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D i g i t a a l

50ste jaargang, nr. 1 – januari 2022

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare – BIE Midwest
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio Mandel – Leie

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

Bij een nieuw jaar 2022…

Beste lezers, leden van Familiekunde Vlaanderen,

In het eerste nummer van ’t Stamboompje 2021 schreven we: ‘het bizarre jaar 2020 is er
eentje om vlug te vergeten. Maar dat is natuurlijk niets nieuws. Het was een jaar zonder veel
activiteiten.’ Ook dit jaar waren er weinig activiteiten, ons documentatiecentrum was gelukkig
enkele maanden geopend. We konden op 3 november onze nieuwe leden verwelkomen met
wat uitleg over onze werking en ons documentatiecentrum. Hieronder vinden jullie de
openingstijden maar in ieder geval is er niets gepland voor de maand januari.
Raadpleeg onze website http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/startpag.html en ook
wie ingeschreven is op onze mededelingen – dus het verschijnen van ’t Stamboompje – kan
rekenen op melding bij het opnieuw opengestelde documentatiecentrum.
We hopen alvast dat 2022 een beter jaar wordt. Alvast beste wensen voor het nieuwe jaar.

Wilfried Devoldere

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.

Eventuele data: 6, 8, 12 en 21 februari, 6,
8, 12 en 21 maart 2022. Onder
voorbehoud.
.

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.
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Onze jaarlijkse aperitiefbabbel
‘Proper en puur!

Een vrolijke geschiedenis van onze persoonlijke hygiëne’

Zondag 20 februari 2022
om 10 uur stipt in de

polyvalente Zaal OCAR,
Kerkplein 29 in Rumbeke

Deelnameprijs bedraagt 8 euro - twee
aperitieven inbegrepen. Je kunt ter plaatse je
keuze maken.

Je dient je in te schrijven vóór 15 februari
inschrijven bij onze secretaris 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
‘K.G.O.G.R.O’ en de Roeselaarse Gidsenkring.

Ilse Landuyt studeerde Romaanse Filologie en
Politieke en Sociale Geschiedenis van de Westerse
Wereld. Met veel beeldmateriaal en anekdotes vertelt
ze over Geschiedenis,
In deze 'luchtige' lezing tracteert ze ons op een
vrolijke geschiedenis van de persoonlijke hygiëne.
Een verhaal van properheid, van bij de Grieken tot
nu. Met hilarische, maar ook tragische details over
wat er in de badkamer soms mis kan lopen.
Waarom wasten de Grieken zich niet aan de lavabo?
Waarom had Henry VIII veel te lange mouwen? Kent
u dat van die liefdesbrief van Napoleon aan zijn
Joséphine? Hoe proper was Brigitte Bardot? En u?
Met veel beeldmateriaal en anekdotes vertelt ze over
geschiedenis, zoals u het op school nooit hoorde.
Welkom! Ook aan jullie nieuwsgierige familie en
vrienden.

Indien de aperitiefbabbel niet kan doorgaan zoals gepland (omwille van Corona), wordt
wie ingeschreven was verwittigd.
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Informatisering gegevens van
Belgische vluchtelingen tijdens WOI naar Normandië in Frankrijk.

Johan Bogaert

In 2014 en 2015 bezochten Wilfried Devoldere en Arnold Preneel enkele archieven in
Normandië (Archives Départementales), op zoek naar lijsten van Belgische vluchtelingen. Na
het raadplegen van de plaatselijke indexen konden ze in totaal zo'n 3519 foto's nemen van
allerlei lijsten.
Terloops dient gezegd dat er in de talrijke documenten bij de verschillende gemeenten weinig
of geen uniformiteit bestond. Een repertorium of lijst is in het ene departement een
kladschriftje en in een ander een voorgedrukt register. De meeste lijsten zijn handgeschreven,
wat de leesbaarheid ervan bemoeilijkte.
Nadat alle foto's per departement en per dossier werden geplaatst , werden ze nog allemaal
genoemd naar de dossiernaam met volgnummer, zodat alle dossiers compleet bleven.
In 2018 begon de informatisering van alle dossiers, eerst schuchtere pogingen in Word en
Excel, maar al snel bleek dat een conforme database de enige manier was voor zowel de
ingave als het opvragen van gegevens van de vluchtelingen. Gezien er geen uniformiteit in de
verschillende dossiers was, moest de database voordurend bijgestuurd worden.
Het tweede en wel belangrijke euvel bleken de namen te zijn, zowel de familienamen, de
Belgische - als de Franse gemeentenamen. Wat de familienamen betreft, deze werden
opgenomen zoals die vermeld stonden in de lijsten, soms wetende dat die verkeerd gespeld
waren (verfranst dus). De Belgische gemeentenamen werden aangepast naar de nu van
toepassing zijnde gemeentenaam. Indien onleesbaar, dan werd er niets ingevuld.
De Franse gemeentenamen daarentegen werden via WikiPedia gecontroleerd naar hun
bestaan en de juiste schrijfwijze ervan. Bij deze gemeenten werd ook het kanton, het
arrondissement en departement toegevoegd, er werd als basis de toestand van 1918 genomen.
Deze kunnen afwijken omdat er in 2015 in Frankrijk een grondige hervorming van de kantons
en arrondissementen was. Een heuse karwei als je weet dat het over 700 Franse gemeenten
gaat.
De database bevat niet alle vluchtelingen die tijdens WOI in Normandië verbleven, maar
enkel deze die voorkomen op de genomen foto's en voldoen aan volgend criteria:
- dossierlijst moet duidelijk vermelden dat het om Belgische vluchtelingen gaat.
- in andere gevallen , als de Belgische gemeente was ingevuld bij de vluchteling.
Personen met Vlaamsklinkende naam , maar zonder bovenstaande voorwaarde, werden NIET
opgenomen.
Om een idee te geven van de omvang van de database volgen enkele cijfers:

- 19444 records
- 6387 verschillende namen.
- 10984 records met org. Belgische gemeente waarvan 32 records zonder Franse gemeente.
- 8460 records zonder Belgische gemeente.
- 179 records zonder gemeente in Normandië (of onleesbaar).
- 147 records zonder Belgische gemeente en Franse gemeente.
- 563 Verschillende Belgische gemeenten.
- 700 Verschillende Franse gemeenten.
- 82 Dossiers.
- 3519 Foto's van dossierpagina's.

Het programma voor het consulteren van de gegevens. Dit is een onafhankelijk programma
zodat MSOffice niet noodzakelijk is voor het gebruik ervan.
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Het programma ProgVluNor.
Er bestaan verschillende zoekmogelijkheden in ProgVluNor, nl:

- mogelijkheid om een deel van de naam te gebruiken, zodat breder zoeken kan gebeuren. Wat
wel noodzakelijk was gezien de vele schrijffouten.

- Zoeken op originele Belgische gemeente, voor zover die zijn ingevuld in het dossier.
- Zoeken op Franse gemeente.
- Zoeken op dossiernummer.
- Zoeken op gebeurtenis, indien vermeld in dossier.
- Zoeken op document.

Met steeds de mogelijkheid tot het opvragen van een detail van alle gegevens van de persoon
alsook een foto van de dossierpagina en alle namen van deze pagina.



6



7

De dossiers kunnen volledig worden opgevraagd, omdat er sommige zijn die geen
persoonsgegevens bevatten maar wel belangrijke informatie.

Veel zoekplezier in deze databank
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Zware onweders van alle tijden?
Marc Van Damme

De beelden van de zware onweders die de voorbije zomer ons land hebben geteisterd zitten
nog vers in ons geheugen. Beekjes werden kolkende rivieren en traden buiten hun oevers.
Huizen werden verzwolgen en zwaar beschadigd, mensen werden meegesleurd en
verdronken. Een echte catastrofe onder meer te wijten aan de klimaatopwarming. Een
eenmalige gebeurtenis?
Als genealoog kunnen wij ons de vraag stellen of onze voorouders met dergelijke
weersfenomenen werden geconfronteerd. Op de website van het Koninklijk Meteorologisch
Instituut vindt men enkele artikels over het weer in onze regio tijdens het ancien regime 1.
Heel wat ervan hebben betrekking op strenge en langdurige nachtvorst, waarbij onder meer de
Schelde dichtvroor. Andere artikelen maken onder meer melding van: een dijkbreuk bij
Diksmuide op 5 november 1530; een hevige windstorm die op Paasmaandag 1606 over onze
gewesten waaide; een hevige windstorm die op 7 en 8 december 1703 over de lage landen
trok2; een zware storm die in de nacht van 19 januari 1735 over de Kasselrij Rijsel trok,
waarbij de hoge scherpe torenspits van de Sint-Michielskerk van Roeselare werd afgerukt 3.
Over zware zomerstormen is echter weinig of niets terug te vinden. Bij het digitaliseren van
de overlijdenakten van de parochie Kooigem, vond ik onderstaand randnota van de
toenmalige pastoor 4 van de parochie Kooigem. In dit artikel getuigt hij hoe op Pinksteren-
avond 27 mei 1730 meer dan de helft van zijn parochie werd “verpletterd” door een onweder
van “haegel bij met meninghe (ge)vallen die soo groot als eijeren bij forme van ijsstucken” .5

Volgens zijn getuigenis werd niet alleen zijn parochie getroffen, maar ook een deel van de
parochies Dottenijs, Sint-Denijs en Moen.

1 Bron: https://www.meteo.be/nl/over-het-kmi/geschiedenis/16de-18de-eeuw-ancien-regime
2 Over “De grote storm van december 1703 in de Lage landen” noteerde kapelaan Guillaume Van der Meulen

(1737-1809) uit Roesbrugge aan de IJzer in zijn handschrift dat in Ieper de afgerukte en gebroken
dakpannen de straten plaveien.

3 "…vanden thooren vande kercke waer van de schoone en hooghe naille is afgeworpen op den 19den january
1735 corts naer twee uren door eenen grauwsaemen orcaen ende daer door oock het noortoostersche
torreken met een deel vande gallerije ende eene groote bresse inden thooren ten noordoosten."

4 Bron: https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/inventaris/rabscan/eadid/BE-
A0516_111190_109885_DUT/inventarisnr/I111190109885434/level/file/scan-
index/112/foto/516_0424_000_00041_000_0_0116_r

5 De heer Gaston R. Demarée, gepensioneerd vorser bij het KMI, informeerde mij dat op 28 mei 1730 (dus
daags na de hagelbuien te Kooigem) de streek van Leuven op 28 mei 1730 door hagelbuien werd geteisterd.
Volgens aanduidingen zou 1730 een warm en droog jaar zijn geweest.



9

“Last will’s” en testamenten in Londen.
Werner Peene

Het is bij velen bekend dat in de 16de eeuw heel wat mensen uit Vlaanderen en Wallonië naar
het Verenigd Koninkrijk trokken. Zij maakten hun “last will” en testament op en deze worden
bewaard in de “National Archives” in Londen6. Ten gevolge van COVID-19 kon men gratis
deze akten downloaden. Het was dan ook een ideaal moment om personen uit te zoeken die
mogelijks uit Vlaanderen kwamen. Bij sommige staat dan ook “Translated from
Dutch/of/Frenche”.
Zo kwam ik terecht bij drie akten van de familie de Coene die afkomstig waren uit Roeselare.
1. “Alexander de Coone, merchant of City of London”, gedateerd 05-02-1591. PROB
11/77/91.
2. “John de Coene”, gedateerd 17-02-1574. PROB 11/56/531.
3. “Margaret vander Elst, widow of City of London”, gedateerd 03-03-1576. PROB 11/58/37.
De familienamen worden soms op diverse manieren geschreven of krijgen soms een “engels”
tintje.
Vergelijking met andere bronnen geven interessante gegevens op over hun geboorte of
huwelijk7, woonplaats, beroep, betaalde subsidies8, etc. .
Hieruit blijken ook heel wat familiebanden naar voor te komen

A. Alexander de Coone.
PROB 11/77/91

Bij de aanhef ligt hij ziek in bed, maar gezond van geest. Hij beweert een “godgelovig” mens
te zijn geweest en hoopt daarbij op de verrijzenis, ook door zijn wereldlijke goederen goed te
verdelen.
Dit zijn de wensen:
1° geeft jaarlijks aan de armen van Ieper 5£ voor eeuwig
2° geeft jaarlijks aan de armen van Roeselare 5£ voor eeuwig
3° hij stelt jaarlijks 200£ ter beschikking van diezelfde armen, voor ieder stad 100£, die zij
nodig hebben om land te kopen of te bewerken. Dit moet gebeuren op St. Michielsdag
4° aan de armen van de parochie St. Magnus in Londen schenkt hij eenmalig 10£

6 https://www.nationalarchives.gov.uk/
7 The Marriage, Baptismal and burial registers 1571 to 1874 and monumental inscriptions of the Dutch
Reformed Church, Austin Friars, London. William J.Ch. Moens, Lymington, 1884.
8 Returns of Aliens dwelling in the city and suburbes of London, from the Reign of Henry VIII tot that of James
I. Edited by R.E.G. Kirk and Ernest F. Kirk. 7 delen. Aberdeen, 1907.
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5° aan de armen van Nederlandse Gemeente in Londen (Dutch Church) schenkt hij eenmalig
15£
6° aan de armen van de Italiaanse Kerk in Londen schenkt hij eenmalig 5£
Hierna vemeldt hij dat hij na zijn dood (als hij sterft in Londen) wil begraven worden in de
kerk van St. Magnus in Londen. De kinderen van de “Christe Hospital” in Londen de
psalmen van David zouden zingen van bij zijn sterfhuis tot aan de kerk. Bovenop zijn kist
moet een linnen zwart kleed liggen dat daarna verkocht moet worden ten voordele van de
armen. Vier dragers moeten een zwarte rouwjurk dragen, die ongeveer 8 of 9 shilling kosten,
en een zwarte cape van 20 shilling per stuk. De “minister” die de homilie preekt krijgt
hiervoor ook een rouwkleed met 10 shilling daarbij. Daarbij krijgt hij een kleed die een lengte
heeft van 30 yards met een kostprijs van 15 shilling/yard, en een kleed met een kostprijs van
10 shilling/yard.
7° William de Lospre krijgt zwarte stof die hij nodig heeft voor een kousebroek.
8° aan verschillende arme mannen en vrouwen geeft hij een rouwjurk tegen de dag van zijn
begrafenis en hiervoor stelt hij een Kentse kleermaker aan. Elke stuk stof moet de waarde
hebben van 10 of 11£ en moet 30 yards lang zijn. Zij krijgen ook een zwarte cape.
9° na zijn begrafenis krijgen de armen nog op zijn minst 2 pence en 4 pence in geld.
10° aan zijn dochter Suzanne, die bij hem nog inwoont, 2000 mark 13 shilling en 4 pence. Dit
wordt in handen gegeven van John de Wolf, handelaar uit Haarlem, tot de dag dat zij huwt of
de leeftijd van 21 jaar bereikt. John de Wolf moet ondertussen dit geld beleggen aan 5%/jaar
dat zal ook gebruikt worden voor haar onderhoud mocht zijzelf niet in staat zijn dit te
beheren. Indien zij sterft en gehuwd was, dan gaat dit bedrag naar die kinderen. Is zij niet
gehuwd en heeft ze geen kinderen gaat het bedrag naar de kinderen of kleinkinderen van zijn
ooms en tantes van zijn moeders zijde. Dit wordt ook verdeeld aan de kinderen en
kleinkinderen van Jacomina Stayers, zijn nicht, die gehuwd was met Peter Muys (+)
11° aan zijn nicht Bernardina de Coone geeft hij eenmalig 1000£ en ook dit bedrag geeft hij
aan John de Wolf tot zij 21 jaar is of gehuwd. Ook dit bedrag moet hij ondertussen beleggen
aan 5%/jaar. Als zij sterft wordt dit verdeeld onder haar kinderen of kleinkinderen
12° 100£ gaat naar zijn dichtste erfgenamen van zijn vaders zijde
12° Jacomine Weerbrocke, weduwe van Roger van Peene(+), zijn tante, krijgt 20£ zo lang zij
leeft
13° Alexander en Jeane de Coone, kinderen van zijn broer Nicholas krijgen 1300£ verdeeld
als volgt: 1000£ aan Alexander en 300£ aan Jeane. Dit geeft hij bewaring aan John de Wolf
en John vander Beke (uit Vlissingen) tot Nicholas de Coone en Peter Carret. Dit wordt
bewaard in de weeskamer van Ieper en Toby de Coene, zoon van John de oudere, zal dit
ontvangen als hij volwassen is
14° Tobie de Coene krijgt eenmalig de som van 500£ als hij huwt of de leeftijd van 24 jaar
heeft bereikt. Als hij niet huwt gaat deze som naar de dichtste vrienden van zijn vaderszijde
15° Jeane de Coene, vrouw van Francis vander Beke en zijn nicht, krijgt eenmalig 200£ en
aan Alexandrina, haar dochter krijgt eenmalig 100£. Haar andere kinderen krijgen op zijn
begrafenisdag 50£, maar die wordt bewaard door hun vader tot zij huwen of volwassen.
16° Lewise Boneth weduwe van Charles de Coene, zijn broer, krijgt 300£ en linnen alsook 2
van beste bedlakens
17° Charles en Catherine Swanckaert en de wezen van John van Cucla (Ducla?) gehuwd met
Josina Swanckaert, krijgen elk 100£. Ook deze som wordt bewaard in de weeskamer van
Ieper tot zij volwassen zijn
18° Aan de kinderen van Peter Werbrocke(+), zijn oom, geeft hij elk 10£
19° Aan de kinderen van John Weerbrocke(+), eveneens zijn oom, geeft hij elk 20£
20° Aan de kinderen van Nicholas Hacke, zijn “schoonoom”, geeft hij eenmalig elk 20£
21° de 3 kinderen van Jacomine Steynerts krijgen elk 13£
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22° De zoon van William de Lespire, vooraf Moyses genaamd en waarvan hij grootvader is,
krijgt 5£
23° Aan Blanch Sheppy, zijn meid, krijgt 25£
24° Aan John Mathewes, zijn vrouw en zijn zoon Ferdinando uit Melvinge geeft hij elk 63£
13 shilling en 4 pence.
25° Aan Ciprian Sabrye, bij hem inwonend, geeft hij 300£ en geeft kwijting aan alles wat hij
hem nog verschuldigd is
26° Barnard Renys en zijn vrouw krijgen 10£
27° Aan zijn neven Charles, John en Michell van Peene, kinderen van Roger, geeft hij elk 25£
28° Jeane en Jacomine van Peene, kinderen van Roger en zijn nichten, krijgen elk 12£
29° Abraham van Lemmens, zijn knecht, krijgt 25£ die zijn vader nog verschuldigd is voor
het afboorden van een rouwkleed met zwarte stof
30° Richard Prannell, zijn knaap die bij hem inwoont, krijgt 10£
31° Haris Portenaer krijgt 20£ die hij verschuldigd is voor het maken rouwkledij
32° John de Wolf krijgt 6 zilveren schalen als herinnering en ieder kind van hem krijgt een
vergulde cup ter waarde van 4£
33° Peter vander Straten, handelaar, krijgt een verzilverde cup ter waarde van 5£
34° Peter Carrette, zijn schoonbroer, krijgt een verzilverde cup ter waarde van 5£
35° Nicholas de Coene krijgt een gelijkaardige cup en zijn zegelring waar het wapenschild in
gegraveerd is. Hij krijgt eveneens een verzilverde cup ter waarde van 10£ als gift bij de doop
van zijn zoon Alexander
36° Francis vander Beke krijgt een zilveren cup ter waarde van 5£ en zijn gouden ring
37° Andrewe Turner, notaris en zijn buur, krijgt een zilveren schaal ter waarde van 4£
38° Michell Verdonck of zijn vrouw krijgen 13£ 13shilling en 4 pence
39° Lewise Bonetz, zijn schoonzuster, krijgt, bovenop hetgeen eerder vermeld, een kleine
gouden ring met een diamant en 3 goudstukken, waarvan 1 van Keizer Maximiliaan. Een
dubbele roze edelsteen onder voorwaarde dat zij de ring en de edelsteen niet vervreemd. Zij
moet dit als herinnering aan hem bewaren. Na haar overlijden moet ze de dubbele edelsteen
aan zijn dochter Suzanne de Coene geven, de gouden Maximiliaan aan Alexander de Coene,
zijn neef, en de andere edelsteen aan Bernardina, zijn nicht
40° Het kind van M. Adams, waarvan hij grootvader is, krijgt 2£
41° Nicholas Laguillon, zijn dienstknecht, krijgt 50£
42° Cornelius Spiringe, notaris, krijgt zoveel zwarte stof die hij nodig heeft om een rouwkleed
te maken
43° Hij benoemt zijn beste vriend John de Wolf als uitvoerder van dit testament en hiervoor
krijgt hij zijn beste “Turkish” ring als herinnering aan hem
Cirpian Sabrye moet John de Wolf bijstaan bij het uitvoeren van de administratie van het
sterfhuis en het verdelen van de goederen en hiervoor krijgt hij de kleine “Turkisch” ring als
herinnering. De toezieners op het hele gebeuren zijn Geleyn de Beste en Michell Corsellis en
krijgen hiervoor elk een verzilverde cup ter waarde van 10£.
Alexander schreef dit testament eigenhandig op 5 bladen papier en omvatte 211 lijnen op 26
december 15 “forescore” en 10, wat het 33ste regeringsjaar was van Elizabeth I.
Het testament werd gemaakt bij notaris Cornelius Spirinck (notaris in 1590) en hij
controleerde de juistheid van de vertaling uit het Nederlands.
Zijn overlijden werd bevestigd door William Lewen op 5 februari 1590 (Britse stijl) wat
overeenkomt met 15 februari 1591. Deze laatste datum is wellicht zijn overlijdensdatum of
datum van begrafenis.



12

B. John de Coene9.

PROB 11/56/531
17 november 1574
3 november 1574.
1° De armen van de Dutch Church krijgen elk 12£
2° Zijn vrouw Margrite vander Elste krijgt de helft van al zijn goederen
3° Zijn kinderen John en Tobias de Coene krijgen de andere helft van de goederen
4° Erven ook: John Deechbroots, Cornelis Moenen, Lewis de Schott
Toezieners voor het uitvoeren van het testament: Lucas van Peene, Robart Leeman en
Cornelis Nollet.
Voogden van zijn kinderen: John Deechbroot en John de Wulf
5° Sander de Coene zijn broer krijgt 20£
Getuigen bij het opstellen: Denis Valcaert, Godfroye Slabbaert, William Courten en George
Wybo.
Vertaling uit het Nederlands werd gecontroleerd door Dionisius Le Blancq, notaris.
Op 17 november 1604 bevestigen Lucas van Peene en Robart Leeman het overlijden.

C. Margaret vander Elst.

PROB 11/58/37
25 januari 1575
Zij was weduwe van John de Coene en was geboren in Menen
1° de armen van de Dutch Church krijgen 12£
2° de 3 ministers van dezelfde kerk krijgen elk 2£
3° M. Woudamus, ouderling van dezelfde kerk, krijgt 2£
4° John Verbeke krijgt 30£
5° Sander de Coene, haar neef, krijgt een damasten werkstuk
6° Margaret Marck, een arme vrouw, 2£
7° Mary NN krijgt haar zondagse kleed met haar doordeweekse rok
8° Sara Jansson krijgt 2 van haar blauwe schorten en een zwart kleed
9° Regine vander Elst, haar nicht, 16£ Vlaams

9 In “Staten van Goed Roeselare, G. Aerbeyt, 1532-1654, blz. 211” wordt deze Staat van Goed ingeschreven.
Hier wordt vermeld dat hij overleden is op 7 november 1574 en zijn vrouw op 28 januari 1576.
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10° Jacqueline de vrouw van Philipp Haecke krijgt haar beste schort
11° Robert Leeman krijgt haar kleinste gebroken zilveren schaal en haar ring
12° Lucas van Peene krijgt grootste gebroken schaal
13° De vrouw van John de Coninck krijgt linnen kleed met een lengte van anderhalf Engelse
el
14° Barbara Huybrecht krijgt haar schort
15° Tobias de Coene, haar zoon, krijgt wat overblijft
De uitvoeders van het testament zijn: John Verbeke en Lucas van Peenen. Mocht Lucas van
Peenen overlijden vooraleer haar zoon Tobias volwassen is, dat wordt hij opgevolgd door
Mighell Corselis.
Getuigen: George Wybo, minister van Gods Woord, John de Conynck en Robert Leeman
Opgemaakt in Londen op 25 januari 1575 (Britse stijl) of het 18de jaar van de regering van
Elizabeth I.
Op 2 maart 1575 controleerde notaris Paulus Tipots de vertaling.
Uitvoering: op 3 maart 1575

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:

Bij een nieuw jaar 2022 (Wilfried Devoldere)
Jaarlijkse aperitiefbabbel ‘Proper en puur’ (INDIEN MOGELIJK)
Informatisering gegevens van Belgische vluchtelingen tijdens WOI naar Normandië in
Frankrijk. (Johan Bogaert)
Zware onweders van alle tijden ? (Marc Van Damme)
“Last will’s” en testamenten in Londen. (Werner Peene)

IN EEN VOLGEND NUMMER O.A.: Roeselaarse spionnen tijdens WO I - een
familiale aangelegenheid.

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)


