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Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw – stad Kortrijk - stad Roeselare – BIE Midwest



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.

Ons documentatiecentrum is geopend op
volgende data.
In juli en augustus is dat op de volgende
namiddagen van 14 tot 17 uur:
Zaterdag 9 juli o.l.v. Rudy Popelier.

Zaterdag 30 juli o.l.v. Bernard
Bruggeman;
Zaterdag 6 augustus o.l.v. Johan Bogaert.
Zaterdag 20 augustus o.l.v.. Johan
Bogaert.

Vanaf september gelden opnieuw de
gebruikelijke openingstijden:

Zondag 4 september o.l.v. Johan
Bogaert (9 tot 12 uur)

- Zaterdag 10 september o.l.v. Rudy
Popelier. (13.30 tot 17 uur)

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

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

Noteer alvast de volgende data in je agenda
waarop het documentatiecentrum geopend
is in oktober, november en december (meer
in ’t volgende Stamboompje: 02/10, 08/10,
11/10 17/10, 06/11, 08/11, 12/11, 21/11,
04/12, 10/12, 13/12 en 19/12.

NOTEER OOK DE LEZING OP 13
OKTOBER DOOR JOHAN
ROELSTRAETE OVER FAMILIE-
NAMEN !!! (zie volgend nummer van ’t
Stamboompje. Wens je meer te weten over
je familienaam, mail die nu reeds door
(indien je aanwezig zult zijn naar
johan.roelstraete@telenet.be)

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris-penningmeester:
Katy Vanpeteghem, Weststraat 33,
8800 Roeselare
E-post: ticavp@gmail.com
Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8501
Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@telenet.be
Documentatiecentrum: Sint-Eloois-
Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.



De jaarlijkse aperitiefbabbel zal plaats
vinden op zondag 19 februari 2023.

Verbaal verhaal Kortrijk

Maak alvast ook volgende data vrij in je
agenda voor ‘Verbaal Verhaal’ in Kortrijk
(dakcafé Papenstraat, stadhuis), 5 euro:

Maandag 5 september vrijmetselarij in
West-Vlaanderen en in het bijzonder in het
Kortrijkse (door Dominiek Dendooven)

Zondag 2 oktober: Van het indo-europees
tot het Kortrijkse (door Paul Verleyen)

Noteer ook al 14 maart 2023 (organisatie
FV Mandel-Leie): De Zwarte Pest door
Joren Vermeersch.

Nieuws uit de vereniging

Overlijden Gilbert Vanrolleghem

Gilbert was de man van Paula Vandenabeele
die vorig jaar overleed. Hij werd geboren in
Passendale op 23 april 1933 en stierf in
Westrozebeke op 4 juni 2022.
Jarenlang was Gilbert actief als landbouwer
in Oostnieuwkerke.

Hij was destijds lid van onze vereniging en
was ook vele jaren actief als vrijwilliger in
het project ‘rouwbrieven’. Met dank voor
zoveel inzet, oprechte deelneming aan de
familie.

Afscheid van secretaris Brigitte Willaert.
Begin 2008 volgde Brigitte Willaert
F. Denys op als secretaris van toen
nog ‘VVF afdeling Roeselare’.
Tijdens de vergadering van eind mei
heeft ze om familiale redenen haar
ontslag aangeboden. Jammer want
ze was een prima secretaris en sedert
jaren ook penningmeester. Ze werd
dan ook bedankt tijdens de verga-
dering met een geschenk. Dank
Brigitte voor alles wat je deed voor
onze vereniging. Opvolger is Katy
Vanpeteghem die geen onbekende is
in het cultureel leven van Roeselare.



Familiekunde Vlaanderen-W.-Vl. i.s.m. Rijksarchief
Brugge-Kortrijk

ARCHIEVEN KASSELRIJBESTUREN
ALS GENEALOGISCHE BRONNEN
Vrijdag 14 oktober 2022 in de lokalen van Rijksarchief Brugge

Programma:
13u15: Onthaal,
13u30: Welkom, Wilfried Devoldere, voorzitter,
13u35: De kasselrijen van het graafschap Vlaanderen, Johan
Roelstraete,
14u00: Kasselrij Veurne, staten van goed, Jan Van Acker,
14u30: Kasselrij Ieper, wettelijke passeringen, Kevin Dekoster,
15u00: Kasselrij Kortrijk, poorters en buitenpoorters, Hendrik
Callewier,
15u30: Kasselrij Brugse Vrije, procesdossiers, Laurent
Inghelbrecht,
16u00: Eindwoord gevolgd door tentoonstelling
archiefdocumenten Kasselrijen,
16u15: FV-West-Vlaanderen trakteert met een natje en een
droogje.

Deelnameprijs: Leden FV en vrijwilligers RAB: 20 €, niet-leden: 30 €.

Inschrijven:

Door storting van het bedrag op rek.nr. BE19 9730 9465 0412 van FV-Brugge
Voor ledentarief met vermelding FV-lidnummer of code



Hoe een oud kerk- en disregister en een renteboek van
Lichterveelde een stamboomhiaat kunnen opvullen.

(Erik Lamsens)

In Vlaamse Stam 46e jaargang nr 3 van mei-juni 2010 publiceerde ik een aantal
stamboomreeksen van de familie Lamsens-Lanssens-Lampsins in Zwevezele waaronder de
stamreeks van Olivier Lamsin, gestorven rond 1505.

Die zag er zo uit:

Michiel Lamsin filius Olivier bezat gronden in Zwevezele en Lichtervelde.1

Hij is twee keer getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk met Margriet Van den Stock filia Vincent
filius Daniel zijn drie kinderen geboren.
1.Marijn, die vooral eigendommen had in Zwevezele en wiens zoon Marijn zowel herberg De
Croone als De Clocke openhield op de Markt in Zwevezele.
2. Jacob, die een hofstede van vijf gemeten “genaempt den Coutere” erfde van zijn grootvader
Vincent Van den Stock.2 Jacob is geboren na 1517 want hij was nog wees in 1541.
3.Griet, die in 1537 trouwde met haar naamgenoot Willem Lampsins filius Loy uit
Lichtervelde. Deze Willem stond borg op 28 november 1541 voor Copkin Lampsins filius
Michiel, dus zijn schoonbroer, ter vervanging van Marijn Lampsins.3 Deze Willem bezat een
hofstede ”in de Esselveltghilden, verre noordoost van de kercke“ waar in 1569 zijn wees
Maryn op woonde: “beset deze twintig penninghen up huerlieden behuysde hofstede,

1 RAK Wezerij Zwevezele nr44 f°2
2 RAK Wezerij Zwevezele nr 44 f°2 v°
3 RAK Weesegeldregisters Zwevezele nr 194(1537-1542) onder LVII Zwevezele



ligghende Esselveltghilde daer Maryn een van de drie gebroeders up ende in wuendt,
ligghende metten noordten aen Michiel De Cox hofstede groot twee linen”4

Michiel Lampsins, de vader van Griet, bezat “twee behuusde steden, groot in ’t geheele 14
ghemeten en 2 linen ligghende in de prochie van Zwevezele” waarvan de wezen de helft
erfden. Hij hertrouwde vóór 18 april 1531 met Cornelie Lievens filia Jacob(en verwekte bij
haar vier kinderen waarvan er een vroeg stierf.5

De drie overblijvenden erfden in 1537,bij de dood van Michiel XI gemeten en half land
“ligghende in de prochie van Zwevezele en Lichtervelde”.
Ik vermoedde al lang dat dit mijn voorouders waren maar ik had geen bewijs. Mijn eigen
stamreeks liep ten einde met als oudste voorouders Marijn Lampsins (+in Lichtervelde op 26
october 1642) en zijn vrouw Anna Van Boechout (+in Lichtervelde op 27 januari 1639). Zij
bezaten een hofstede in Lichtervelde “verre noordoost van de kercke, streckende suit en noort,
van oosten de straete loopende over den hofmeulene en de beecke tussen het gescheet van de
heerlichede van Lichtervelde en Zwevezele”. Deze hofstede lag in een “jeghenote genaempt
van oude tijden “de Esselveltghilden”.
Als je een lijn zou trekken tussen de kerken van Lichtervelde en Zwevezele lagen de gronden
van Marijn op of juist onder die lijn, tegenaan de Muizebeek die de grens vormt tussen de
twee gemeenten.

Het Esselvelttiende ligt ten noorden van de Zwevezelestraat en tussen de
Veldekensstraat en de Muizebeek. (Met dank aan Filip Van Devyvere)

4 RAB TBO nr 84INV 118 bis
5 Wezerij Zwevezele Reg 41(nr 1074138-1) Zwz 2 van lauwe 1523



Door een vondst van Jo Patteeuw in 2004 kwam ik te weten dat de vader van Marijn
Lampsins een Jan was. “Marijn Lamsins ende Tanneken, zijne wettelicke echtgenote geregt
bij successie van Jan Lamsins,zijn vader, verkopen op 27 october 1625 een lijne meersch in
Lichtervelde verre oost van de kercke”.6

Sindsdien ben ik op zoek gegaan naar de vader van die Jan. Ik had negen mogelijke Jan
Lampsins die in aanmerking kwamen maar ik had geen zekerheid. Tot ik begin 2019 van Mr
Viaene-Coopman uit Maldegem een register van 1569 in handen kreeg.
”Registre toebehooren de kercke en disch van Lichtervelde “. 7

Daarin vond ik een aantal vermeldingen van gronden die toebehoorden aan “Maeye de weese
van Jan Lamsen” en van “de weesen van Willem Lampsin”. Die gronden en hofsteden lagen
in de gemeente Lichtervelde “in een jeghenode die men noempt Eerssevelde, ten Scheeweghe
aan de oostzijde van de grote straete als men gaet Hoolbrouck waerdt, de straete loopen naer
Zwevezele die licht aende zuythende metten oosten aan de weesen Willem Lampsen
naervolghende landt, commende metten noorthende aen de weese Jan Lampsens zelf
naervolgen landt”. En verder: ”Maeyken de voorschreven weese van Jan Lampsin bezat een
ghemet LXXXIIIJ roen landt ande selve jeghenoode ligghende noordtenden voors(chreven)
landt, metten noordten aen de weese Willem Lampsin, metten naest Andries Nombroot ende
noch Tanneken de weese van Jan Vanden Berghe huerlieden alde landt metten oosten ende
zuyden aen de weese Jan Lampsin self landt comende metten westen aen de Brouckstraete
voor jeghens over ’t gasthuys ende weesen Daniel de Keyser hofstede”.
Of nog: ”Dezelve drie kinders van Willem Lampsins metten weese van Andries Nombroot
ende Tanneken de weese Jan Van Berghe…….een ghemet LXVIJ roen landt inne
Esseveltgilde , wat noort van de gasthuyse metten noordten aen Michiel De Cock landt,metten
oosten en de zuyden aen de weese Jan Lampsins landt, commende
metten westhende aen de Brouckstraete voor de weese Daniel De Keysere hofstede”.
Of nog: ”de weese Jan Lampssens met Loonis Wydooghe, een ghemet LXX roen landt
ligghende in de prochie van Lichtervelde ende onder de voorschreven heerlichede, noordt van
de kercke in een jeghenoode die men noompt Esseveltghilde, streckende zuyt en noordt, de
voorschreven weese Jan Lampsin hofstede ligt aen de oostzyde, Loys Van Eenooghe landt
aan de westzijde, commende metten noordten aen de Veltstraete breder verclaert in den
wettelicken cheynsbrief ghepasseert voor Schepen van Lichtervelde van in date de achtste
dach van octobre zestiene onderteeckent Belesuene Rustende in ’t Gerecht van Prochie”.
Of nog: ”De weesen Willem Lampsin bezaten twee linen LIX roen landt ligghende in de
Scheeweghe Eerssevelt Gilde, het oost van voorschreven Scheeweghe metten westen,
noordten, oosten aen de weese Jan Lampsin voorschreven landt, commende metten zuythende
ter straete die loopt van den Scheeweghe naer Zwevezele”.
Of tenslotte ”De drie weesen van Willem Lampsin, beset dese twintig penningen par.up
huerlieden behuysde hofstede ligghende Eesseveldt Gilde daer Marijn (niet mijn voorvader)
een van de drie gebroederen up ende in wuent ligghende metten noordten aen Michiel de Cox
hofstede”. Hier wordt in de rand bij vermeld dat deze grond later (na 1640) in handen kwam
van “Vidua Pauli Lampsin de twee delen en Maerten Prumelaere het andere derde”. Die
Paulus Lampsin was een zoon van mijn voorvader Marijn; zijn vrouw was Clara Lampsens,
dochter van ene Willem Lampsens en Maeyken Vereenooghe, de dochter van Loys
Vereenooghe hierboven vermeld. En die Maerten Prumelaere was getrouwd met Cornelie
Vereenooghe. Clara Lampsens was in 1650 meter van een dochter van Maerten Prumelaere.
Dat veel van die gronden later terecht kwamen bij het koppel Paulus Lampsins en Clara
Lampsens mag blijken uit de staat van goed van 1661 na zijn overlijden.8

6 RAB Wettel Pass Wynendaele nr 309 f°375 en 356
7 RAB TBO nr 84 INV 118 bis
8 Lichtervelde Staten van Goed nr 396 van 13 mei 1661



“Ende alvooren een behuyst en beplant hofstede becleet met een woonhuys, schuere,
hovenbuer met veel diversche fruytbomen daerup staende, en streckende suyt en noordt, van
oosten de straete loopende over den hofmuelen, van westen tlant van dhoirs Jacques Casyer
ende van noorden de hofstede van de weduwe Gillis Verbeke en het hofstedeken van Maerten
Prumelaere waarin dat competeert de voornoemde Prumelaere een derde en de twee andere
deelen desen sterfhuyse bij coope vercreghen jeghens wijlent Marijn Lampsens”.
Dit alles toont overduidelijk aan dat de gronden van de wees van Jan Lampsins en de wezen
van Willem Lampsins uit één hofstede kwamen en dat ze later zijn overgegaan naar Marijn
Lampsins en zijn kinderen en leden van de familie Vereenooghe.

Om dit alles wat overzichtelijk te maken geef ik hier nog een stamboomfragment met de
laatste gegevens:

Uit dit alles kunnen we met zekerheid besluiten dat Paulus Lampsins en zijn broer Roeland,
zonen van Maryn en Anna Van Boechout, afstammelingen zijn van Willem Lampsins en zijn
vrouw Griet Lampsins uit het schema in ’t begin van dit artikel. Dit alles werd in december



2021 nog eens bewezen door alweer een vondst van Jo Patteeuw . Hij vond een renteboek
van de zeventiende eeuw, dat bij nader toezien van de zestiende eeuw was en gegevens
bevatte vanaf 1550 tot 1580.9 Zo kwamen we te weten wie de kinderen waren van Willem en
Griet Lampsins. Het waren er zeker vier, namelijk Maryn, Jan, Michiel en een zus die
getrouwd was met Maerten Nombroot filius Andries . Aangezien de wees van Jan Lampsins
en de wezen van Willem Lampsins nog wees waren in 1569 moeten ze geboren zijn tussen
1544 en 1569. Grietje Lampsins (filia Michiel) trouwde in 1537 met Willem Lampsins filius
Loy uit Lichtervelde. Hun zoon Marijn, een van de drie gebroeders die “up ende in” zijn
vaders hofstede woonde was nog wees maar ongetwijfeld bijna volwassen. Daarom schatten
we zijn geboorte tussen 1544 en 1550.Hij trouwde in 1566 in Wingene met Tanneken Van
Oost filia Bartholomeus.10

Vader Willem Lampsins is overleden rond 1554 want in de over-ervingen van de hofstede en
de gronden wordt in het renteboek gewag gemaakt van Willem Lampsins knd wat betekent
dat Willem toen al overleden was. Zijn weduwe Griet Lampsins hertrouwde met Pieter
Speecke, een gebuur want hun eigendommen paalden aan elkaar. Moeder Griet moet
overleden zijn rond 1571 want dan erven of kopen haar zonen en dochter tal van
eigendommen, soms alleen, soms samen
Jan Lampsins , zoon van Willem en Griet kan perfect de vader zijn van Maryn Lampsins ,
echtgenoot van Anna Van Boechout, geboren rond 1575 en overleden in 1642. De Jan die
hierboven werd vermeld met zijn wees Maeyken is zeker een andere Jan want die kocht al
volgens datzelfde renteboek gronden in 1554. Onze Jan was toen hoogstens 15 of 16 jaar.
Tenslotte kunnen we nog als argument aanhalen dat we verschillende eigendommen die
zowel in het disch-als renteboek beschreven worden als eigendommen van Willem en Griet ,
terugvinden in de nalatenschap van Paulus Lampsins in 1660 zoals “het Vettegars”,” den
Craeybansch “, en gronden ten zuiden van het Zwevezelestraetken en aan weerszijden van de
beek “die het gescheet “vormt tussen Lichtervelde en Zwevezele.

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.
Provinciale studiedag ‘Archieven kasselrijbesturen als genealogische bron.
Nieuws uit de vereniging.
Hoe een oud kerk- en disregister en een renteboek van Lichterveelde een stamboomhiaat
kunnen opvullen (Erik Lamsens)

9 RAB TBO Verzameling Vanzieleghem nr 41 renteboek van Lichtervelde 16e eeuw f.xxx
10 Jo Patteeuw Staten van goedvan Wingene 1500-1800 blz 97

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 Katy Vanpeteghem (ticavp@gmail.com)


