opde
partie genaemt de twalf hondert bestaen
met tarwe en messelioen tot 0 9 0 16 0 0

Victor Vandaele verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den voorseyden
haegel eerst opde partie genaemt het beck
stuck bestaen met tarwe groot 0 7 0 14 0 0
Eindelinge opde partie de thien hondert bestaen
met messelioen tot 0 3 0 5 0 0

0 10 0 19 0 0

Petrus Coussement verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben alsvooren opde
partie genaemt het schreystuck bestaen
met haever groot 1 1 0 26 0 0

Robert Verhamme verclaert onder eedt schade
gehadt te hebben ter causen ut supra, eerst
opde partie genaemt de vierhondert bestaen
met haever tot 0 1 75 7 0 0
Eindelinge opde partie genaemt den papyaen
ten oostcante bestaen met tarwe tot 0 0 50 2 0 0
(dit totaal werd niet gemaakt in het stuk) 0 2 25 9 0 0

Marijn Hovijn verclaert onder eedt schaede
gehadt te hebben ter causen den selven haegel
op eene partie bestaen met boecqwie, aerd-
appels en boon groot 0 2 50 6 0 0



De wed(uw)e Antone Dutoit verclaert onder eedt
schaede gehadt te hebben alsvooren, eerst opde
partie genaemt de achthien hondert ten
zuydkante bestaen met tarwe tot 0 2 0 3 0 0

Stuk 1 f°15r SAM P769-13 (129)

B C R tt S drs

Item opde partie genaemt het bunder ten
oostcante bestaen met rapier en aerdappels
tot 0 4 50 21 0 0
Eindelinge opde partie genaemt het weststuck
ten westcante bestaen met haever tot 0 4 0 2 16 0

0 8 50 23 16 0

De wed(uw)e Carolus Vandermeersch verclaert
onder eedt schaede gehadt te hebben ter
causen den voorschreven haegel eerst op
de partie genaemt de dertigh hondert bestaen
met haever groot 1 14 0 39 18 0
Eindelinge opde partie genaemt het cleen
carpel stuck ten zuydcante bestaen met
coolsaet planten tot 0 10 0 30 0 0

2 87 0 69 18 0

Pieter Vandecasteele verclaert onder eede
schaede gehadt te hebben ter causen den
meergeseyden haegel, eerst opde partie
genaemt het half bunder bestaen met
coolsaet planten en rapier groot 0 7 0 21 0 0
Item opde partie bachten het ovenbeur bestaen
met haever groot 0 10 50 60 8 0
Item opde partie brachten het coeystal bestaen
met rapier lange coolen en aerdappels groot 0 10 50 31 10 0
Item opde partie den couttere bestaen met aerd-
appels, rapier, coolsaet planten, tarwe ende
messelioen tot 2 1 25 89 16 0
Item op de partie west daeraen bestaen met
haever en graen tot 0 10 0 91 12 0
Item opde partie genaemt de achthien hondert
bestaen met tarwe groot 1 2 0 36 0 0
Item opde partie genaemt de seshondert bestaen
alsvooren groot 0 6 50 12 0 0
Item opde partie de veerthienhondert bestaen
met tarwe groot 0 14 0 18 0 0
Item opde p(ar)tie de 5c bestaen oock met tarwe gr(oo)t 0 5 0 10 0 0
Eindelinge opde p(ar)tie oost daeraen best(aen) met
claver gr(oo)t 0 5 0 7 10 0

7 7 75 377 16 0



Stuk 1 f°15v SAM P769-13 (130)

Den totalen nombre van lande hiervooren
beloopt tot twee hondert seven bunderen
derthien hondert negenent’ negentigh roeden

207B 13C 99Roeden

Ende de schaede daerop gecauseert vanden
haegel voorschreven bedraegt ter somme
van elf duyst negen hondert sesent’negentig
ponden vijf schele par(isi)s

11996tt 5s 0d par(isi)s

Aldus dese opneminge gedaen bij bailliu
burg(mestr)e ende schepenen der voorn(omde) prochie van
Moorseele op het verclaers ende te kennen geven
gelijck inde prohemie is geseyt, ende gesloten ter
vergaederinge vanden 2 january 1759 waeren
ond(erteken)t F. J. Delahousse, J. Cornillie, Pieter Six, Pieter
Vandecasteele, Pieter Coussement, J. V.Lerberge,
E. Vandermeersch ende D. Carre

(prhemie = inleiding, voorafspraak)

Index hagelschade Moorsele op 9/8/1758 per naam met aanduiding totale grootte en kost
schade
Baeckelant Jacobus, 1b6c50r (25-0-0),
Stuk 1 f°12r
Baert Joannes, 1b5c0r (71-4-0), Stuk 1
f°3v
Bequaert Antone, 0b12c0r (12-0-0), Stuk 1
f°5v
Blondeel Pieter, 0b2c50r (8-0-0), Stuk 1
f°8r
Boury Joseph, 0b9c0r (31-4-0), Stuk 1 f°4r
Boutte Joannes, 4b0c50r (318-0-0), Stuk 1
f°4v
Braeckeveld Pieter, 0b2c0r (3-0-0), Stuk 1
f°10v
Casier (pryser), , Stuk 1 f°7r
Casier (pryser), , Stuk 1 f°8r
Casier (pryser), , Stuk 1 f°10v
Casier Balthazar, 0b15c0r (23-14-0), Stuk
1 f°10r
Casier Carel, 0b3c0r (10-4-0), Stuk 1 f°9r

Casier Jacobus fs Carel, 0b9c50r (18-12-
0), Stuk 1 f°5v
Clais Jacques, 0b6c50r (23-0-0), Stuk 1
f°6r
Clais Philippe, 0b11c0r (32-18-0), Stuk 1
f°10r
Coone Maerten, 0b4c0r (16-0-0), Stuk 1
f°6r
Cornillie Mathijs, 1b6c0r (47-0-0), Stuk 1
f°12v
Coussement Petrus, 1b1c0r (26-0-0), Stuk
1 f°14v
Craeynest Joseph, de oude, 1b10c0r (53-
12-0), Stuk 1 f°7v
Craynest Joseph, de jonge, 2b0c50r (168-
0-0), Stuk 1 f°2r
David Baptiste, 1b0c0r (38-0-0), Stuk 1
f°11v



De Cock Joseph, de weduwe, 1b11c0r
(144-12-0), Stuk 1 f°1v
Debruyne Pieter Joannes, 4b0c0r (265-16-
0), Stuk 1 f°8v
Decoene Andries, 0b14c50r (34-8-0), Stuk
1 f°11r
Deleu Jacobus, 8b2c0r (385-6-0), Stuk 1
f°4r
Delvae Francis, 0b14c50r (37-0-0), Stuk 1
f°12r
Delvae Jacques, de weduwe, 1b7c50r (77-
8-0), Stuk 1 f°5r
Delvae Petrus, 3b7c50r (412-0-0), Stuk 1
f°2v
Deman Joseph, 4b12c0r (128-14-0), Stuk 1
f°8r
Demets Jacobus, 1b3c5r (42-6-0), Stuk 1
f°12v
Demets Joannes, 0b12c25r (19-0-0), Stuk 1
f°10v
Demittenaere Jacobus, 1b12c75r (116-0-0),
Stuk 1 f°3r
Demuynck Joannes, 0b6c50r (8-16-0),
Stuk 1 f°12v
Deneckere Daniel, 0b14c50r (26-12-0),
Stuk 1 f°5v
Deneckere Joannes, de weduwe, 0b5c50r
(12-0-0), Stuk 1 f°8v
Denijs Francis, de weduwe, 1b12c0r (49-
18-0), Stuk 1 f°8r
Deprez Pieter Joannes, 8b13c90r (296-0-
0), Stuk 1 f°7v
Dewachtere Joannes, 4b4c0r (240-0-0),
Stuk 1 f°11v
Dheere Felix, 0b8c0r (65-12-0), Stuk 1
f°2v
Dumon Pieter, 0b6c50r (12-18-0), Stuk 1
f°10v
Dumortier Jacobus, 1b7c50r (48-0-0), Stuk
1 f°3v
Dumortier Joannes, de weduwe, 6b0c0r
(48-12-0), Stuk 1 f°4v
Dumortier Pieter Philippe, 11b15c0r (293-
0-0), Stuk 1 f°9v
Dutoit Antone, de weduwe, 0b8c50r (23-
16-0), Stuk 1 f°15r
Flamez Adriaen, 0b12c28r (24-0-0), Stuk 1
f°6v
Flamez Joachim, 1b5c0r (46-0-0), Stuk 1
f°9r

Gequiere Joseph, 0b2c0r (6-0-0), Stuk 1
f°10v
Geysen Francis, 0b13c0r (20-0-0), Stuk 1
f°13v
Gheysen Michiel, de weduwe, 0b14c0r
(22-8-0), Stuk 1 f°8v
Grymonprez Pieter, 4b6c0r (180-4-0), Stuk
1 f°10v
Hopsomer Guilliame, 0b8c0r (40-16-0),
Stuk 1 f°1v
Hovijn Marijn, 0b2c50r (6-0-0), Stuk 1
f°14v
Lavens Martinus, 0b7c0r (19-0-0), Stuk 1
f°12r
Lepere Antone, 3b10c57r (653-2-0), Stuk 1
f°10v
Loosvelt Maerten, 0b8c75r (16-0-0), Stuk
1 f°5r
Loosvelt Thomas, 0b8c50r (15-0-0), Stuk 1
f°13v
Luycx Pieter fs Jan, 1b1c75r (23-10-0),
Stuk 1 f°6v
Maelfait Carel, 1b10c0r (53-0-0), Stuk 1
f°6v
Maelfait Joachim, 1b0c70r (59-0-0), Stuk
1 f°1r
Masschelin Pieter, de weduwe, 1b3c0r (52-
0-0), Stuk 1 f°11v
Mestdagh Francis, 6b5c43r (1172-10-0),
Stuk 1 f°8r
Neirinck Joseph, 1b13c0r (135-2-0), Stuk 1
f°7r
Nuytten Pieter, 1b14c0r (58-4-0), Stuk 1
f°14r
Nuyttens Anthone, 4b2c0r (278-0-0), Stuk
1 f°2r
Nuyttens Francis, 2b7c50r (96-0-0), Stuk 1
f°6v
Panne Joannes, 1b9c0r (114-0-0), Stuk 1
f°9r
Pareyt Joseph, 8b1c50r (320-0-0), Stuk 1
f°13r
Pattijn Joannes, 2b1c0r (102-0-0), Stuk 1
f°6r
Penseel Joannes, 0b14c0r (20-8-0), Stuk 1
f°11r
Serruys Paulus, fs Bertram, 0b13c0r (60-0-
0), Stuk 1 f°3v
Serruys Paulus, fs Jan, 0b4c0r (9-0-0),
Stuk 1 f°6r



Soenen Joannes, 4b7c0r (136-0-0), Stuk 1
f°12v
Tavernier Joseph, 0b11c0r (9-0-0), Stuk 1
f°13r
Van Marcke Guilliame, 0b4c0r (22-0-0),
Stuk 1 f°8r
Van Meenen Jacobus, 1b12c0r (197-0-0),
Stuk 1 f°9r
Vanaelst Guilliame, 4b11c0r (149-0-0),
Stuk 1 f°10r
Vandaele Baltazar, 1b11c0r (58-0-0), Stuk
1 f°14r
Vandaele Hubrecht, 0b9c0r (16-0-0), Stuk
1 f°14v
Vandaele Jacobus, 4b15c0r (397-8-0), Stuk
1 f°5r
Vandaele Victor, 0b10c0r (19-0-0), Stuk 1
f°14v
Vandecasteele Pieter, 7b7c75r (377-16-0),
Stuk 1 f°15r
Vanden Broucke Pieter, 1b8c0r (79-4-0),
Stuk 1 f°1v
Vanden Bulcke Simoen, 1b12c0r (89-0-0),
Stuk 1 f°12r
Vandermeersch Carolus, de weduwe,
2b87c0r (69-18-0), Stuk 1 f°15r
Vandermeersch Joannes Carolus, 5b14c50r
(191-4-0), Stuk 1 f°9v
Vanderplancke Francis, 0b15c0r (38-16-0),
Stuk 1 f°13v
Vanderplancke Jacobus, 3b12c0r (118-0-
0), Stuk 1 f°14r
Vanderstichele Pieter, 1b2c50r (78-0-0),
Stuk 1 f°2r
Vandommele Joannes, 0b10c0r (46-0-0),
Stuk 1 f°7r
Vanhoutte Joannes, 1b15c0r (75-10-0),
Stuk 1 f°3v
Vanlerberghe Joannes, 7b8c16r (1740-0-
0), Stuk 1 f°7r
Vanoverberg Adriaen, 1b1c0r (42-0-0),
Stuk 1 f°13r
Vansteenkiste Joannes Antone, 0b6c50r
(13-0-0), Stuk 1 f°14v
Vansteenkiste Pieter, 0b3c0r (10-0-0), Stuk
1 f°7r
Vansteenkiste Pieter, 1b8c50r (48-0-0),
Stuk 1 f°13v
Vantomme Andries, 1b8c0r (61-18-0),
Stuk 1 f°7r

Verbrugge Pieter, 1b10c0r (142-8-0), Stuk
1 f°3r
Verfaille Ignaes, 0b7c0r (12-0-0), Stuk 1
f°12v
Verhalle Robert, 0b2c25r (9-0-0), Stuk 1
f°14v
Verschelde Joannes Baptiste, 0b14c50r
(50-8-0), Stuk 1 f°11r
Vervisch Boudewin, 0b4c0r (16-0-0), Stuk
1 f°9r
Vincke Guilliame, 1b13c0r (106-0-0), Stuk
1 f°3r
Vlaminck Michiel, 0b6c25r (24-5-0), Stuk
1 f°3v
Vliege Ambrosius, b3c70r (13-0-0), Stuk 1
f°2v
Vuylsteke Jacobus, 3b13c50r (100-4-0),
Stuk 1 f°5v
Wallecan Joannes, 0b5c0r (36-0-0), Stuk 1
f°6v
Warlop Joseph, 4b2c0r (152-0-0), Stuk 1
f°14r



Index hagelschade Moorsele op 9/8/1758 per totale perceelgrootte betrokkene

Dumortier Pieter Philippe, 11b15c0r (293-
0-0), Stuk 1 f°9v
Deprez Pieter Joannes, 8b13c90r (296-0-
0), Stuk 1 f°7v
Deleu Jacobus, 8b2c0r (385-6-0), Stuk 1
f°4r
Pareyt Joseph, 8b1c50r (320-0-0), Stuk 1
f°13r
Vanlerberghe Joannes, 7b8c16r (1740-0-
0), Stuk 1 f°7r
Vandecasteele Pieter, 7b7c75r (377-16-0),
Stuk 1 f°15r
Mestdagh Francis, 6b5c43r (1172-10-0),
Stuk 1 f°8r
Dumortier Joannes, de weduwe, 6b0c0r
(48-12-0), Stuk 1 f°4v
Vandermeersch Joannes Carolus, 5b14c50r
(191-4-0), Stuk 1 f°9v
Vandaele Jacobus, 4b15c0r (397-8-0), Stuk
1 f°5r
Deman Joseph, 4b12c0r (128-14-0), Stuk 1
f°8r
Vanaelst Guilliame, 4b11c0r (149-0-0),
Stuk 1 f°10r
Soenen Joannes, 4b7c0r (136-0-0), Stuk 1
f°12v
Grymonprez Pieter, 4b6c0r (180-4-0), Stuk
1 f°10v
Dewachtere Joannes, 4b4c0r (240-0-0),
Stuk 1 f°11v
Nuyttens Anthone, 4b2c0r (278-0-0), Stuk
1 f°2r
Warlop Joseph, 4b2c0r (152-0-0), Stuk 1
f°14r
Boutte Joannes, 4b0c50r (318-0-0), Stuk 1
f°4v
Debruyne Pieter Joannes, 4b0c0r (265-16-
0), Stuk 1 f°8v
Vuylsteke Jacobus, 3b13c50r (100-4-0),
Stuk 1 f°5v
Vanderplancke Jacobus, 3b12c0r (118-0-
0), Stuk 1 f°14r
Lepere Antone, 3b10c57r (653-2-0), Stuk 1
f°10v
Delvae Petrus, 3b7c50r (412-0-0), Stuk 1
f°2v

Vandermeersch Carolus, de weduwe,
2b87c0r (69-18-0), Stuk 1 f°15r
Nuyttens Francis, 2b7c50r (96-0-0), Stuk 1
f°6v
Pattijn Joannes, 2b1c0r (102-0-0), Stuk 1
f°6r
Craynest Joseph, de jonge, 2b0c50r (168-
0-0), Stuk 1 f°2r
Vanhoutte Joannes, 1b15c0r (75-10-0),
Stuk 1 f°3v
Nuytten Pieter, 1b14c0r (58-4-0), Stuk 1
f°14r
Neirinck Joseph, 1b13c0r (135-2-0), Stuk 1
f°7r
Vincke Guilliame, 1b13c0r (106-0-0), Stuk
1 f°3r
Demittenaere Jacobus, 1b12c75r (116-0-0),
Stuk 1 f°3r
Denijs Francis, de weduwe, 1b12c0r (49-
18-0), Stuk 1 f°8r
Van Meenen Jacobus, 1b12c0r (197-0-0),
Stuk 1 f°9r
Vanden Bulcke Simoen, 1b12c0r (89-0-0),
Stuk 1 f°12r
De Cock Joseph, de weduwe, 1b11c0r
(144-12-0), Stuk 1 f°1v
Vandaele Baltazar, 1b11c0r (58-0-0), Stuk
1 f°14r
Craeynest Joseph, de oude, 1b10c0r (53-
12-0), Stuk 1 f°7v
Maelfait Carel, 1b10c0r (53-0-0), Stuk 1
f°6v
Verbrugge Pieter, 1b10c0r (142-8-0), Stuk
1 f°3r
Panne Joannes, 1b9c0r (114-0-0), Stuk 1
f°9r
Vansteenkiste Pieter, 1b8c50r (48-0-0),
Stuk 1 f°13v
Vanden Broucke Pieter, 1b8c0r (79-4-0),
Stuk 1 f°1v
Vantomme Andries, 1b8c0r (61-18-0),
Stuk 1 f°7r
Delvae Jacques, de weduwe, 1b7c50r (77-
8-0), Stuk 1 f°5r
Dumortier Jacobus, 1b7c50r (48-0-0), Stuk
1 f°3v



Baeckelant Jacobus, 1b6c50r (25-0-0),
Stuk 1 f°12r
Cornillie Mathijs, 1b6c0r (47-0-0), Stuk 1
f°12v
Baert Joannes, 1b5c0r (71-4-0), Stuk 1
f°3v
Flamez Joachim, 1b5c0r (46-0-0), Stuk 1
f°9r
Demets Jacobus, 1b3c5r (42-6-0), Stuk 1
f°12v
Masschelin Pieter, de weduwe, 1b3c0r (52-
0-0), Stuk 1 f°11v
Vanderstichele Pieter, 1b2c50r (78-0-0),
Stuk 1 f°2r
Luycx Pieter fs Jan, 1b1c75r (23-10-0),
Stuk 1 f°6v
Coussement Petrus, 1b1c0r (26-0-0), Stuk
1 f°14v
Vanoverberg Adriaen, 1b1c0r (42-0-0),
Stuk 1 f°13r
Maelfait Joachim, 1b0c70r (59-0-0), Stuk
1 f°1r
David Baptiste, 1b0c0r (38-0-0), Stuk 1
f°11v
Casier Balthazar, 0b15c0r (23-14-0), Stuk
1 f°10r
Vanderplancke Francis, 0b15c0r (38-16-0),
Stuk 1 f°13v
Decoene Andries, 0b14c50r (34-8-0), Stuk
1 f°11r
Delvae Francis, 0b14c50r (37-0-0), Stuk 1
f°12r
Deneckere Daniel, 0b14c50r (26-12-0),
Stuk 1 f°5v
Verschelde Joannes Baptiste, 0b14c50r
(50-8-0), Stuk 1 f°11r
Gheysen Michiel, de weduwe, 0b14c0r
(22-8-0), Stuk 1 f°8v
Penseel Joannes, 0b14c0r (20-8-0), Stuk 1
f°11r
Geysen Francis, 0b13c0r (20-0-0), Stuk 1
f°13v
Serruys Paulus, fs Bertram, 0b13c0r (60-0-
0), Stuk 1 f°3v
Flamez Adriaen, 0b12c28r (24-0-0), Stuk 1
f°6v
Demets Joannes, 0b12c25r (19-0-0), Stuk 1
f°10v
Bequaert Antone, 0b12c0r (12-0-0), Stuk 1
f°5v

Clais Philippe, 0b11c0r (32-18-0), Stuk 1
f°10r
Tavernier Joseph, 0b11c0r (9-0-0), Stuk 1
f°13r
Vandaele Victor, 0b10c0r (19-0-0), Stuk 1
f°14v
Vandommele Joannes, 0b10c0r (46-0-0),
Stuk 1 f°7r
Casier Jacobus fs Carel, 0b9c50r (18-12-
0), Stuk 1 f°5v
Boury Joseph, 0b9c0r (31-4-0), Stuk 1 f°4r
Vandaele Hubrecht, 0b9c0r (16-0-0), Stuk
1 f°14v
Loosvelt Maerten, 0b8c75r (16-0-0), Stuk
1 f°5r
Dutoit Antone, de weduwe, 0b8c50r (23-
16-0), Stuk 1 f°15r
Loosvelt Thomas, 0b8c50r (15-0-0), Stuk 1
f°13v
Dheere Felix, 0b8c0r (65-12-0), Stuk 1
f°2v
Hopsomer Guilliame, 0b8c0r (40-16-0),
Stuk 1 f°1v
Lavens Martinus, 0b7c0r (19-0-0), Stuk 1
f°12r
Verfaille Ignaes, 0b7c0r (12-0-0), Stuk 1
f°12v
Clais Jacques, 0b6c50r (23-0-0), Stuk 1
f°6r
Demuynck Joannes, 0b6c50r (8-16-0),
Stuk 1 f°12v
Dumon Pieter, 0b6c50r (12-18-0), Stuk 1
f°10v
Vansteenkiste Joannes Antone, 0b6c50r
(13-0-0), Stuk 1 f°14v
Vlaminck Michiel, 0b6c25r (24-5-0), Stuk
1 f°3v
Deneckere Joannes, de weduwe, 0b5c50r
(12-0-0), Stuk 1 f°8v
Wallecan Joannes, 0b5c0r (36-0-0), Stuk 1
f°6v
Coone Maerten, 0b4c0r (16-0-0), Stuk 1
f°6r
Serruys Paulus, fs Jan, 0b4c0r (9-0-0),
Stuk 1 f°6r
Van Marcke Guilliame, 0b4c0r (22-0-0),
Stuk 1 f°8r
Vervisch Boudewin, 0b4c0r (16-0-0), Stuk
1 f°9r
Casier Carel, 0b3c0r (10-4-0), Stuk 1 f°9r



Vansteenkiste Pieter, 0b3c0r (10-0-0), Stuk
1 f°7r
Blondeel Pieter, 0b2c50r (8-0-0), Stuk 1
f°8r
Hovijn Marijn, 0b2c50r (6-0-0), Stuk 1
f°14v
Verhalle Robert, 0b2c25r (9-0-0), Stuk 1
f°14v
Braeckeveld Pieter, 0b2c0r (3-0-0), Stuk 1
f°10v
Gequiere Joseph, 0b2c0r (6-0-0), Stuk 1
f°10v
Vliege Ambrosius, b3c70r (13-0-0), Stuk 1
f°2v



Index hagelschade Moorsele op 9/8/1758 per schadekost betrokkene

Vanlerberghe Joannes, 7b8c16r (1740-0-
0), Stuk 1 f°7r
Mestdagh Francis, 6b5c43r (1172-10-0),
Stuk 1 f°8r
Lepere Antone, 3b10c57r (653-2-0), Stuk 1
f°10v
Delvae Petrus, 3b7c50r (412-0-0), Stuk 1
f°2v
Vandaele Jacobus, 4b15c0r (397-8-0), Stuk
1 f°5r
Deleu Jacobus, 8b2c0r (385-6-0), Stuk 1
f°4r
Vandecasteele Pieter, 7b7c75r (377-16-0),
Stuk 1 f°15r
Pareyt Joseph, 8b1c50r (320-0-0), Stuk 1
f°13r
Boutte Joannes, 4b0c50r (318-0-0), Stuk 1
f°4v
Deprez Pieter Joannes, 8b13c90r (296-0-
0), Stuk 1 f°7v
Dumortier Pieter Philippe, 11b15c0r (293-
0-0), Stuk 1 f°9v
Nuyttens Anthone, 4b2c0r (278-0-0), Stuk
1 f°2r
Debruyne Pieter Joannes, 4b0c0r (265-16-
0), Stuk 1 f°8v
Dewachtere Joannes, 4b4c0r (240-0-0),
Stuk 1 f°11v
Van Meenen Jacobus, 1b12c0r (197-0-0),
Stuk 1 f°9r
Vandermeersch Joannes Carolus, 5b14c50r
(191-4-0), Stuk 1 f°9v
Grymonprez Pieter, 4b6c0r (180-4-0), Stuk
1 f°10v
Craynest Joseph, de jonge, 2b0c50r (168-
0-0), Stuk 1 f°2r
Warlop Joseph, 4b2c0r (152-0-0), Stuk 1
f°14r
Vanaelst Guilliame, 4b11c0r (149-0-0),
Stuk 1 f°10r
De Cock Joseph, de weduwe, 1b11c0r
(144-12-0), Stuk 1 f°1v
Verbrugge Pieter, 1b10c0r (142-8-0), Stuk
1 f°3r
Soenen Joannes, 4b7c0r (136-0-0), Stuk 1
f°12v
Neirinck Joseph, 1b13c0r (135-2-0), Stuk 1
f°7r

Deman Joseph, 4b12c0r (128-14-0), Stuk 1
f°8r
Vanderplancke Jacobus, 3b12c0r (118-0-
0), Stuk 1 f°14r
Demittenaere Jacobus, 1b12c75r (116-0-0),
Stuk 1 f°3r
Panne Joannes, 1b9c0r (114-0-0), Stuk 1
f°9r
Vincke Guilliame, 1b13c0r (106-0-0), Stuk
1 f°3r
Pattijn Joannes, 2b1c0r (102-0-0), Stuk 1
f°6r
Vuylsteke Jacobus, 3b13c50r (100-4-0),
Stuk 1 f°5v
Nuyttens Francis, 2b7c50r (96-0-0), Stuk 1
f°6v
Vanden Bulcke Simoen, 1b12c0r (89-0-0),
Stuk 1 f°12r
Vanden Broucke Pieter, 1b8c0r (79-4-0),
Stuk 1 f°1v
Vanderstichele Pieter, 1b2c50r (78-0-0),
Stuk 1 f°2r
Delvae Jacques, de weduwe, 1b7c50r (77-
8-0), Stuk 1 f°5r
Vanhoutte Joannes, 1b15c0r (75-10-0),
Stuk 1 f°3v
Baert Joannes, 1b5c0r (71-4-0), Stuk 1
f°3v
Vandermeersch Carolus, de weduwe,
2b87c0r (69-18-0), Stuk 1 f°15r
Dheere Felix, 0b8c0r (65-12-0), Stuk 1
f°2v
Vantomme Andries, 1b8c0r (61-18-0),
Stuk 1 f°7r
Serruys Paulus, fs Bertram, 0b13c0r (60-0-
0), Stuk 1 f°3v
Maelfait Joachim, 1b0c70r (59-0-0), Stuk
1 f°1r
Nuytten Pieter, 1b14c0r (58-4-0), Stuk 1
f°14r
Vandaele Baltazar, 1b11c0r (58-0-0), Stuk
1 f°14r
Craeynest Joseph, de oude, 1b10c0r (53-
12-0), Stuk 1 f°7v
Maelfait Carel, 1b10c0r (53-0-0), Stuk 1
f°6v
Masschelin Pieter, de weduwe, 1b3c0r (52-
0-0), Stuk 1 f°11v



Verschelde Joannes Baptiste, 0b14c50r
(50-8-0), Stuk 1 f°11r
Denijs Francis, de weduwe, 1b12c0r (49-
18-0), Stuk 1 f°8r
Dumortier Joannes, de weduwe, 6b0c0r
(48-12-0), Stuk 1 f°4v
Dumortier Jacobus, 1b7c50r (48-0-0), Stuk
1 f°3v
Vansteenkiste Pieter, 1b8c50r (48-0-0),
Stuk 1 f°13v
Cornillie Mathijs, 1b6c0r (47-0-0), Stuk 1
f°12v
Flamez Joachim, 1b5c0r (46-0-0), Stuk 1
f°9r
Vandommele Joannes, 0b10c0r (46-0-0),
Stuk 1 f°7r
Demets Jacobus, 1b3c5r (42-6-0), Stuk 1
f°12v
Vanoverberg Adriaen, 1b1c0r (42-0-0),
Stuk 1 f°13r
Hopsomer Guilliame, 0b8c0r (40-16-0),
Stuk 1 f°1v
Vanderplancke Francis, 0b15c0r (38-16-0),
Stuk 1 f°13v
David Baptiste, 1b0c0r (38-0-0), Stuk 1
f°11v
Delvae Francis, 0b14c50r (37-0-0), Stuk 1
f°12r
Wallecan Joannes, 0b5c0r (36-0-0), Stuk 1
f°6v
Decoene Andries, 0b14c50r (34-8-0), Stuk
1 f°11r
Clais Philippe, 0b11c0r (32-18-0), Stuk 1
f°10r
Boury Joseph, 0b9c0r (31-4-0), Stuk 1 f°4r
Deneckere Daniel, 0b14c50r (26-12-0),
Stuk 1 f°5v
Coussement Petrus, 1b1c0r (26-0-0), Stuk
1 f°14v
Baeckelant Jacobus, 1b6c50r (25-0-0),
Stuk 1 f°12r
Vlaminck Michiel, 0b6c25r (24-5-0), Stuk
1 f°3v
Flamez Adriaen, 0b12c28r (24-0-0), Stuk 1
f°6v
Dutoit Antone, de weduwe, 0b8c50r (23-
16-0), Stuk 1 f°15r
Casier Balthazar, 0b15c0r (23-14-0), Stuk
1 f°10r

Luycx Pieter fs Jan, 1b1c75r (23-10-0),
Stuk 1 f°6v
Clais Jacques, 0b6c50r (23-0-0), Stuk 1
f°6r
Gheysen Michiel, de weduwe, 0b14c0r
(22-8-0), Stuk 1 f°8v
Van Marcke Guilliame, 0b4c0r (22-0-0),
Stuk 1 f°8r
Penseel Joannes, 0b14c0r (20-8-0), Stuk 1
f°11r
Geysen Francis, 0b13c0r (20-0-0), Stuk 1
f°13v
Demets Joannes, 0b12c25r (19-0-0), Stuk 1
f°10v
Lavens Martinus, 0b7c0r (19-0-0), Stuk 1
f°12r
Vandaele Victor, 0b10c0r (19-0-0), Stuk 1
f°14v
Casier Jacobus fs Carel, 0b9c50r (18-12-
0), Stuk 1 f°5v
Coone Maerten, 0b4c0r (16-0-0), Stuk 1
f°6r
Loosvelt Maerten, 0b8c75r (16-0-0), Stuk
1 f°5r
Vandaele Hubrecht, 0b9c0r (16-0-0), Stuk
1 f°14v
Vervisch Boudewin, 0b4c0r (16-0-0), Stuk
1 f°9r
Loosvelt Thomas, 0b8c50r (15-0-0), Stuk 1
f°13v
Vansteenkiste Joannes Antone, 0b6c50r
(13-0-0), Stuk 1 f°14v
Vliege Ambrosius, b3c70r (13-0-0), Stuk 1
f°2v
Dumon Pieter, 0b6c50r (12-18-0), Stuk 1
f°10v
Bequaert Antone, 0b12c0r (12-0-0), Stuk 1
f°5v
Deneckere Joannes, de weduwe, 0b5c50r
(12-0-0), Stuk 1 f°8v
Verfaille Ignaes, 0b7c0r (12-0-0), Stuk 1
f°12v
Casier Carel, 0b3c0r (10-4-0), Stuk 1 f°9r
Vansteenkiste Pieter, 0b3c0r (10-0-0), Stuk
1 f°7r
Serruys Paulus, fs Jan, 0b4c0r (9-0-0),
Stuk 1 f°6r
Tavernier Joseph, 0b11c0r (9-0-0), Stuk 1
f°13r



Verhalle Robert, 0b2c25r (9-0-0), Stuk 1
f°14v
Demuynck Joannes, 0b6c50r (8-16-0),
Stuk 1 f°12v
Blondeel Pieter, 0b2c50r (8-0-0), Stuk 1
f°8r
Gequiere Joseph, 0b2c0r (6-0-0), Stuk 1
f°10v

Hovijn Marijn, 0b2c50r (6-0-0), Stuk 1
f°14v
Braeckeveld Pieter, 0b2c0r (3-0-0), Stuk 1
f°10v

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.

Lezingencircuit Kortrijk.

Lid Fred Vannieuwenhuyse overleden. (Wilfried Devoldere)

Transcriptie parochieregister Oostnieuwkerke 1624-1646.

Fonds de Croix - Archief heemkundige kring Dadingisila vzw - Dadizele.

Hagelschade in Moorsele op 9 augustus 1758 (Stef Arrazola de Oñate)

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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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 opnieuw gelegenheid tot
opzoekingen in ons documentatiecentrum
maar er dienen een aantal maatregelen in
acht genomen in het kader van “corona”.
op volgende data (wel rekening houdend
met genomen maatregelen – zie verder)/

Ons documentatiecentrum is geopend op
volgende data, er dient echter een afspraak
gemaakt en iedere bezoek wordt
verondersteld het tijdelijk reglement na te
leven.

Openingstijden in juli en augustus, telkens
op zaterdagnamiddag van 14 tot 17 uur:

- Zaterdag 4 juli o.l.v. Rudy
Popelier;

- Zaterdag 18 juli o.l.v. Bernard
Bruggeman;

- Zaterdag 8 augustus o.l.v. Johan
Bogaert;

- Zaterdag 29 augustus o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Vanaf september gelden opnieuw de
gebruikelijke openingstijden:

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

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

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

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

Openingstijden onder voorbehoud van
gewijzigde reglementen in het kader van
corona.

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.



REGLEMENT EN MAATREGELEN COVID-19.

- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 4.

- Mondmasker verplicht – wie het zijne vergat is verplicht er te plaatse een aan te
kopen.

- Ten laatste 2 dagen vooraf uw bezoek aanvragen bij de voorzitter die daags voordien
de zaalverantwoordelijke de lijst van de vier namen bezorgt. Aanvraag via mail naar
wilfried.devoldere@skynet.be.

- Bij aankomst gebruikt de bezoeker de ontsmettingsgel.

- Iedereen houdt afstand.

- De zaalverantwoordelijke neemt eventuele fotokopieën.

- Hij haalt ook het materiaal zelf uit voor de bezoeker, De geconsulteerde documenten
kunnen die dag niet meer geraadpleegd worden door een andere bezoeker.

- De bidprentjes mogen enkel geconsulteerd worden met handschoenen.

- Er zijn slechts 2 laptops beschikbaar (op afstand). Het klavier wordt telkens bedekt
met plasticfolie.

- Er kan geen drank aangekocht worden.

- Gebruik van de toiletten: in ieder toilet staat ontsmettingsspray om na gebruik het
toilet te reinigen (wil de zaalverantwoordelijke verwittigen). Om de handen af te
drogen na wasbeurt is er keukenrol aanwezig. Er wordt de gebruiker attent op gemaakt
via een geafficheerd bericht om het toilet te ontsmetten.

- Doordat er voldoende tijd is tussen twee momenten waarop het centrum geopend is,
dienen de gebruikte documenten niet “in quarantaine” geplaatst (behalve misschien
tussen 6 en 9 september - wordt geëvalueerd rond dat moment).

AANWINST VAN TIENDUIZENDEN BIDPENTJES IN ONS
DOCUMENTATIECENTRUM, EQUIVALENT VAN 262 KG NETTO…

Wim Debu

Een tweetal jaar terug, bij een bezoek aan het Stadsarchief Kortrijk (SAK) dat toen nog
gevestigd was in de Kortrijksestraat te Kortrijk, ontmoette ik Pol, één van de vrijwilligers van
het SAK, die bezig was met bidprentjes. Toen ik hem vroeg wat hij precies aan het doen was,
antwoordde hij me dat hij in opdracht van de archivaris hun verzameling bidprentjes aan het
‘opkuisen’ was. Daarmee bedoelde hij het verwijderen van de vele dubbele exemplaren.

Het SAK beschikt over een indrukwekkende verzameling bidprentjes, in totaal ca. 1,2 miljoen
unieke exemplaren. Het grootste deel, zo’n 700.000 bidprentjes, werd bijeengebracht door
pastoor Leopold Slosse (°Marke, 1842 +Rumbeke, 1920) die o.a. in Izegem, Kooigem en
Rumbeke een tijd lang parochieherder was. Daarnaast kreeg het SAK in de afgelopen
decennia ook heel wat schenkingen van andere personen/verzamelaars.

Het SAK verhuisde in 2018 naar het erfgoeddepot Trezoor (Vier Linden 1 te 8501 Kortrijk-
Heule) en in het vooruitzicht van deze verhuis wou men het volume zo veel mogelijk
beperken. Het had trouwens geen zin om meerdere exemplaren van eenzelfde bidprentje bij te
houden.



Ik informeerde bij Peter Van Ammel, een SAK-medewerker, wat er met de dubbele
bidprentjes zou gebeuren. Peter vroeg me of ik misschien interesse had in die dubbele
exemplaren. Het ging hem om ca. 400.000 stuks. Daar moest ik natuurlijk niet lang over
nadenken want ik liet aan Peter weten dat onze afdeling Mandel-Leie van Familiekunde
Vlaanderen al een mooie verzameling bidprentjes (ca. 350.000 stuks) bezit en dat we die
graag wilden aanvullen met hun dubbele bidprentjes. Hij gaf mij de raad om een gemotiveerd
verzoek aan de stadsarchivaris te richten die het op zijn beurt zou voorleggen aan het
schepencollege.

De devotieprentjes met een afbeelding van een heilige liggen aan de basis van het bidprentje.
Het beeld functioneerde ter ondersteuning van het woord of stond zelfs los van de tekst voor
de ongeletterden. Het kent zijn oorsprong in de vroegere Noordelijke Nederlanden waarna het
eind 18de eeuw via Antwerpen ook in de Zuidelijke Nederlanden (min of meer het huidige
Vlaanderen) ingeburgerd raakt.

In de ‘verzameling Slosse’ steekt het oudste bidprentje van Oost- en West-Vlaanderen, nl. dat
van Dominicus Vercruysse die op 20 mei 1805 in Kortrijk stierf. Zijn vrouw, van Antwerpen
afkomstig, liet het voor hem drukken.

Enkele weken later kreeg ik van Peter het bericht dat het schepencollege hun akkoord had
gegeven. Twee auto’s werden tot aan het dak gevuld en de bidprentjes werden naar mijn
woning overgebracht om daar op hun beurt ‘gezuiverd’ te worden en opnieuw alfabetisch te
worden geklasseerd. Je moet weten dat Slosse alleen al zijn bidprentjes in diverse reeksen
opdeelde, zoals bv. religieuzen, adel, … soms per periode. Voor ons moesten al die
afzonderlijke reeksen samen worden gebracht en moesten ook (opnieuw) de dubbele
exemplaren eruit worden gehaald.

In het SAK stonden ook enkele informatieborden die een paar jaar terug een tentoonstelling
opfleurden over de geschiedenis van het bidprentje en de ‘verzameling Slosse’. Ik mocht die
ook meenemen. De borden werden wat opgepoetst en hangen ondertussen in de leeszaal van
ons documentatiecentrum in Oekene. Zij zijn het lezen zeker waard en tonen het belang van
een bidprentje aan, niet alleen op geschiedkundig of genealogisch vlak, maar ook op vlak van
taalgebruik en opmaak.

Samen met enkele helpende handen ging ik aan de slag om de geschonken bidprentjes
opnieuw te klasseren. Grosso modo kan gesteld worden dat de schenking van het SAK
grotendeels bestaat uit bidprentjes uit de periode 1850-1950. Tijdens het klasseren ben ik
echter ook enkele pareltjes tegengekomen die dateren van het begin van de 19de eeuw en dus
al ruim 200 jaar oud zijn. Dat het ‘zintje’ echt zo oud is, ben je zonder wetenschappelijke
analyse natuurlijk niet zeker. Soms werd het ‘ter nagedachtenis’ gedrukt enige tijd (zelfs
jaren) na het overlijden of kwam er nadien een herdruk van het origineel. Aan de hand van het
soort papier dat gebruikt werd, de letterzetting en de druktechniek kan je echter wel snel
aanvoelen of het om een oud dan wel recenter exemplaar gaat.



Deze borden sieren de wanden van onze leeszaal en andere ruimtes.



Quasi alle bidprentjes werden gedrukt maar toch kwam ik enkele bidprentjes tegen die (bij
gebrek aan financiële middelen?) met de hand werden geschreven. Voor de schrijver mag ik
hopen dat de kerk toen niet vol zat.



Sommige bidprentjes, meestal van de hand van Slosse zelf, zijn stambomen op zich. Je moet
maar geluk hebben dat je bij het begin van je zoektocht naar je voorouders op zo’n bidprentje
stoot.

Bidprentjes zijn nog interessanter als ze naast de geboorte- en overlijdensdatum ook nog iets
anders over de persoon vertellen. Soms is deze informatie op het ‘zintje’ gedrukt, terwijl op
andere ‘zintjes’ de houder destijds iets eigenhandig heeft bijgeschreven. Op het
gedachtenisprentje van Eugene Van De Meulebroecke (°Tiegem, 1784 +St. Denijs, 1868)
staat het verloop van zijn bewogen militaire en burgerlijke loopbaan.

Op dat van de Nederlander Louis Paulus Rooymans (°Budel, 1919 +Kinsayok, 1943)
vernemen we in welke erbarmelijke omstandigheden hij ‘in den vreemde’ het leven liet, en
dan nog op zijn 24ste verjaardag.



Uit de gedrukte tekst en uit de handgeschreven notitie op het bidprentje van Constantia Terras
(°Vichte, 1807 +Kortrijk, 1884) kunnen we afleiden dat zij ‘eene blinde’ was.



Van Francisca Scherpereel (°St. Denijs, 1813 +St. Denijs, 1909) weten we dan weer dat ze in
de volksmond ‘Sieska Bakkers’ werd genoemd …. en Maria Sabbe (°Menen, 1888
+Humelgem, 1917) blijkt dan tijdens WOI vanuit Menen naar Humelgem (Steenokkerzeel) te
zijn gevlucht om er uiteindelijk daar te sterven.

Op het bidprentje van Barbara Theresia Vanden Broucke (°Rumbeke, 1829 +Izegem, 1893)
schreef de houder (waarschijnlijk Pastoor Slosse) dat ze ‘dienstmeid was van de heeren Felix
en Karel Pollet’ te Izegem. Bij dit bidprentje stak (wellicht van haar) een foto waar op de
achterzijde dezelfde informatie werd neergepend. Doordat haar 2de voornaam (Theresia) op
het bidprentje werd onderstreept en op de achterzijde van die foto ook enkel die voornaam
vermeld wordt, kunnen we er van uit gaan dat ze doorgaans aangesproken werd met haar 2de

voornaam.



Dat ‘voerman’ Ferdinandus Ludovicus Willemyns (°Izegem, 1841 +Izegem, 1894) ziek werd
om 11 uur s’nachts en anderhalf uur later al overleed, zullen we waarschijnlijk niet zo
gedetailleerd in zijn overlijdensakte lezen. Hetzelfde geldt voor Jan Baptist Van Nuffel
(°Aalst, 1855 +Aalst, 1881) want ‘dien jongen lag ’s morgens in zijn bed dood’.

Tenslotte lezen we op het bidprentje van Bruno Constantinus Vandenbussche (°Izegem, 1797
+Ardooie, 1879) dat hij geboren werd op ‘Baerts hof’ en dat zijn stiefvader Baert heette.
Volgens opzoekingen in Geneanet overleed vader Constantinus Vandenbussche zo’n 5
maanden voor de geboorte van Bruno. De moeder, Barbara Theresia Vantomme, hertrouwde
in 1798 met landbouwer Jean Baptiste Baert (°Meulebeke, 1751 +Izegem, 1817) uit Izegem
die wellicht op ‘Baerts hof’ woonde. Vandaar …



Het werk is nog niet gedaan …

De bidprentjes zijn dan al wel geklasseerd, ze moeten ook nog geraadpleegd kunnen worden
door het ruime publiek. Natuurlijk kan je de bidprentjes in ons documentatiecentrum te
Oekene consulteren maar dan moet je wel zelf de verplaatsing maken. We willen echter ons
archief, ook onze verzameling bidprentjes, zoveel als mogelijk ‘ontsluiten’, d.w.z.
toegankelijk maken voor iedereen.

Van de ca. 1,2 miljoen bidprentjes die het SAK bezit, zijn er nog maar zo’n 200.000 digitaal
te consulteren op de website van de beeldbank van de Stad Kortrijk
(https://beeldbank.kortrijk.be/bidprentjes/index.php/search).

Belangrijke oproep:

Binnen onze lokale afdeling van Familiekunde Vlaanderen werd een werkgroep Bidprentjes
opgericht. We zijn daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen bij
ofwel het klasseren van bidprentjes, ofwel bereid zijn om enkele gegevens van de bidprentjes
in een computerprogramma in te voeren. Dat laatste kan gerust van bij u thuis … op uw eigen



tempo. Het enige wat u nodig heeft is een PC of laptop (bij voorkeur met een
internetaansluiting). Wij bezorgen u een aantal gescande bidprentjes en u voert de essentiële
gegevens van het bidprentje in een computerprogramma in dat u ter beschikking wordt
gesteld. De nodige ondersteuning krijgt u er gratis bij. Ideaal voor koude winteravonden of
regenachtige zomerdagen.

Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken, neem dan gerust contact op één van de
bestuursleden.

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.

Reglement en maatregelen in het kader van COVID-19.

Aanwinst van tienduizenden bidpentjes in ons documentatiecentrum, equivalent van 262
kg netto… (Wim Debu)

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 de rekening van Familiekunde Vlaanderen, Van
Heybeecksraat 3, 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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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.

Ook in het najaar werken we met het
reglement omtrent de corona maatregelen,
jullie vinden het nogmaals in dit
Stamboompje. Reserveren blijft een
noodzaak.

De openingstijden gelden onder
voorbehoud van gewijzigde
situtaties/maatregelen in het kader van
corona.

Zondag 4 oktober o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10 oktober o.l.v. Johan
Bogaert (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13 oktober o.l.v. Marc
Vandenberghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 19 oktober o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Zondag 1 november: GESLOTEN
(Allerheiligen))

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

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

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

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

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

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

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



VERDERE ACTIVITEITEN OKTOBER, NOVEMBER EN DECEMBER

Op WOENSDAG 21 OKTOBER houden we twee sessies voor onze nieuwe leden en
kandidaat-leden. Zij kregen hierover reeds een mail met een uitnodiging. Om 15 en om 19
uur geven ondervoorzitter Johan Roelstraete en voorzitter Wilfried Devoldere wat tips mee
voor de beginnende genealogen. Een aantal links naar websites, hoe er aan te beginnen, e.d.
De aanwezigen kunnen vragen stellen zodat we tot een soort panelgesprek komen.
Het aantal aanwezigen is opnieuw beperkt, men dient een mondmasker op te zetten.
Ook andere leden kunnen inschrijven. Indien er te veel belangstelling is, dan houden we een
tweede infosessie (eventueel opnieuw namiddag en avond) in november. Wil een mail sturen
naar de voorzittter indien je wenst deel te nemen. Deze activiteit is gratis, dit is trouwens een
van de voordelen van het lidmaatschap.

BEZOEK AAN HET WEST-VLAAMS DOCUMENTATIECENTRUM VOOR
FAMILIEGESCHIEDENIS IN OOSTENDE.
Op donderdag 3 december bezoeken we het Provinciaal Documentatiecentrum van Oostende.
We starten er om 14.30 uur. De plaatselijke voorzitter Bernard Legrand zal er ons rondleiden
en o.a. hun nieuwste zoekrobot “Karakol” presenteren. Vergeet jullie mondmasker niet.
Inschrijven is verplicht (plaatsen beperkt) via onze secretaris mbrigitte.willaert@telenet.be.

VERBAAL VERHAAL

“Verbaal verhaal” gaat opnieuw van start vanaf oktober.
Maandelijks schotelen de Kortrijkse erfgoedverenigingen je een portie geschiedenis
voor. Samen bouwden ze een lezingencircuit uit. Alle lezingen vinden plaats om 19 uur
in OC De Lange Munte (Beeklaan 81), tenzij anders vermeld. Toegang 2 euro, inclusief
drankje achteraf.

Woensdag 7 oktober 2020 - Korneel De Rynck : Vroeger was alles anders.

Korneel De Rynck (°1986, Kortrijk) is historicus en auteur. Zijn lezing is gebaseerd op zijn
recentste boek “Vroeger was alles anders ”(Manteau) over het dagelijks leven in België vlak
voor de golden sixties. Verrassend voor jongere generaties, en bijzonder herkenbaar voor wie
een dagje ouder is. Hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door
Expo 58? Wat aten de mensen toen? Hoe wasten ze zich? Hoe verplaatsten ze zich, en hoe
vulden ze hun schaarse vrije tijd in? Het gaat over schepjes cichorei in de koffie,
buurtcinema’s en Leuvense stoven. Maar ook over telegrammen, bedevaarten naar Lourdes en
buitentoiletten. Met oude foto’s, beeldfragmenten en een streepje muziek wordt dit een
bijzonder boeiende lezing.

Organisatie Davidsfonds Kortrijk



Zondag 15 november 2020 (10u) - Peter Jonnaert: Bauhaus.

Het is een eeuw geleden dat in het Duitse Weimar het Bauhaus werd opgericht door Walter
Gropius. Ook al heeft deze stroming slechts 14 jaar bestaan, in die korte tijd heeft ze een rol
van doorslaggevende betekenis gespeeld in de kunst en vormgeving van de 20ste eeuw.
Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertelt het complexe verhaal van de ontstaansgeschiedenis en
evolutie van het Bauhaus in Weimar, Dessau en Berlijn tussen 1919 en 1933 in Duitsland,
aangevuld met voorbeelden van het moderne bouwen in België. Organisatie Gidsenkring
Kortrijk

Woensdag 16 december 2020 - Lisa Demets: De ambities van een politieke familie. De
Breydels, politiek en geschiedschrijving in de vijftiende eeuw.

Niet alleen vandaag, ook in de middeleeuwen stond de herinnering aan 1302 al op de politieke
agenda. Talrijke prominente families uit de Vlaamse steden verbonden hun naam aan een (al
dan niet fictieve) rol in het Frans-Vlaamse conflict. De meest succesvolle was de Brugse
familie Breydel. In deze lezing gaat Lisa Demets dieper in op de politieke carrière van de
familie Breydel in de vijftiende eeuw, de relatie tussen kroniekschrijving en politiek en hoe de
beeldvorming over 1302 hier een sleutelrol in speelde.

dr. Lisa Demets is verbonden aan het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies -
Department of History - Ghent University. Organisatie De Leiegouw

Woensdag 13 januari 2021 – Nieuwjaarslezing - Meer informatie volgt

REGLEMENT EN MAATREGELEN COVID-19.

- Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 4.

- Mondmasker verplicht – wie het zijne vergat is verplicht er te plaatse een aan te
kopen.

- Ten laatste 2 dagen vooraf uw bezoek aanvragen bij de voorzitter die daags voordien
de zaalverantwoordelijke de lijst van de vier namen bezorgt. Aanvraag via mail naar
wilfried.devoldere@skynet.be.

- Bij aankomst gebruikt de bezoeker de ontsmettingsgel.

- Iedereen houdt afstand.

- De zaalverantwoordelijke neemt eventuele fotokopieën.

- Hij haalt ook het materiaal zelf uit voor de bezoeker, De geconsulteerde documenten
kunnen die dag niet meer geraadpleegd worden door een andere bezoeker.

- De bidprentjes mogen enkel geconsulteerd worden met handschoenen.

- Er zijn slechts 2 laptops beschikbaar (op afstand). Het klavier wordt telkens bedekt
met plasticfolie.

- Er kan geen drank aangekocht worden.

- Gebruik van de toiletten: in ieder toilet staat ontsmettingsspray om na gebruik het
toilet te reinigen (wil de zaalverantwoordelijke verwittigen). Om de handen af te
drogen na wasbeurt is er keukenrol aanwezig. Er wordt de gebruiker attent op gemaakt
via een geafficheerd bericht om het toilet te ontsmetten.

- Doordat er voldoende tijd is tussen twee momenten waarop het centrum geopend is,
dienen de gebruikte documenten niet “in quarantaine” geplaatst (met een paar
uitzonderingen)



Een nieuwe uitgave ook interessant voor onze regio…

Ignace DEBRUYNE, Terrier der Prochie van Clercken – 1686, Ieper, 2020. – 308 blz.
incl. 28 blz. Index, 210 x 295 mm. – uitgave: FV regio Ieper-Diksmuide.

Dit boek bevat niet alleen de transcriptie van het Landboek zelf, maar ook van de Ommeloper
en Verhoofding uit 1686, en voorts aanvullingen uit 1747 en 1798. Liefst 1022 percelen
worden beschreven. De index omvat meer dan 1000 personen, pachters of eigenaars, uit 1686,
1747 en 1798; daarnaast ook tientallen organisatie-eigenaars, straatnamen,
terreinbijzonderheden en anders bouwsels en constructies. De 1022 percelen zijn verdeeld
over 8 houcken van het vroegere Klerken (en Houthulst). In 1686 zijn er 141 pachters en 193
eigenaars, staan er circa 140 woningen, waarvan bij de meeste de toenmalige bewoners
worden geïdentificeerd. Voorts molens, smidsen, brouwerijen, en uiteraard kerk, kosterij en
kerkhof.
Het boek is in vierkleurendruk, met tientallen kaartjes en voetnoten als eerste aanzet tot
identificatie van de beschreven percelen.
Het boek kan verkregen worden bij de auteur, ignace.debruyne@advalvas.be en bij FV regio
Ieper-Diksmuide, door overschrijving van 30 EUR (+ 7 EUR portkosten) op rekening BE17
7383 2934 4021.

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.

Reglement en maatregelen in het kader van COVID-19.

Nieuwe publicatie over Klerken

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 de rekening van Familiekunde Vlaanderen, Van
Heybeecksraat 3, 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)


