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ACTIVITEIïEN : 

- KORTRIJK 

1. 	Dinsdag 8 mei 1973 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
Gezellestraat, KORTRIJK. 
Derde les familiegeschiedenis: de parochieregisters grondig uitkammen. 
Ook deze derde les wordt gehouden door de Heer Michiel MISPELON. 

2. 	 Dinsdag 5 juni 1973 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
Gezellestraat, KORTRIJK. 
Oe Heer J. BERTEELE, adjunct-stadsbibliothecaris. komt spreken over de 
stadsbibliotheek en haar belang voor de familievorser. 

IEPER-POPERINGE 

1. 	Dinsdag 8 mei 1973 om 20 uur in de Belle. Rijselstraat. IEPER, 
Dr. O. MERLEVEDE uit Gent sprèekt over het 

MERGHELYNCKFONOS in de Koninklijke Bibliotheek te Brussdl. 
Dit fonds is van uitzonderlijke waarde voor onze afdeling. Os indeling 
en dG mogelijkheid tot raadplegen worden o.m. behandeld. 

L. 	 Vrij~5g 18 mei 1973 om 20 uur in de Belle. Rijselstraat, IEPER 
De ~aer M. VERHAEST uit Lendelede sDreekt over 

DE GRAVEN VAN VLAANDEREN. 
Hij behandelt o.a. hUil genalogische verwantschappen en hun belang voor 
onze streek. 

I 

Beide voordrachten gaan door in samenwerking met de heemkundige kring het 
Iepers Kwartier. Toegang vrij en kosteloos. 



IS VERSCHENEN: 

Karel M. Oe Lilie. De legende van 't Manneke uit de Mane in Vlaanderen, Ieper, 

1873, 64 + 4 blz, 15 illustraties. 

Als eerste uitgave van de nieuwe stichting "Oe bibliotheek van 't Manneke uit de 
Mane" verschijnt een studie van het redaktiehoofd van die vereniging, tevens 
sekretaris van de V.V.F. West-Vlaanderen. De ~uteur behandelt de legende van de 
gestrafte houtsprokkelaar, de varianten op die legende en andere vertellingen 
over het maneventje. De uitgebreide bronnenvermelding verhoogt de wetenschappe
lijke waarde van de studie. Oe illustraties komen van de kunstenaarshand van 
Jozef Flipts van Roeselare. De uitgave presenteert uitzonderlijk goed en zal in 
eenieders smaak vallen. Warm aanbevolen aan alle "Manneke" - lezers en V.V.F.
leden. En zo zal de Rkleine" jaaralmanak geregeld een broertje krijgen in een 
"grote" uitgave van een of ander studie in verband met de almanak. Voor het na
jaar bereidt de auteur een studie voor over Jacobus Penninck. de beruchte 
1Be-eeuwse dief uit Izegem. Ja, die zou heel wat met "'t Manneke uit de Mane" 
te maken hebben. 

S.F. 

De uitgave over de legende van ft Manneke uit de Mane in Vlaanderen kost BD fr. 
PRK 61 71 08 van K. De Lilie, Cartonstraat 40. B900 Ieper. 

INITIATIE IN DE FAMILIEGESCHIEDENIS. 

Een woord vooraf. 

Elk een goede dag! We gaan "stambomen". Ofschoon dat werkwoord niet vermeld 

is in "de dikke van Dale". weet iedereen waarover het gaat. Het verleden van 

de familie zal het onderwerp van de studie zijn en het "lijdend" voorwerp elke lezer 

van het blad. We doen immers allemaal mee, want allen hebben we voorouders. 

Voorwaar een hele taak die we kalm aanvatten omdat het heilig vuur anders zou 

kunnen uitdoven na enkele afleveringen. Genealogische vorming eist "even geduld". 

maar het onderzoek zal aangenaam zijn en zo moeilijk is het ook niet. 

Niets is ~ogischer" dan het leven. Zelfs ons Jantje van de Vlaamse kluchten

wereld deed een poging om verstandig zijn probleem op te lossen: "Vader, ik zou 

willen huwen". Vader Snoek verschoot van die gedurfde bewering en vroeg: "Wel. 

Jantje. en met wie?" "Met grootmoeder." - "1'1aar, jongen toch, ge kunt toch 

met mijn moeder niet huwell." .. En waarom niet, Jader. ge zijt toch wel met de 

na gehuwd." Vader Snoek lachte smakelijk en Jltje begrijpt nu nog niet wat 

verKeerD 0as aan zijn eerste huwelijksaanzoek (1). 

l11 1. 't NJanneke uit de Mane, 1973, blz. 6S-BE 



Er bestaan ook situaties die volwassenen tot wanhoop kunnen leiden. In "'t 
Manneke uit de Mane" lezen we: "Seven Potlood stond op het punt van de Bruanebrug 
in de Roeselaarse vaart te springen, precies op het moment dat garde Waterhoofd 
hem wilde tegenhouden. "Luister, Garde, zei Seven, ge moet oppassen of ge 

ngt na mij he~ water in. Horkt: Mijn vrouwe was weduwe, ze bracht haar 18 
jarige dochter Pola mee in ons menagle. Mijn vader Juul, weduwnaar, geraakte 
verliefd opdat schoon kind ene trouwde ermee, Zo werd mijn vader mijn schoon
zoon en mijn stief- en schoondo2hter, mijn moeder, Toen mijn vrouw me ne zoon 
schonk, was den dezen de schoonvader van mijn vader, terzelfdertijd als de 
broere van mijn stiefmoeder, mijn nonkel en nen eigen nonken .. , Kun je mee, 

e van mijn herte?" - "Omtrentl" - "Goed, die stiefJTloeder, die terzelfdertijde 
als zuster van mijn onkel, mijn schoonzuster was, schonk hare vent ook ne zoon. 
Oen dien was niet ollene mijn broere, maar ook mijn kozen. Mijn vrouwe was dus 
mijn schoonmoeder, want de vrouwe van mijn moeder was heur dochter, ik was de 
man van mijn vrouwe en de zeune van haar kozen. En daar de echtgenoot van mijn 
schoonmoeder in persoon ook de schoonvader van die persoon is, zo moet ik nood
gedwongen mijn eigen schoonvader Zijll, compris?" - "Schei uit, man, stotterde 

Waterhoofd, schei uit of ik s ng in ft water (21." 

Eerste hoofdstuk : 

Oe familievorser zoekt thuis 

I 

IK kreeg een voornaam 

Iedere genalogie of stamboom begint aan de basis, en slechts geleidelijk 
gaan we "in klirrmende lijn" naar het verleden. " 
Dat er onder de bondgenoten van Jakob van Artevelde een Heinric Andries van 
Ieper wordt vermeld (31, die in 1359 van Lodewijk van Male,graaf van Vlaande
ren, genade verwierf, mag voor de familie Andries geen reden zijn om onmiddel 
lijk te willen achterhalen hoe die brave Hendrik een bloedverwant zou zijn. 
Een Tempelaere, die bij het begin van zijn genealogisch onderzoek reeds wil 
vinden wat zijn voorouders met de ridderorde van de Tempeliers zouden te maken 
hebben, zal rap de ontgoocheling van zijn leven oplopen. "Oe klimmende lijn" 
onderzoeken we langzaam, en geen angst: iets "enigs" vindt iedere familie wel 
in haar geschiedenis, 

Het wet bewijs van iemands geDoorte is de geboorteakte door de ambtenaar 
van de b ijke stand opgemaakt. Oe gegevens vernoemd in dat stuk zijn 
officieel. Volgens de wet n we geboren op de dag vermeld in die akte. alhoe
wel het in "burgerl ke"families wel eens gebeurde dat de geboortedatum één of 
twee na het biologisch feit werd gesteld. omdat de ~uwelijks bij vrien 
den en ken:rissen nog in h€"'- geheugen stond. 

Onze voornamen worden er in opgesomd, Een wet van het revolutiejaar XI (1803) 
kan de ambtenaar voor moeil ke situaties plaatsen, maar omdat de klant koning is, 
krijgt de nieuwe wereldburger meestal toch de voornamen die dè aangever spelt. Een 
oom ui t Maldegem heeft zes zonen: (4):!Ede lhart:, Goedewil , Koenraad , Vredeman • Gode
trouwen Allebroer en twee dochter~: Genade en 's Herengave. Alleen Koenraad is 
geen naamschepping. Alle namen n do~r de burgerlijKe tand aanvaard geworden. 

't Manneke uit de Mane, ~963, t 9~30, vgl. X, Maó; h:J8 is 't toch Gods 
meugelijk. in: 't Beert:je,]94CJ, lz. 1 20, en E.I. Strubbe, Een raacsel op 
de verwant sc ,in: BiekD~f, .1:g., 1952, Dlz. 24 -248 
\jg 1 lt,), Beel JaKob van Artevelde ir het Westland. in: Iepers 
KwartiE'r, Se Jrg .• 1967. tllz. ,.1" 

i4] 	vgl. K.M. Oe Lil ,Jan Fran~18~ De Zutter, Ie~eI~ ~6, b z, 116-116 en M. va 
~Jlerop, Wöt sc t ef .LIl 88(1 '":dam?, Aass1Ht. 1960, 2" 



Nader onderzoek kan ook een verschil aantonen tussen de voornamen van de 

geboorteakte en die van het doopsel. Een kleinigheid misschien, maar een kleurtje 

om onze familiegeschiedenis op te frissen. Oe stichter van "'t Manneke uit de 

Mdne n

, volksalmanak voor Vlaanderen, werd te La geboren op 2 april 1846 (5) als 

Alphonsus Emilius Maria Van Hee en 's anderendaags als Alphonsus Camillus Maria 

gedoopt. 


Waarom kregen we die bepaalde doopnaam of die verscheidene voornamen? De 
betekenis van de naam speelt geen rol meer. Welke Gaspaard zou vermoeden dat zijn 
naam »schatbewaarder" betekent (6) en dat zijn Margareta ook letterlijk een 
"pareIn (7) is? Zou mijn schoonvader vermoeden dat een Maurice een "donkerhuidige W 

of een Noordafrikaan" (8) is? 
Belangrijker is zeker de vraag hoe we aan onze voornaam kwamen. Een naam kan 

een familiestuk zijn, dat bij een geboorte weer uit de oude lade wordt gehaald. 
Een gelukkige vader kan voor zijn oudste zoon de naam van zijn eigen vader 
kiezen. Peter en meter hebben in het verleden ook wel hun naam overgeplant. Peter 
van Guido Gezelie, geboren te Brugge in 1830, was (8) Guido Baron van Zuylen van 
Nyevelt. Peter van Felix Timmermans, geboren te Lier in 1886, was Felix Van der 
Slagmeulen (10), die met Valentina Timmermans, zuster van de boreling, vrijde. 
Maar in feite heeft die maar de derde voornaam aan de letterkundige kunnen geven. 
Het kind heette officieel Leopoldus, Maximilianus, Felix. 

Er is ook een traditie om de naam van een overleden familielid, broertje of 
zusje, oom of tante aan de nieuwe spruit te geven. Bepaalde ouders geloven zelf 
dat het nieuwe kind op die wijze de eigenschappen van de overledene zal overerven. 

Hoe ik zelf mijn voornaam kreeg? Enkele uren na mijn geboorte kwam mijn groot
vader Victor Oe Lille (van 't Getrouwe Maldeghem) mijn moeder bezoeken. "Wel, 
Irene, wat zal het zijn?" - »Ik weet het nog niet." - "Ik heb al zo \eel kleinkin
deren, Irene, en nog geen één heeft de naam van mijn vader Karel." - "Wel, 't zal 
een Karel zijn." Ik werd Karel, zoals mijn overgrootvader en om me erfelijk te 
belasten met de verplichting aan genealogie te doen, koos men Maarten als mijn 
tweede voornaam. Mijn betovergrootvader, geboren in 1781, moest in 1832 ook nog 
zijn deel krijgen. 

Zou een voornaam ook kunnen sluimeren in een familie en dan plots weer wakker 
worden? Toeval bestaat er ~chter ook. Mijn echtgenote is een "Andréa" (~de dappere" 
(11) en haar oud-vader [vader van betovergrootvader), was Andries Oe Bleecker, 
geboren te Sleidinge in 1761. 

(wordt vervolgt) 

Karel M. Oe LilIe. 

[ 5 J vgl. K,M. Oe Lilie. Alfons Van Hee, Ieper, 1963, blz. 17. 

16' vgl. Fr. De Brabandere, Van Voornaam tot Achternaam, Brugge, 1971, blz. 119 

[I} vgl. fr. De Brabandere, a.w., blz. 163. 

(8 ) 	 vgl. M. van Nierop, a.w., blz. 102 
( 9) 	 vgl. J. RDelstraete, De Voorouders van Stijn Streuvels, Kortrijk, 1971, blz. 6. 
(10) 	 vgl. J. de Ceulaer, Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947, Brugge, 1972, 

biz. 13 
(11) vgl. Fr Oe Brabandere, a.w., blz- 42. 
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ACTIVITEITEN : 

• KORTRIJK 

1, 	Dinsdag 9 oktober 1973 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, 

Guido Gezellestraat, KORTRIJK. 

De Heer Michiel MISPELON komt zijn lessenreeks voortzetten en zal volgend 

onderwerp b'ehandelen' "S'ronnen voor werkelijke familiegeschiedenis". 

Al wie aan wat meer dan louter graatgenealogie wil doen kijkt zeker met 

belangstelling naar deze les uit. Iedereen is er hartelijk welkom. 


2. 	Dinsdag 13 november 1973 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, 
Guido Gezellestraat, KORTRIJK. 
De Heer Michiel MISPELDN besluit zijn lessenreeks met het onderwerp 
"Een familiegeschiedenis in elkaar steken". Dit onderwerp zal stellig de 
beginnelingen, maar ook de meer,.,gevorderde zoekers aanspreken . 

• IEPER-POPERINGE 

Oinsdag 23 oktober 1973 om 20 uur in de Belle, Rijselsestraat. IEPER. 

Karel M. DE LILLE, sekretaris spreekt over de familiegeschiedenis van 

Tisje Tasje. de Uilenspiegel van Frans,Vlaanderen. Geboren te Buischeure in 

1768 en overleden te Noordpene in 1842 : Jan Baptiste van Grevelynghe, 

De familiegeschiedenis van een leurder 1530.1870. 

TENTOONSTELLING VAN DOKUMENTEI\I SETREFFENDE ZIJN LEVEN EN WERK. 

Toegang vrij en kosteloos. 


De TENTOONSTELLING te Heule, 

We mogen gerust zeggen dat de tentoonstelling te Heule ingericht door de afdeling 

Kortrijk een succes was. Een ware propaganda voor de V.V.F.! 

Er waren niet minder dan 750 bezoekers, zonder de kinderen mee te rekenen. 

Vele mensen waren verwonderd en keken geboeid naar al die mooie stambomen en 

kwartierstaten. En er waren pronkstukken bijl Veel bezoekers heb ik moeten uit 

leggen hoe ze ermee moesten beginnen. Voor enKelen zal het bezoek wellicht de 

start zijn van een mooie zinvolle hobby. 

We danken hier nogmaals uitdrukke k al degenen die hebben bijgedragen tot het 

succes van deze tentoonstelling. 




6. 

INITIATIE IN DE FAMILIEGESCHIEDENIS (Vervolg) 

In een van mijn gespreKken meL Frank Lateur of Stijn Streuvels vertelde die 

me waarom h1J eigen11jK Franciscus werd gedoopt. Geboren op 3 oktober 1871 te 

Heule. werd hij 's anderendaags boven de doopvont gehouden. 

WordL de H. Franclscus niet gevierd op 4 oktober? Dat wist doopvader Joseph Gezelle 

wel. 

Er iS voor elk wat wilsl Onderzoek in Zomergem toonde aan dat Maarten er de 

lievelingsnaam was. Tussen 1638 en 1796 (12) werd er 41 maal een Martinus Derycke 

gekerstend, 11 maal een Martinus Steyaert en 7 maal een Martinus De Sutter(e). Dit 

om maar enkele families te vernoemen. Waarom die vele oorlogsgoden (Mars van de 

Romeinen) in die liefelijke gemeente? Oe parochiekerk is er toegewijd aan de 

H. Martinus. 

De populariteit van Gudrun (toneelstuk van RodenbachJ, Florence (Nightingale) , 

Fausto (Coppij, Grace (Kelly), Br1gitte (BardotJ, koningin Astrid en Fabiola, 

en Eddy [Merckx] heeft zeker invloed uitgeoefend op de verspreiding van de betrok

ken voornamen. 

2. 

Ben ik een geluksvogel? 

Oe beteKenis van onze familienaam zullen we pa! later onderzoeken, omdat 

we enkel de oudste schrijfwijze, in een juist tijdskader geplaatst, mogen ontleden. 

Anders begaan we enorme flaters! Oe huidige familienaam Meese kan zowel op een 

zangvogel als op een vismand wijzen (13). En welke Oebacker zou vermoeden dat hij 

ook van een veerman kan afstammen (14)7 Oppassen is de boodschap. 

Een naam kan ook een aantal veranderingen ondergaan. Jan "van de Raspaillie" 

trouwdeals "van de Respallie" en overleed als "RespaIlle" te Brugge op 21 mei 1748, 

daags voor n 55e verjaardag (15). In Poperinge werd in de 17e eeuw een Devette 

in het parochieregister ingeschreven als OegrasJ in de overlijdensakte is zij 

(12) 	 vgl. K.M. De LilIe, Het bidprentje van Amandus Bral, in: Vlaamse Stam, 5e jrg., 
1969, blz. 1913 voetnoot 12. 

(13) 	 vgl. W. Beele, Mezen vangen en mezen maken, in: Iepers Kwartier, 8e jrg., 
1972, Dlz. 5. 

(14) 	 vgl. W. Beele, Een nieuwe beteken1s van Middelnederlands backer en backen. 
in: NaamKunde, 4e jrg .• 1972, blz. 46 vlg. 

l15) 	vgl. T. Roose, Brugse familiegeschiedenis, Brugse figuren, Handzame, 1973, 
Dlz. 46. 



7. 

Degracht geworden (16). De auteur Michel de Ghelderode (Elsene 1895 SchaarbeekT 

1962) werd als Adémar Adolphe Louis Martens geboren (17). Vanaf 1930 nam hij 

echter de naam "de Ghelderode" aan. Een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aan

leg van Brussel had hem hiervoor officieel toelating verleend. Maar in feite kreeg 

de letterkundige zijn oorspronkelijKe familienaam terug. Vier eeuwen lang droeg 

zijn 	familie de naam "Martens". Daarvoor heette zij "van Baesvelde" en nog vroeger 

"de Ghelderode". 

De schrijfwijze van onze familienaam is eerder van Qndergeschikt belang. In 

dezelfde genealogie vinden we Butaye en Butaeye, Engels en Ingels, Bouten en Bautens, 

Vanacker en Van Ackere. Of de delen van een familienaam nu "aan" of "van" elkaar 

geschreven zijn, heeft heel weinig belang. We noteren echter alle schrijfwijzen. 

Mijn grootvader was Victor Delille, ik ben een De LilIe. 

Waar werden we geboren? Had die heuglijke gebeurtenis plaats in het ouderlijk 

hUls of in een kraamlnrichting? Een foto van die woning of dit "moederhuis" is ze

ker op zijn plaats in ons familie·album. Wie was de behandelende geneesheer of de 

gezworen (18) vroedvrouw? Op welke dag kwamen we op de wereld? Indien we dit op 

een zondag deden, zijn we geboren voor het geluk. 

Daar onze brave huismoeders de zes werkdagen voor hun huisgezin moeten zorgen, 

kopen ze best hun kinderen op een rustige zondag. Een zondagskind (19) wordt als 

het ware onderscheiden van de op andere dagen geboren kinderen, zoals de zondag van 

de andere dagen van de week. Een zondagskind kan in het boek van de toekomst lezen. 

Qui nait Ie dimanche, jamais Qe meurt de peste. Hélène Lapidoth-Swarth dichtte: 

"Ik toog door ft Leven met mijn hazelroe 

en zocht mijn schat en werd van 't zoeken moe, 

en 'k wist toch dat alleen een Zondagskind 

in 's levens woud verborgen schatten vindt." 

(15) 	 vgl. F. Debrabandere, Volksety~ologie in het Westvlaams, inl Album Antoon 
Viaene, Brugge, 1970, blz. 110 (naar een mededeling vanW. Beele), • 
Ook voornamen kunnen veranderen, vgl. E,M. De Splenter·Labens, Kruisende Wegen, 
Een familieverhaal 1565-1970, Pittem, 1972, blz. 168: "Zij veranderde van naam 
gelijk een hagedis van kleur." (Maria of Catharine of Angelina Carreel, uit 
Nazareth, 18e eeuw), 

(17) 	 vgl. X, (Programmabrochure van) Artiestenuitgang (van) Michel de Ghelderode, 
opvoering te Ieper, 7 november 1972, blz. 6.7. 

(18) 	 In 1696 zwoer Jacquemijncken Peenes uit Winnezele in handen van haar pastoor: 
"..• dat iek al willens ende wetens ofte door mijn faute niet en sal toelaeten 
dat de moeder ofte t'Kyndt~enoght ongeluck overeompt, , .. dat ick de secreten 
Jande familllen niet en sal veropenbaeren noch vertellen, •.. dat ickgeen onghe
oorloogde mlddelen en sal gebruijcken 08 wat prëtëxt dat het soude connen wesen, 
... "(tekst van les paleografle voor de V.V.F.-Fra~s·Vlaanderen. Hazebrouck, 
februari 1973, privé-verzameling). 

l~ 	 vgl. K.M. De Lille, Oe legende van ft Manneke uit de Mane in Vlaanderen, Ieper 
1973, blz. 16. 
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Ook kinderen, op Goede Vrijdag geboren, hebben speciale eigenschappen (20). 

Ze zijn helderziend en kunnen koortsen doen afnemen. Wie 's nachts tussen elf en 

twaalf uur, op een 27 februari, 30 juli of 25 december op de wereld kwam, heeft de 

gave 	van geesten te zien, zelfs bij klare dag (21). 

En ... in welk teken van de dierenriem werden we geboren? Oe denkbeeldige gordel 

van twaalf sterrenbeelden waarin de schijnbare zonneweg ligt, kan ook ons levenslot 

bepalen. Zo denkt men immers in vele sansatieboekjes en bepaalde almanakken. Ikzelf 

behoor tot de "tweelingen". Hun hoedanigheden zouden volgens Jack F. Chandu (die 

een bekende studie schreef over de beelden van de dierenriem) moeten zijn (22): 

"Behoren tot het intellectuele type. Hun rijkste eigenschappen zijn wel hun snelle 

mentale reactievermogen en hun veelzijdigheid. Het zijn vaak handige mensen, zowel 

letterlijk als figuurlijk. Vandaar dat men hen vaak aantreft in werkzaamheden, die 

een combinatie zijn tussen denken en handelen. Ze hebben in vrijwel alles interesse." 

Ik zal tenslotte toch nog in mezelf beginnen te geloven. 

Waar en wanneer werden we gedoopt? Wie heeft er ons het Heilig Doopsel toege~ 

diend? Een geestelijke uit de familie, een vriend van den huize, een parochiepries~ 

ter of een nobele onbekende, die "seriewerk" verricht in de kapel van de kraamin

richting? Valt er iets speciaals te vermelden over de doopvont? Is die typisch voor 

de Renaissancestijl als te Zichem (23)? Is die Romaans als te Zedelgem (24)? Is 

die "eenzuilig" als te Zillebeke (25) of is die vernield als die van lichtervelde 

(26) in 1918? Welke symbolen prijken er op de vont? In Naordpene in Frans·Vlaande

ren is die versierd met eigenaardige reli~fs (27). We zien er o.a. Adam en Eva die 

op het levensbootje hun vaart naar de eeuwige haven beginnen. Is er een beeldhouw· 

werk boven op het deksel 'van onze doopvont en is een ijzeren toestel om dit zware 

deksel te verplaatsen? We maken er zeker een foto van. 

(wordt vervolgd) 

Karel M. OE lIllE 

{20l 	 vgl. K.M. Oe U.lla•. Oe legende ... , blz. 20, voetnoot 44. 
(21) 	 vgl. K.M. Oe lille, Oe legende ••• , blz. 16, voetnoot 23. 
(22) 	 J.F. Chandu, Eros en uw Sterrenbeeld, laren N.H., 1967, blz. 37. 
(23) 	 vgl. J. de Borchgrave d'Altena, Apropos des Dinanderies conservées en Brabant, 

in: Le Folklore Brabançon, nr. 133, mars 195', blz. 25. 
(24) 	 vgl. (onder de redaktie van L. oendooven), Dit is West-Vlaanderen, derde deel, 

Sint-Andries, 1962, blz. 2193 en F.T. Ronse, Oe ~omaansche Doopvont van 
Zedelghem, Ledeberg, 1925. 

(25) 	 vgl. IL. oendooven), Dit is. '" derde deel, blz. 2213 en F.T.Ronse, a.w., 
blz. 6. 

(26) 	 vgl. F.T. Ronse, a.w., blz. 6. 
[271 	 vgl. F.T. Ronse, a.w., blz. 11, vgl. B. BiJnens. Zuid- of Frans~Vlaanderen, 

Ni8uwpoort, 1964, blz. 191 en vgl. J. van Overstraeten, de Nederlanden in 
Frankrijk, Ant~erpen, 1969, blz. 408·409. 
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ACTIVITEITEN: 
'. 'i- KORTRIJK 

1. 	Dinsdag 11 december 1973 om 20 uur in de leeszOalvan het Rijksarchief. 
Guido Gezellestraat. Kortrijk. 
BEMIDDELING. nn dp.ze \v'?rkverpad0rin[': kunt U \la~tstellen of iemand anders 
soms niet dezelfde voorouder~opzoekt. 08' Het>r"1ichir>.1 MISPELON brenr,t de 
kwartierstaten m8'3 'di8 reeds naar het centrum tp'Al"lbJer(1en werden opge
zonden. Oe leden di~ hun kv!artiercotaten inzonden kunnen inze~8 krijf'en 
van deze inp;èdiende k\.,rartlerstaten. Rp~ds kunnen nu enkele helangrijke 
besluiten hieruit getrokken wordpn. ~uar dat vertelt de HeRr Mi~p~lon 
weIl 

2. 	Vrijdar 25 januari 1G74 om 20 uur in de le8szaal van het Rijksarchief, 
Guido. Gezellestraat 8 Kortrijk. . 
E. H.l. Decroixkomt sDreken over OE f1fULEOEEKSE. BfVOl!ING TIJDENS HET AN
CIEN REGIME. SystAmatische bewerking en vergslijkend8 studie van de rijke 
Meulebeekse archieven. 
Deze interé!'l8ante voordracht 'die re8ds \,!Ghouden werd voor d8 leden van De 
Leiegouwmochten \.,re onze leden zeker niet onthouden. v.lat hier ;rebracht 
~ordt is familiereschiedenis In het ~root. Het resultaat van wat hier 
door [':roepsl.-Ierk "l8rd bereil\t is werkeli1k verbluffend. 
Zoals steeds z11n al18 b~lan~stel18ndRn hartRl1jk welkon en we rekenen 
zeker voor deze voordracht op een talri1ke ooko~~t. 

- TEPER-POPfRINGE: 
Dinsdarr ·fJ decemhBr 1973 om 20 uur in Oe: 5E'lle, Ri,1selsestré'At. IEPER 
Oe Heer !"lichiel MISPELnI\!: ONS FAMILTf~'lEK INVULLEN 



1fJ. 

----------" 
If'1 rlfMClr::Ii\'1 : Firrnin 

G8boren te lTU!"f'e 0(1 10 mai:rt 1915 '3n crocjvrucht~r'" ovsrl8den te Asspbrork 

op 8 nove~ber 1973. 

De Heer Firmin Roose ~as sekretaris van de V.V.F.-afdelinp Bru n p8. Maar 

meer dan de sekretaris ~Ias hi1 de notor van daze ~lo~iRnde afdelin~. Zonder 

hE'Jm zou ze nooit "Bl"orden zijn \<lat Z8 nu is. \.1"1 kendr:!n Firmin als oen syr:-tpa

thiekB vriend en 88n n09st8 \-JPrker. Zijn "Brup;s!_o Finurt''ln'' behoren tot de 

beste familief8schiedsnissen in het Nederlands vers6henen. 

ne afdelingen KORTRLlI< I IEPER-f'DPEPIt·IGE houdrm Araan lanps deze \-Iep hun 

oprechte deelneminr aan te bieden aan de ~iep pptroffqn familie Roose-Vanden

broRle en aan dl" afdelinr E!rUF"f'8. dü:! hefT1 zo d1erhaar ",'a~. 


PAS VERSCHENEN en ~arm aanbevolan aan onZ8 leden: 

f. 	l<crloD. ['Ij. Maddens, Hijï'sarcl?ie+' te KOY'tY'1::j7~. In?Jentaris van de parochie
registers, Brussel. 1973. 
Dit werk is te verkrijren on het Rijksarchief te Kortrijk teren de prijs 
van 100-frs; 

V.V.F.-Oostende-kuststreek. 	Kl-appcr or dr>"-P(J;r'cI<elmmen index" van de l{or-
trijkse rleeskamer. InZeidinr en deel, I: StndKortridk., Oostende, 1973. 
Oe inleidinr van de hand van N. Maddens, assistent bij het Rijksarchief 
te Kortri,1k, behandelt uitvoerirr T!,lee beZan('rijke Kortrii1:,,:,e inr:teUinqen: 
de buitenpoortero(j en de lMeskoJ'1er. 
Ook dit werk is te verkrij~en op het Ri1ksArchief te Kortrijk te~en de 
prijs van 175-frs. 

M. 	 Misoelon, OnfJ f'amiUeboer. Hanc!zame 1973. 
Di t zo lang veI"..,achte "\lerk is "een must voor iedere opzoeker. 375- f rs is 
echt een \...eereefrrijs voor deze 7'!00i9 uitrave. Te bestellen bjj Fami lia 
et Patria. 

Or> kalender voor 1074 is natuurli,jl<. nAt svmnath1e!<.e lt 'fanneke 1dt de 
Nane 19'14 1

'/ Het zit vol "~eestii"'e" snreuken pn verhalen. zoals hpt dat al 
ieder jaar doetr 
Exemplaren zijn te bpkomen bi1 K.~. ne LilIe, Cartonstraat 40, B90~ Ieoar. 
tepen de orije VAn 25 frs (+ 5-frs verzendinnRko~tpn) of bij de secretaris 
V.V.F.-afdelinr Kortrijk. 

Vraar:. 
De Heer Oominique MP.OnU. F(:'rdinand Oe Deckerstraat , 11. 273fJ Z~dijnr1r8cht 

(Antwerpen) zoekt kontakt met de pcr~oDpn die pe~evpn~ hebben ovsr naa~dra
gers Madeu - Madoux - Madee. Zijn nr mensen dig o0Rr hidprentjes hesc~ikken 
waarop boven~en08mrle n~~en voorkomen? 

\lie een vraap wenst t~ Dlaatsen in ons kr~ntje knn ~~t steeds schrijven aan 
het redactiesecrFtariaat. 
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TNITJATIE IN nE FAMILIEG~SCHIEDE~I~ (vervolf) 

3. 

Wiewü~ onZ9 peter nn metAr? OBn rrootouder, epn oom of tante. een 

and~r familielid of ber,snd8 van on~,o oud8r~? fen niBt:J\oJe nastaar w:")t: wel eens 

opter van een van zijn eerste ~oopkindjes (20), wijl d~kos~er of de vroed

vrouw neterde of rîet!'?rde voor een b«staardk1nd (29). '~anneE;lr peter of meter 

niet konden aanwpzip: ziJn bij de doopolechtir'hp.id, zOr)'!'den d,? relukkipe ouders 

dat er een "pit je- of mitj8IB~" ontrad. Oe bor8lin~ zou~an 1~t8r twoe keer 

kunnen paan nieuwjaren. 

In elke famili8 p 9schiedenis vinden we tweelinven. Rn posthume kinderen. 

Vondelingen zijn er ook in elke narochie ~eweest. Siamese tweelingen zijn ech

ter Ben zeldzaamheid. 

Oe erfRlijkheid spoelt Ren hnlanrrijke rol in de 1ger over de twee

lingen. Dijgeloof 1s er echter ook.Roliviaanse dames (30) dra"en een bolhoed 

omdat :ze zo een b.eeling kunnen krijf'8n. wat een speciale zep'.en voor hun 

huisgezin betekent. In Oostenrijk (~1) vrap8n de ou~~rs aan ~~t ~anneke in 

de r1ane" om toch ff?en tweelinr' on aarde tp brenr:ren. De rnaanfa!';E'n zoud8n vol

o;ens hen invloed uitcRfenen aD de ontldkkAl1nr van de menssl;ijke vrucht (32). 

Een tW8el~nr ~e~oren toen de zon in het teken van de "tweRlin~en" 

stond (tussen 22 ~~1 en 21 juni) is voor het peluk pehorsn. Die kinderen 

zullen het ver brèn~en in het leven (33). 

Siamese tWR81in 0 sn zijn steeds vsn ,hetzelfde ~8s1acht. De naam komt 

van het beroemde Daar Tsjan a An ~n~ ~unk8r, neboren in 181~ in Siam (Thailand). 

In 1843 huwden ze tWGA zusters. hBdd~n resPBctievelijk 10 enS kinderen en 

stierven toen ze 62 waron met rlrip uur v~rschil. 

(28) 	Peter in 1768 te BuischC?ure, van 115;e Tus1èi al1sJen Bantiste Vanrreve
lynghe, de Tij 1 Uilenspü:gel', van Frans-Vlaanderen. wos d8 pDstoor. 

(29) 	 vgL ~l.Cafmeyer. !lan Doop tot TJitvaart .• Brurre. 195d. blz. 19. 
(30) 	 vrL K.Casill, De Pcarhe1:d aVe;" ThJeelinnen, in: UbelZe-Po(]1:ta, 728 

jrrr •• nr.,. 46. november' 1972. blz; 63. 
(31) 	 mededeling F. Riess, Inssbrück, au~ustus 1972. 
(32) 	 Vf'l. K.M. Oe L111'3~ De ZerreruJe ?Jan 't "-mnqi<e uit ;'anr> in Vlaanderen, 

IeDer, 1973, blz. 2ï. 
(33) 	 mededel1n", F. \/;:md'3nt>8rrh. Oru"lscl, ,3uru c',tus 1964. 

http:doopolechtir'hp.id
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OP oudste Siames~ tW88lin~ z~u in 1550 in Kent (En~el~nd) p~bor8n z 4 in (~4). 

In het resolutiGboek van baljuw, schepenen en vazallAn van dR kasselrij lener 

is Rr op 25 :-::ei 1588 sprake (35) vun :=;<'n "zef<r:r aerrn man, '·JOnend8 in riB nro

chie 	van Lcmfhernarcl~" (dio.) rhenrocur':':'::-t hnrldR hy zyne huisvroU'-Je th/8e kyn

deren, elcandnren onhRls~nde buuck en huuck.' Tn zt1n onpeluk vaArde de man 

no~ tamelijk poed, want hij ~r~c0 niet alleen een 'snm ppld, maar hij ~ocht ook 

zijn 	kinderen in hRt orrmhanr tonen OfT) t>, tzyner p:roote armoede daermede tg 

subvenieren." 

Joannes Josr"hus Lettany en MBr~Bret~ Jossnha Horion brachten op 1 

d8cember 1776 tf:' Mechglen ook een c:ii3l'11eSR bl8elirir- OD de t'llereld (16). D8 kin

derpn overleden. wat voor de ouders nntuurlijk een f~nancieel verlies betekei
( 

de. Op de kermissen zouden Ze anders Ijouden laf\<?n ,,:edaan hebt":en. Chirurr. J.C. 

de Loos vond de ideal8 oplossinr. Hij lint dp kinderen ~tellen ~in e8nen 

daer toe beryden s~iritus" en de wonsmakplijkn "vertoonin~ dpser wonderbaere 

<;oectake lvanden natuern " kon berinnpn. 

In maart 1969 \4erd er te Zottef'or:l [:-'7) ook' zulk 8en 'ü/8el1n.a ?:eboren 

8n in apr~l 1973 k~an er in de Aroentijnse stad Tucü~an (381 e~n kind met twee 

hoofden öa de \dPreld. Volr:ens d8 arts moest d~t la'atsfe kind als een Siamese 

tweeling heschou\.jd worden. 81,1 het (loonsel Werd er ook aan['pnomen dat er twee 

nersonen 8ebcrren waren: Arturo pn Cerlos. 

In Desselpem spreekt mon van Siamese tweshokken (39). Die bokken 

zijn hier ·bonken~. Guirlo Gpzolle di~htte over "een bonke keerzen" en in 

lener pro8ien de ~eren in bokken (40). Ze zijn sam8nFe~röeid. 
\ 

Onze taak: ~IO verzar~l~n allo perpvens ovor onze aster en meter. Jo 

helft van een siam~se tw~r'lin0 zijn we wel niet. Al18 inlichtinrsn over die 

r,ri I van de natuur zj 1n Rchter van hartp \'.Iolkon • 

•,Iordt vervolp'd. 

Knn: I r'l. fJeLillf'. 

(34) 	 vgl. X, Voor u een uv~reldrcèoY'/J (Joot 7xr:tÜ!en••• <'0 71cn narraan 0: niemand 
u voor "JaS, in: Zondaçrsblad. 238 irrr ., 1973. 14 met 1Gn, hlz. 25 8n 
vgl. 1',,[1, Oe Lillè, Siarnene T?:lpeUngen TIl in:fpr:ër.~ Ktr>ortieÏ'. Se jrg. 
1969. blz. 41 en !let Ih:ew,),c;Z,lac1 van 5mi'1art 1969. 

("35) 	 V8,l. K.M(addensL /?1.arneoe tDeel 7:nf7 1:n Lonrremor1:,in: Ievcrt; J[,)O}'t1:e'Y>, 
48 jr('. 1866. blz. 81. 

(36) 	 vgl. E, Vrm Autpnbo'3r, 31:0J7IGf!e tlJ<3Cl7:n(1en t( 1echelt?n, in: Genr'Prabantie 
40 1r~. n° 4-5. aoril-~ei 1973. hlz. XXXII-XXXIII. 

(37) 	 v~l~ K',M.nf? LUIe. 87:omese 'J';.Jcel,:n,·7{:'f'I .TTT. a.vi •• ;"1z. 41. 
(38) 	 vPl. Gazet; lJan ,1np,Jer'J?r1.. 2:J-2!J ê''lr'jJ '1C!73 cm JO ,3nrj}-1 mei 1G73. 
(9) 	v)'.l. K.~l. ne LUIe, :;hl1nese ,!,7)r;el'1:n"c!? TIl., A."'., blz. 11. 
(40) 	 medelin~ F. V0rhae~he, 18r~~, 82 1~Gr. mFj 19[1. 

http:heschou\.jd
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ACTIVITEITEN : 

- KORTRIJK: 

1. 	 Dinsdag 26 februari 1974 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
Gezellestraat, KORTRIJK. 
De Heer Michiel MISPELON komt spreken over: "WAT HET EERSTE ONDERZOEK VAN 500 
KWARTIERSTATEN BIJBRENGT". Reeds 500 kwartierstaten van V.V.F. leden werden 
ingediend en op steekkaarten gebracht. Oe leden die hun kwartierstaten indien
den en inzage verlangen worden gevraagd hun gegevens mee te brengen. Het belang 
van deze manier van bemiddeling hoeft, geloof ik, niet meer onderstreept te 
worden. 

2. 	 Vrijdag 22 maart 1974 om 20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido 
Gezellestraat, KORTRIJK. 
De Heer Johan ROEL~TRAETE over "Methode voor familieonderzoek voor 1600 in het 
Kortrijkse." Aan de hand van vooral eigen fam~eonderzoek zal getracht worden 
aan te tonen hoe men in de kasseirij Kortrijk een verantwoorde familiegeschie
denis kan opbouwen die teruggaat tot het einde van de 14e eeuw. 

- IEPER-POPERINGE: 

Dinsdag 12 maart 1973, om 20 uur in de Belle, Rijselsestraat, IEPER. 

Drs. W. BEELE, voorzitter van de afdeling, spreekt over allerlei ervaringen bij 

het opstellen van zijn eigen kwartierstaat. 

De leden en sympathisanten worden gevraagd hun persoonlijke kwartierstaat mee te 

brengen. Wellicht zullen aanvullingen mogelijk zijn. 

Toegang vrij en kosteloos. 
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Data om vrij te houden: 


Het nationaal congres van de V v F grijpt plaats te IEPER op vrijdag


zaterdag- zondag 26, 27 en 28 april 1974. Er is voor elk wat wils! 


In het volgend V V F - Krantje zal het uitvoerig programma verschijnen. 


Voor alle lnlichtlngen: K. Oe Lilie, Cartonstraat 40, 8900 IEPER. 


Tel. 057/222.96

iI _____ ___________ _ _______________________________ ________________ 1~--

PAS VERSCHENEN en warm aanbevolen aan onze leden: 

- JAARBOEK VAN DE GESCHIEo- EN HEEMKUNDIGE KRING WAREGEM 1973. 

Interessante bijdragen van R. Castelain, G. Algoet en M. Oelmotte 

- Voor wie belangstelling heeft voor Frans-Vlaanderen, 

zijn verschenen van W. van Hille, gouwvoorzitter V V F Oost-Vlaanderen: 

INVENTAIRE DES ETATS OE BIENS DE PITGAM, t. I 

La cour féodale du Perron de Bergues [Bergues-Saint-WinnocJ, volledig in 4 de

len (met indices). 

Wie voorouders heeft in Frans Vlaanderen, zal zeker aanknopingspunten vinden in 

deze werken. 

Adres: W. van Hille, Casinoplein 27, 9000 Gent. 

Wanneer werden we geboren? 

Een lezer stelt de vraag wanneer we in feite geboren zijn. Oe datum van het 
biologisch feit moeten we aan de betrokken moeder vragen. Wettelijk is een kind 
echter geboren op de datum vermeld in de geboorte-akte. Dat dit tot vrij eigen
aardige situaties kan leiden, blijkt uit volgende akte, burgerlijke stand Lichter
velde, geboorte-aKten 1815, n° 39, blz. 11 ro: 

"L'an mil huit cent quinze Ie trois du mois d'avril è onze heures et demie du matin, 
pardevant no us Maire offic1er de l'Etat civil de la commune de Lichtervelde, Arron
dissement de Bruges, départementde la Lys est comparu Augustin Tempelaere, domici 
lié en cette commune, Ie quel nous a présenté un enfant du sexe féminin né hier 
deux mars è neuf heures du soir de lui et de Reine Oe Nolf ••• " 

De akte die voorafgaat dateert van 30 maart 1815, de volgende is eveneens van 
3 april 1815. 

Wanneer werd "wettelijk" het kindje van Augustin Tempelaere geboren? We stelden 
de vraag aan een ambtenaar van de burgerlijke stand en aan een jurist. Hun antwoord: 
"2 maart 1815". Een bevoegde rechtbank zou natuurlijk zulk een v~rgis5ing kunnen 
verbeteren. 

Karel M. De Lille. 

http:057/222.96
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INITIATIE IN OE FAMILIEGESCHIEDENIS [vervolg] 

4, 

Postume Kinderen 

Vondelingen 

?ostume k~nderen kwamen op de wereld na het overlijden van hun vader. Mense

lijke drama's zijn er steeds geweest: Gustaaf Vermeersch,' de Westvlaamse treinwach

ter-schriJver, en vriend van de familie Oe Lille te Maldegem, werd te Veurnegebo

ren op 20 mei 1877 (41), als zoon van een weduwe. Een dolaard is Gustaaf steeds 

gebleven. Van hem Kan gezegd worden wat A. Mussche schreef in zijn gedicht Half 

en half postuum (42): 

"Wie 	 ziet in mij tot op de bodem? 

In wie zie ik tot op het eind? 

Vreemdeling zijn wij voor onszelven 

En onbekenden voor elkaar." 

Oe familienamen Posthumus en Posthuma bestaan ook. In Amsterdam werd in 1880 

de historicus Nicolaas Posthumus geboren. Oe Friese letterkund1ge Rinse Posthumus 

(1780-1858) was de eerste Shakespeare-vertaler in Nederland. Christiaan Post humus 

Meyjes is een Amsterdams architect, te Mechelen speelt een Posthumus voetbal en de 

Nederlandse econoom Folkert Evert Posthuma werd in 1814 minister van Landbouw, Nij

verheid en Handel in het kabinet Cort van der Linden. Al die eminente figuren hebben 

ongetwijfeld een postume voorouder. 

Vondelingen (43) zijn er ook alt~jd geweest. Wichtjes, die op een of andere 

plaats te vinden werden gelegd, hebben steeds op de hulpvaardigheid van de bevol

king mogen rekenen. Pleegouders namen de rol over van de ongekende moeder, die 

well~cht uit gebrek aan bestaansm~ddelen haar k~nd had moeten afstaan. Het gemis 

aan soc~ale voorz~enigheid en de schrik van de ongehuwde moeder, zijn ook wel oor

zake~ van deze ultieme daad. Sophia Tyteca vond op 6 februari 1858 (44) te 

(41 J 	 vgl. Fr. LeClair, Gustaaf Vermeersch.. de Dood, in: VWS - cahiers.. bibliotheek 
van de Westvlaamse letteren, Be jrg., nr. I/A, 1973, blz. 1. 

(42) 	 in: Dietsche Warande en Belfo~t, 11Be jrg., nr. I, 1973, blz. 10. 
(43) 	 voor de bibliografie van vondelingen: F. Slllis, in: Ons Heem, 24e j rg., nr. 3, 

1970, blz. 135-136. 
(44) 	 l.... Van Heule, Interessante ac"ten in het doopregister 1663-1700 Izenberge, in: 

Bachten Kupe, 12e Jrg., nr. 6, 1970, blz. 147 14B. 
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Izenberge een jongentJe in het "portael (45) der capelle. staende •.. ter dorpplaets." 

De moeder. dIe het Kindje ~ad aChtergelaten. had op een briefje geschreven: » 

Ik moet tot mijn verdriet nu mijn kInd verlaten uyt bedwak (46) dat ik naer mijn 

houders niet en durven komen." Petrus Cornelius Capelle (47) groeide eerbaar op en 

overleed te Izehberge op 1B november 1928. 

Vondelingen kunnen vrIendelijKe Kinderen ZIJn: Maria Liefkind (48) werd op 26 

december 1827 te Brugge gevonden en Virginie Joyeux (49) lag op 2 februari 1813 te 

Slnt-Martens-Latem te schreien voor het huis van Catherine Eulyn. Op een briefje 

stond er geschreven dat het meisje gedoopt was (50). Een eerder eigenaardige combi

natie van VOor- en familienaam is zeker Beata van Sorgen (S1). gedoopt te Vught 

(Nederland) op S mei 1737. 

Te MerKem (S2) werden gedoopt: op 25 januari 1761 Petrus Paulus Vanderstaeck, 

op 25 JUlI 1761 Petrus Joannes Vanderstraten (S3), op 26 augustus 1765 Clara Anna 

Theresia Vandendorpel. op 17 september 1766 Scholastica Jacoba Verplancke, op 1 juni 

1767 	 Joannes Baptista Van Dooren en op 14 december 1777 Josephus Petrus Joannes Van 

Sullen (54), Oe gekozen fam1lienamen dUlden de vindplaatsen aan. 

(4S) 	 Er IS een vondelinge Elisabeth Portael op 28 oktober 1792 te St.-Katelijne
Waver (vgl. J. Vanbeneden, Mechelse vondelingen, in: Gens Brabantica, 4e jrg., 
nr. 4-S, 1873, blz. 26. 
Te Varsenare werd op 9 april 1811 Josephus Portalis gevonden in het portaal 
van het bierhuis van Jan-Emmanuel IVJonteyne,: vg!. F. Roose, Vondelingen uit 
het Brugse Ommeland 1798-1820, in: het Brugs Ommeland, 13e jrg., nr. I, 1973, 
blz, 24. 

l46) 	 bedwang. 
(47) 	 Op 28 augustus 1576 werd te Pollinkhove een Van de Capelle gevonden (vgl. R. 

Van den Abeele, Namen van vondelingen, in: Ons Heem, 24e jrg., nr. I, 1870, 
blz. 37). 

(48j 	 vgl. F.R(oose), vondelingen uit Brugge en omgeving 1ge eeu~, in: Brug8ch 
Handelsblad, 12 september 1970. 

(49] vgL R, Van den Abef31e, Namen van Vondelingen II, in: Ons Heem, 24e jrg., 
nr. I, 1870, blz. 38. 

(50) 	 Op 19 oktober 1847 werd te Amsterdam Carolus Zeldzaam gevonden, met dit bericht: 
"Het kind is room catokeliJk". (vg!. H.M. Luning, Weldadigheid? Naamgeving aan 
vondelingen, in: Gens Nostra. 28e jrg., nr. 11, 1873, blz. 350). 

(51j 	 vgL x, Een kind met zorgen, in: Gens Nostra. 28e jrg •• nr. 3, 1973, blz. 83. 
(52) 	 R.A, Brugge, Parochieregisters Merkem. nr. 11, blz. 57, 65. 164, 199 en 217 en 

nr. 12, blz. 213. 
(53) 	 te Drogenbos: Nicolaas Van der Straeten (6 november 1664, vgl. C. Theys, Ge

schiedenis van Drogenbos. blz. 65), Te O.L.Vr.-Waver: Franciscus Straetmans, 
vgl. J. Vanbeneden, a.w., blz. 35. 

(54) 	 Van de afstammelingen van deze vondeling werd de "stamboom" gemaakt, vgl. x, 
BibZiogmfie Luc Wynendaele. in: Vlaamse Stam, 5e jrg., nr. 2, 1968. blz. 198. 
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Geacht Westvlaams V.V.F.-lid. 

Als voorzitter van de gouw West-Vlaanderen reken 
ik erop U in groten getale te kunnen begroeten tijdens het aanstaande V.V.F. 
week-end te Ieper. Er zijn immers redenen te over om dit jaar een biezondere 
inspanning te doen om er te zijn. 

Vooreerst zijn de behandelde onderwerpen van die aard dat 
zij ieder familiekundige nauw aan het hart liggen. Men krijgt op het collo
quium de kans om zijn desiderata voor te leggen. Maak daarvan gebruik. De 
naar voor gebrachte tema's van de referaten op de kongresdag zelf gaan een
ieder aan. En er valt beslist voor iedereen wat. bij te leren. 

Er is echter nog meer dat U ertoe aanzetten kan om volgende 
zondag 28 april te Ieper te zijn. West-Vlaanderen heeft immers een ruim 
aandeel in de groei en bloei van dé V.V.F. Dit is herhaaldelijk onderstreept. 
Massale aanwezigheid van Westvlaamse V.V.F. leden zal door het organiserend 
bestuur biezonder op prijs worden gesteld. 

Het V.V.F.-kongres van Ieper 1974 moet een mijlpaal worden. 
Dat zal mede van Uw aanwezigheid afhangen. 

Met hartelijke groeten en •.• tot zondag! 

Dr. hist. E. Warlop 

Voorzitter V.V.F.-West-Vlaanderen 
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ZATERDAG 27 APRIL 

Colloquium 

13.00 	uur: Begin grote wandeltocht door leper, o.l.v. de gidsen 
van het Iepers Kwartier - einde omstreeks 14.30 uur. 
Vertrek: Nieuwerck, Stadhuis, leper 

13.45 uur: 	Begin korte wandeltocht door leper - einde omstreeks 
14.30 uur. 	 Vertrek: Nieuwerck, Stadhuis, leper. 

14.45 uur: Colloquium in de Conferentiezaal, Stadhuis, leper. 
Desiderata 	 van de familievorser. 
Toelichting door Michiel Mispelon. 
Bespreking. 

17.30 uur: 	einde colloquium. 

De erediensten worden vermeld onder de rubriek praktische 
8chikkinge-n. 

19.30 	uur: In -de Belle-, Rijselse straat 38, leper verschaft Jhr 
de Cock uitleg over het heraldisch glasraem. 

20.15 	uur: Gastronomisch regionale maaltijd in hotel Brltennique, 
Grote Markt 17, leper. Spijskaart: 
Ieperse hennepot 
Erwtensoep met knapjes uit de Westhoek 
Keuze van worst, pens, pastei. .. (warm en koud) van 
het varken. 
Prijs: 360 fr.. (drie aangepaste dranken, dienst en 
BTW inbegrepen). 
Verplichte voorafgaandelijkse inschrijving vóór 19 
april. 

22.00 	uur: Gezellig samenzijn in hotel Britannique, Grote Markt 
17, leper. 

ZONDAG 28 APRIL 

Kongresdag 

Plaats: Stadsschouwburg, Vandenpeereboomplaats, leper. 

Verloop: 

10.30 	uur: Welkom vanwege de afdeling leper door Drs W. 
Beele en vanwege de gouw door Dr. E. Werlop. 

10.40 	uur: Opening kongres door algemeen voorzitter, senator 
Leo Vanackere: 10 jaa!'" V.v.F.-werking. 

11.00 	uur: Referaat: Dra N. Maddens, assistent bij het Rijksar
chief Kortrijk: Twee belangri;ke Kortri;kse instellin· 
gen - de poorteri; en de weeskamer - en hun 
archief. Bespreking. 

12.00 uur: 	Groet uit het buitenland. 

Middegmaal in hotel Britannique, Grote Markt 17, leper om 
12.30 uur. 
SpiJskeart: Kervelroomsoep 

Koninginnehapjes 
Parelhoen met oranjekrans 

IJs - koffie. 


PriJs: 250 fr. (dienst en BTW inbegrepen, geen dranken) 

Verplichte voorafgaa,ndelijke inschrijving vóór 19 april. 

Namiddeg: 

14.30 	uur: Referaat: M. Mispelon, vrijgestelde van de vereni
ging: Hef fonds Merghelynck. Bespreking. 

15.30 uur: 	Referaat: P. Rook, direkteur-generaa I bij Nederland. 
se Kultuur: Vri;en en trouwen onder een stamboom. 
Bespreking. 

16.30 uur: 	Toespraak C. Wyffels, algemeen rijksarchivaris. 

16.40 	uur: Slottoespraak door senator Leo Vanackere, alge
meen voorzitter. 
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't begin ".ln dl' Y;:f' Cl , ,';1 ,,·.lfhb In Je Bloc)',. 
nuenr. \";10 J~ wekken dIe \"J.n Bloeym:lcm, 
die fr l-kmch'a(:m Muckr noemen, met alle 
rechten en aenklc\"C:n doOf Olivier ,Grootmec
fier der Templicrs , :\cnloann:l van Conl1:ami
nopolen vergunt en toegdben wiert. 

Ct","" De namen cer geleerde heden, de welcke 
__M. tot haer vercienngë ,cn als parelen "en hacr 

kroon vcrl1:reckcn, Il\n )oanncs \":10 Yperen, 
Abt van Bertlni ,Hi/lórili.:hrij\"er ":ln fijn kloo
/ler. [00 grof van !ich:lem, gelijck Thomas 
Diaconus geturght , dat hy naeuwdijcks vOOrt
gaeo,ea niet anders dan fittcnde napenkoo; Pe
trus Ponetus,Balduinus Fabcr, Francifcus Amel. 
ryus, Godtsgelecrdcn : l:lcohns Papa, Poëet, die 
twee boecken van klaeghdicllten ge[chreven 
heeft; in 't ecn van de welcke hy d'openbare 
beddery voorfpreeckt , en io 't ander leert hy 
de middel, om die wceh tC doen. Want d'Ove
righeyt ".1.0 Ypnen, die io die tijdt leef,Jen, 
begeerigh om hun behoeftige burgers te voe
den eo ondelhouden, verbande en \"erfl:iet alle 
openbare bedelaers,beh:llven vJ.n de vier bidden
de orderen , gelijck fy die noemen. Dit gebod, 
van de bedcl-Predickers bel1:raft. wiert eynde
lijck, in '[ jaer eb h Xl[X , door de GoJtsgcleer
den van Parijs goet-gekent en beve/tighr. Voeg 
hier noch by Giflenips Bultdius Clitius , diens 
geleerde boed~n der htylige iitken en mengel
HotTen , in gedicht gc/èhreven, noch niet in het 
licht fijn gekomen, vermits de genen> die de 
fchriften daer af hebben, fulcks beletten. 

DtJMI_ Te Yperen is noch, behalveo de gemeeoe 
r"..... Rechrbanck "an des fiadls O,'erigheyt, eenan

dere Recht/toel,die fy de S<1dl'atl l~r(1l noemen, 
onder de ""clekc Ji:l"en ,lecken llaen, van de 
weleken defe eenige, die fy de Catfclfche noe
men, vier-en-rwintigh Pleyrbancken, oft verga
deringen van Rechters, hoewel k1eyn , onder 
{jch heeft. . 

»,.J. /iJt Men fielt Yperen voor ccn derde lidt van 
::::-- Vlaenderen , en is doqr de rijrel oft eernaem 

van Burgh-Graeffchap vermacrr, Dek tijtel 
wiert onlangs ge\'oert van Ognclius, een door
luchrigh man, die een cenige dochter tot erf
genaem nagelaren heeft. Her gebiedt van defe 
{ladt fireckt fieh wijdt en breet uyt. De I:mden, 
d:!er rontom gelegen, fijn de fchoon/te en 
vruchtbaerfie van geheel Vlaenderen. De /lc
delingen fijn oprecht, burgei-lijck, cn beminnen 
meer de vrede, dan d'oorlogh. 

c,.p~_ De Ca/ldlanic van Yperen is verdert met 
t .. ,..... de rijcke en machtige Abdy der Regulier

monnicken, Zonnebeeck genoemt. Sy wierd 
begonnen in 't lan eb c ,en is veel beter dan de 
voorname Abdy van Vormefc!, die van de fel
ve ordening is; oock met d'Abdy der dochters 
van 't Nonnebofch, van S. Denediétus ordening, 
de wdcke haer naem van een dicht bofch,oock 
[00 genoemt, en by het wekke dit kloofier ge
legen is, gekregen, oft aen 't wdck fy haer naem 
mee gedeelt heeft. 't Geen, dat noch aen de[e 
Abdy tot een groore verciering dient, is he~ 
oude en groote holèh van Hauthulfi, diens 
Prioraetfclup van mannen, met twee kapel
len vereien, ecn groot dL'd van fijn ir.kom
/len uyt VranckriJck rreckt,en nu lCtl 't geDacht 
van Bocholt,cn Grcvenbroe.:k behoort, vermitl 
Philippw,'Gra~f \ 211 Vlaelldercn, ra d'Abtv,1O 

~....R 
Cf)! bic d" ;"'n lil rJ \ukm he hehbc'l, Sy he
grijpt <;n.!(j" jj, h dne. erl.dertig dorpen, daer in 
11ocf.1l1'/" bq:,repm is, over 't welck d;e vaa 
Wirene ,:c hccrkhJpl'Y hebhen; dJcrdrie o"er
halen lijn, O\'er de \lekke de fchepen mrt ra
d<':1l <.:n tOUWell, \'an d'ccn n;ler cl'andere Gjde 
ge\\'onJcn en overgehadt worden: gel ij ck foo
danigcn ooek te fier. fijn te Nieuwendam, Po
peringen, Oo/t"letcrcn, en Coppenol : om defc 
ocrfatck in de ri\Îercn gemaeek't, om hetWJ
ter op te houden, op dat het niet gehed uyt de 
hooehte n:lcr de bechtc P.:roomen, eo de ri"ier 
heel droogh laten fou. Defe volgende dorpen 
l1:aen ooek onder hner gebied; Stade, dat aen 
't Huys van No)'clle behoort; Morjlede, aen dar 
van Elpierre j Ho!kbc,"ck acn dat van Moerbeeck j 

en Bece/aer aen dat ,an Woe/tijne. 
Behaken de Scholen en huyfen,tot onderhou- :&.[.4

ding e!l opvoeding der arme Jongelingen ge_ ~. 
fchickr,hebhen Jic \'J:1 Yrcrcnnoch,naer'n'oor- lltllln.jJ. 

beelt der italianen, een Bergh van barmherrig
heyt; feker ,een lotfe!ijcke inlielling, die, fonder 
woeckcr,gelt aell de nootdruftigen be[chickt,eo . 
in 't jaer <! bI:> ux I v , op de gemeene kofien 
daer opgerecht wiert. De genen, die in unige 
dringende noot fijn,brengen daer rant,voor het 
welck fy geit omfangtn; 't welck een fekere toe
l'lucht is, fonder dar men eenigc kofien hier toe 
dOt'! ,ort eenigt' wonhr arn de witfelaerbetadr. 
Defe Berg Wort befl:iert van vijf mannen, ,'an de 
Biifch0l' cn O"crighcyt ge/telt:namelijck van de 
PaHoor van S. Martens Kerck, van d'opperfie 
voorfprJc k der weefcn 0Ii: Voogt,van de Griffier 
van Ypcrcn, van eenlJ)'t d'Overfien der gemee
ne armen, cn van een uyt het Collegie ofte de 
verg:ldcring,diefy dt~ heyligeGeefi noemenjvoor 
de welcke de: bedicnler ,die jaergelt van de l!:adt 
heeft, d~t nochtans V,ln 'r gelt genomen wort, 
dar aen defe Berg van barmhertigheyt behoort, 
jarelijcks rekening van fijn bediening doet: en 
de gifren, die :len defe Berg gedac:n tiJn, werden 
aengetekent, tot geheugenis der gener,die weJ~ 
dae:t daer aen bewefen hebben. Want het ge
beurt diekwils \.en ick wenfch dat het meer ge_ 
beurdeJdat Godtvruchtige lieden,of door giften 
(mder de levendig en , gdijck fy feggen, oft by 
Tc/lameor na hun overliJden, defe lkrgh, tot 
nut en voordeel der armen, met rijcke gaven 
befchencken. Sektr ,die van Yperen hebben,(ge
lijck oock veel30dere) nech by de geheugenis 
van hun vaders, door verfcheyde middelen ge~ 
poogt de gemeene noot der burgers te hulp te 
komen, en de bedelery uyt te nuyten ; 't welek 
nochtans tot aen defe tijd niet geluckt is:vermits 
fommige de/è jd'tcl!ingen tot dIt oogmerck goet 
kenden, en d'anderen die verwierpen. Meyer 
ipreeckt van dc:fe [aeck ia 't negende boeck lij
ner befchrijvingen van Vlaenderen. Voorts,de
wijl door diverfche beroerten en verwarringen 
der burgerlijcke oorlogen onder hen defe Bergh 
van barmhertigheyt oft Leenhuys byna verval
len was, wiert fy in 't jaer cb h xC\' I I weet op
gerecht, en op de gemeene kol1en r.:m huys ge
lhcht , daer in de bedienaer fich omhour , en in 
't wdck de panden gebrocht worden, niet vt'rre 
rande kerckder Minderbroeder,. Dit huys,hoe
wel feer bequaern,behoorr echtergrooter te tijn, 
om dt' groore ht'hodrighedcn \"all de gemeente, 
euom'rgetaJder gn::er,cl;~ d~u belt ver(;'cckc:.'1. 

http:rcrcnnoch,naer'n'oor-lltllln.jJ


Uit J. BLAEU, TOOllIleel der Stedt!1l van ,; KOllings Nederlanden, 1649 

y p E R E N. 
.!II~~'I'I~illtlII.i1J Acr 't gevoelen van ec \I'oelling was .1e vrees van dat (y tot voordeel 

nige Schrijvers, hedt der vyanden louden /lrccken, toen ,in 't jaer 
Y PEil E N haren naem duyfent drie honden dril'-en-taehtentigh de 
van feker Hyperborus , fiadt van de Engeifchen en Genrenaers met be
een vermaert krijghs legh geJreyght wicrt. Sy wiert oock warelijck 
over!le, die uyt Bri.. belegert,en Hont het beleg negen weken uyt,tOt 
tannia(by oos Engeland groOte vermeerdering van haer naem, (choon 
genoemt ) gefproten de "yanden hacr dickwijls en (waerlijck be

Ili~lIiiJ~;;1~1 was. Maer my dunckt Ilormden. Macr (y wecr(/;onden het vyande. 
dat de genen {tkerder Iijck gewelt, (00 door de kloeckmoedigheyt en 

gaen,die achten,dat defe Veiling-haer naem van !lantva/ligheyt der burgers en be(ettelingen, als 
de vloet d'Yper, de wdcke defe !ladt befpoelt , "oornamdijek door de hulp des Hemels, die 

Slklwtr. gekregen heeft. D'eer!le Stichter van deCe !lad van de benaeuwde burgers met openbare gebe. 

was(gelijck Malf;l~us fegt)Balduinu.~,de Soon van den aengeroepen was. Philippus de Stoute wilde 

Graef Arnulf, ontrent het jaer oneer faligheyt niet toelaten, dat men de voorlleden weer op

IJ cece L lt. Sy is van Brugge negen,en van Gent bouwen (ou, vermits de wevers en lakenwerc. 

ontrent dertien mijlen gelegen; een Veiling, kers dickwils dacr hun beroerten en oploopen 

niet (00 !lcrek van wegen de muren en andere uytgebroet hadden. Hy (ondt derhalven de(e 

wcrcken , met de hant gemaeckt, als wel van Iieden,om hen te verdeclen,als in voortplantin_ 

plaets en gdegentheyt i ja foodanigh, dat, om gen , naer Poperingen, Menene • Werwyke, en 

verfcheyde oorfaecken ,geen leger daer by kan Comine, om daer hun handtwerek te doen. Hy 

komen, (00 dat (y fwaerlijck te belegeren is. liet hen echter toe dat fy de Veiling van hun 

Voorts, de(e lladtis fchoon , luiligh en aenge;. iladt, die alleenlijck van aerde en affchuttingen 

H"Jfi.. 	 naem, en daer by oock rijck en weerdigh. Haet opgemaeckt was, met /leen en muurwerck op

huy(en en gebouwen fijn wel en va/l , hoewel haelden. De gene, die aen de Poort van Thor

niet trelfeli)dc in 't oogh, om dat de gevels hout d'eer/le ileen van de(e muur en ver/lerc_ 

tenmeeilended van hout lijn. De Kercken en king~n't jaer eb ccc lxxxvr t t ,leyde,was de Pre
Kloo/lers fijn daer (choon en aenmerckelijck. /idem oft V oorlitter van de Raet,die fy de voor_ 

De Hooft-Kerek is aen de Heyl4te Martinus. ge- ilander noemen, uyt het genacht van Dixmuy_ 


~. 	wijdt, en onlangs tot een Bilfchoppelijcke den ge(proten: in voegen,dat de(e verllercking, 

Kerck van 't nieuwe Bifdom, dat in de(e !ladt (ehoon maer middc:lbaer , en noch meer de be. 

opgereeht wiert, verkofen. quame gelegentheyt, de iladt vall en bellan. 


'LMJ. Men (eght gemeenlijck dat de(e iladt een digh genoegh maeckt , om 't gewelt der vyan. 
'-Jp., 	 loode gront heeft, en dit om de menighte der den regen te Ilaen. D'ommegang van defe 

loodewaterloopen en buyfen die daer gevonden /ladt wiert in 't jaer eb cccc lXXt 11, binnen de 
worden, om het water van de vloet, en van an muren gemeten; en men bevoat dat fy in haer 
dere plaetfen bequamelijck deur de iadt. tot ommekring 1173 van onfe Geometrifche roe
genjf van alle burgers, te verfpreydeo. den, yder van veertien voeten, uytbracht. De(e 

MI"t. De Marckt , die lY '" Hmm-flMlfl noemen, is iladt heeft noch negen Poorten. 
t'Yperen foo groot en ruym, dat (y voor geen Hier is oock een (eer tretfc:lijck St3dthuys SIMk,,-! 
Marckt in gelieel Nederlandt wijekt. dat (V de Hal noemen, uyt oorfaeck van 't ge~ I. 

Defe ftadt heeft eertijdts groote naem en bruyck en van de bewaring, (want Hal is by de 
rijckdom gekregen, door de lakenwerekery , Duytfchen niet anders, dan 't gene, 't weIck 
en door't gene, dat daer aen kleeft, als fpinnen, iets bewaert en hout) grootelijcks dienlligh tot 
weven, voUen en verwen; welcke am6achten de vergaderingen en vonni{fen der Schepenen, 
fy niet dan een grOOt {luck weeghs buyten de en oock om de lakenen en andere koopman_ 
Radt mogen plegen, vermits nen (uIcks van fchappen tegen 't quade weer te be(chutten , en 
Lud. Crdlius, in 't jaer eb ccc XXI I , op (ware te koop te /tellen: foo heerlijck,groot en prach. 
firatfen, verboden is; la hun lakcnwerekery is tigh gebouwt, dat het op de groote Marckt 
foo vcrmaert , dat Alphon(us denegende, Ko. tot een rretfelijck wonder van d'oogen vCc. 
ning van Spanjen , in /im $tptUII p.mirilJfUiltl, ilreckt. Dit gebouw, door een middelruym in 
gewagh daer afmaeckt: met töo ~ote winft , twee deden verdeelt, is vier hondert twee-.cn.(e. 
en baldadighcyt , die uyt rijckdom fpruyt, dat iligh voeten lang, en van weer/ijden vijftigh 
het gemeene vole!;, door 't geluck droneken en voeten brect. Defe {ladt heeft ooek verfchey_ 
verwoetgeworden ,in 't jaer cb cec XIII, haer de Kloo/leren, ge1ijek d'Abdy van S. Ciara Kl..,,,, 

Ovcrigheyt wredelijck in de Schepenlc.amer ter voor de. Dochters, vier Klooilers van Bedel. . 
venfteren uytwierp, en doode, doch nice monnickc:n, en verfcheyde Gafthuyfcn. Daer is 
ongeilraft. Sy verminderde en verfWackte eyn. oock een Abdy van Regulier-monnicken, naer 

delîjck haer eygen groothc:yt, en verdelghde de heylige Martinus genoeme, in 't jaer c 1::1 C I 


haer Voorileden , die grooter waren dan de begonnen, op 't verfoeck van al de Parochyen. 

fiadt fclve, en in vier wijeken verdeelt, en met die toen in de /ladt waren. Maer defe Abdy 

foo ved Parochykercken verdert,en mee muren wiert in 't jaer cb b I.X t "erandert, en tot eCn 

en grachten omringt, in de rijd van Lud, Cref Hoofr-Kerck g~maeckt , om, gdijck gefeght is, 

fius, 't wclck alles door het volek , door winll de BlffchoppebJckc iloel van een groot Bij: 

en overvloet acn 't hollen geraeckt, verwocfi dom te f~n. 

~'jert. De voornaemilc oorfaeck van hun vcr- DeCe ftadt beef[ twee laermarckten, d'een in I_~ 


VlûmdcWI. 	 iij C 't begin -. 
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ACTIVITEITEN 

- KORTRIJK 

Onze laatste vergadering voor de vakantie gaat door op 25 juni 1974 om 

20 uur in de leeszaal van het Rijksarchief, Guido Gezellestraat. Kortrijk. 

De Heer Michiel MISPELON komt er spreken over 

"ONS FAMILIEOOEK INVULLEN" 

Leden die reeds begonnen zijn met de aanleg van hun familieboek brengen 

dit gerust mee. Het wordt in ieder geval een leerrijke avond. Iedereen 

is er hartelijk welkom. 

Archiefdagen. 

De eerstvolgende archiefdag gaat door op zaterdag 15 juni in het Rijks


archief te Kortrijk. 


De Heer Michiel Mispelon zal er weer ten dienste staan van allen die 


moeilijkheden hebben op genealogisch gebied. 




Eigen vergaderlokaal te Kortrijk. 

Vanaf september zal de V.V.F. kunnen beschikken over een vergaderlokaal in 

het GRoENINGEHEEM. Voorlopig mogen we dit lokaal vrij gebruiken iedere 

derde dinsdag van de maand van 20.00 tot 22.00 uur. Dit heem is gelegen 

in de Passionisten laan in een vroegere school. 

We hopen dat dit de eerste stap wordt om evenals Oostende en Brugge over 

een eigen gewestelijk centrum te beschikken. 

Meer nieuws hierover in ons volgend nummer. Idee~n en praktische hulp zijn 

natuurlijk steeds welkom. 

Naklanken van het congres te Ieper. 

Dat er in Ieper geen activiteiten meer gepland zijn vOOr de vakantie kunnen· 


we best begrijpen. Ze hebben er alle reden voor om even op adem te komen. 


Het was een bijzonder geslaagd congres met zeer gewaardeerde referaten. 


Oe organisatie was perfect. Oe Kortrijkse leden die er met een sterke 


delegatie, zowel zaterdag als zondag, aanwezig waren zullen dit zeker met 


ons beamen. 


Oe afdeling Ieper-Poperinge verdient alle lof. 


J.R. 

Pas verschenen. 

H. 	 Ronse, De volkstelling 1697 in de kasselrij Veurne, Familia et Patria, 

8120 Handzame, 1973. 

K.. M. Oe LilIe, Drie kwartierstaten: 	Karel Dewilde~ 

Jef Lesage en 

Luc Vanraes~ 

Ieper 1974 (Uitg. Familia et Patria). 
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ACTIVITEITEN : 

- KORTRIJK. 

Vanaf dit werkjaar gaan onze maandelijkse vergaderingen steeds door op de derde dins

dag van iedere maand. 

Deze grijpen van nu af aan steeds plaats in een lokaal van het GROENINGEHEEM. 

Dit is gelegen in de Passionistenlaan in het vroegere St.-Gabri~lsinstituut. Daar 

is ook de jeugdherberg gevestigd. Er zijn verschillende wegwijzerplaten in stad aan

gebracht om de jeugdherberg aan te duiden. De Passionisten laan ligt langs de spoor

weg niet ver van "Toontjes kerke". 

We hopen dat we U allen talrijk zien opkomen voor onzè eerste werkvergadering van dit 

nieuwe werkjaar. Deze gaat door op 17 SEPTEMBER 1974 OM 20 UUR in het GRDENINGEHEEM, 

Passionistenlaan, Kortrijk. 

Wellicht hebt U in de vakantie wat tijd gevonden om uw hobby uit te oefenen. Wellicht 

hebt U ook bepaalde moeilijkheden ondervonden bij het opzoeken of het lezen van een 

en ander. Er valt wel weer wat uit te wisselen aan gegev~ns. E~ we moeten ook ~lannen 

voor het hele jaar! 

Daarom starten we meteen werkvergadering. Breng maar een berg moeilijkheden en gege

vens mee. IEDEREEN IS WELKOM. 


15 OKTOBER 1974 om 20 uur~ GRDENINGEHEEM, Passionistenlaan, Kortrijk. 

Iets UNIEKS! Een PRIMEUR voor onze afdeling. Oe Heer Michiel MISPELON komt ons ver

tellen over zijn ervaringen opgedaan in Duitsland. Daar zijn voor het ogenblik de 

genealogen van gans Europa in een congres bijeen. Dit wordt zeker een interessante 

avond die niemand wil missen. 

Noteer de datum alvast in je agenda. En breng maar veel volk mee! 


IEPER. 

Op Donderdag 26 SEPTEMBER 1974 om 20 uur spreekt De Heer Karel M. OE LILLE in de 
Belle, Rijselsestraat, Ieper over "WAT EEN STAAT VAN GOED ONS LEERDE" . 

.. ./ ... 
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Na een korte inleiding over de staten van goed in het algemeen, wordt staat 
nr. 22.093 van de kasseIrij Veurne behandeld. Het betreft de madelrie-reke
ning gemaakt in het sterfhuis van Joannes Franciscus Leroy, overleden in 
Beveren-aan-de-IJzer in 1755. Deze rekening biedt genealogische gegevens 
tot in de achtste generatie. Betrokkene is voorouder van de heer schepen 
voor kultuur, Mter l. Vanraes, Jules leroy, de auteur van ZEISELS en VERTEL
lINGEN, en de bekende priester-dichter Alexius necarne. 

VONDELING TE IEPER. 

Op 18 ventose XII werd te Ieper volgende geboorteakte ingeschreven 
(

"Acte de naissance d'un enfant du sexe masculin trouvé Ie quinze de ce 

mois à neuf heures et demie de relevée à l'entrée de la maison de Martin 

Verloigne, cabaretier au cimetière de St. Jacques en cette ville que l'on 

a supposé être né depuis deux jours, Ie dit enfant alors enveloppé dans des 

mauvais linges sur lesquels il ne trouvait aucune marque distinctive et qui se 

trouve déposé au bureau de l'état civil de la marie de cette ville auquel en

fant l'officier public a donné les noms de Jacques oelàllée. Sur la déclara

tion a nous faite par Ie citoyen Martin Verloingne, ägé de trente trois ans 

mus1cien et par Ie citoyen Jean Baptiste oedie, ägé de trente un ans musi

cien. .• Ol 

Martinus Verlo1(nJgne heeft het kind gevonden in het portaal van zijn 

huis. De familienaam werd echter geen Portalis of zo iets., maar wel Delêllée. 

HOE EEN VONDELINGENNAAM KAN ONTSTAAN? 

In BIEKORF van 1922 (nieuwjaarsmaand) blz. 23 lezen we hoe Margaretha 

Maria Treyl1s te Antwerpen aan haar naam kwam. Het meisje werd op 27 november 

1921 aan de droge dokken gevonden. 

Oe H. Margareta wordt op de 278 november vereerd. Maria is de patrones 

van Antwerpen. Trève, de waker die het kind vond mocht de eerste letter van 

zijn familienaam geven. Rey is de eerste lettergreep van de naam van de poli

tieofficier Reymaekers. En 115 komt van mevrouw Celis. die het kind de eerste 

zorgen toedienoe. T + REY + lIS werd TREYlIS. 

K.M. Oe Lille. 
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NOG VERKRIJGBAAR: 

Nog enkele exemplaren zijn te bekomen van de brochure van Karel M. 

De 	 LilIe. DRIE KWARTIERSTATEN. Ieper, 1974. De uitgave bevat de kwartier

staten van ZEH deken K. Dewilde, wijlen Jef Lesage en de heer schepen 1.. 

Vanraes. Een aantal uitweidingen over andere genealogie~n (o.a. H. Gel 

lynck uit Wervik) maken de uitgave zeker belangrijk voor al wie in de 

Westhoek voorouders heeft. Prijs: 80 fr. + 5 fr. verzendingskosten. PRK. 

000 0617109 92 van K. De LilIe, Cartonstraat, 40, 8900 ,Ieper. 

HUWELIJKEN TE ZILLEBEKE IN 1774. 

1. 	8/2/1774 

Joannes Dionisius Josephus FERTIN uit Neerwaasten 

fs Petrus Josephus FERTIN uit Neerwaasten en 

Maria Joanna BASSEZ uit Neerwaasten x 

Isabella Clara CARLIER uit Zillebeke 

fa Melchior CARLIER uit Zillebeke en 

Augustina BOUDRY uit Zillebeke 

2. 	 8/2/1774 

Josephus Ambrosius SINAEVE uit Zonnebeke 

fs Ambrosius SINAEVE uit Kemmel en 

Maria Catharina DERATTEZ uit Haelebeke (sic) (Il x 

Isabella Eugenia BOUDRY uit Zillebeke 

fa Michael BOUDRY uit Zillebeke en 

Maria STAMPER uit Westnieuvikerke 

3. 	 12/ /1774 (2) 

Ignatius Franciscus HOEFLACK uit Zonnebeke 

fs Ferdinandus Franciscus HOEFLACK uit Langemark en 

Maria Theresia NOLLET uit Zonnebeke x 

Maria Francisca FLAMEZ uit Zillebeke 

fa Ignatius FLAMEZ uit Passendale en 

Amelberga REUSE uit Moorslede 



26. 

4. 	 31/5/1774 

Casmas Damianus DEMEY uit Langemark 

fs Petrus DEMEY uit Legem (Ledegem) en 

Anna Maria SERRYN uit St.-Jan bij Ieper en 

Maria Catharina DELBEKE uit Zillebeke 

fa Jaannes Baptista DELBEKE uit Zillebeke en 

Maria Catharina HoNDEGEM uit Wijtschate 

5. 	 7/6/1774 

Constantinius Ferdinandus Eugenius Josephus LEROY 

fs Georgius LEROY uit Houplines en 

Maria Anna BERT uit Wervik 


Jaanna Clara HONRAET uit St.-Jacobs Ieper 


fa Fredericus HDNRAET uit Passendale en 


Anna Clara MAESEN uit St.-Jacabs Ieper 

6. 	5/7/1774 

Antanius DERVAUX uit Zillebeke 

fs Petrus DERVAUX uit Zandvoorde (bij Ieper) en 

Maria Catharina LEMAIRE uit HollebeKe 


Petronilla Theresia DEKYNDT uit Vlamertinge 


fa Jasephus Albertus DEKYNDT uit Leisele en 


Petronilla Francisca NOL LET uit Vlamertinge 

7. 	 5/7/1774 

Jasephus VLAEMYNCK uit Wijtschate 

fs Josephus VLAEMYNCK uit Wijtschate en 

Elisabettha DERVEAUX uit Zandvoorde 

viduus Theresia DAUCHY 

Maria Joanna Francisca VAN DODREN uit Zillebeke 

fa Matheus VAN DOOR EN uit Zandvoorde en 

Maria 	Theresia BoUoRY uit ZillebeKe. 

(het vervolgt) 

K.M. De LilIe. 

x 

uit Komen 

x 

x 

x 


