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ONZE dESTE wENSEN VOOR 1980 ! 

De jaren zeventig zijn voorbij.De goede jaren zijn 
ook voorbij,zo staat het in vele kranten.De vooruit
zichten voor de tachtigerjaren zijn niet zo optimis
tisch.Zijn ook de beste jaren voor de familiezoekers 
voorbij? Het kan niet geloochend worden dat het ar
chief met talrijke problemen worstelt die de zoekers 
het opzoekingswerk eerder bemoeilijken.De personeels
beperking, de reddingsoperaties parochieregisters, 
beperk'ingen bij het uitlenen, te kleine ruimten, 
werken in uitvoering,enz ... Kan het tij nog keren? 
Enerzijds zal er in de toekomst meer vrije tijd zijn, 
maar of we ook anderzijds meer tijd aan onze hobby zullen 

kunnen wijden blijft een open vraag.Het zal in de 
eerste plaats de overheid moeten zijn die hier oog 
voor heeft.Het aantal zoekers in onze archieven is 
geen klein groepje meer. Wij wensen dan ook dat in 
de jaren 80 een oplossing zou gevonden worden voor 
die vele problemen van het archief.Als hun werkom
standigheden verbeteren kan dat de zoekers maar ten goede 
komen.Ondertussen wensen we U toch nog veel zoekgenot 

Het bestuur 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
PAS VERSCHENEN 

Hebt U reeds ingetekend op de laatste studie van 

onze ere-voorzitter Dr.E.WARLOP en zijn medewerker 

R.SGETE, OUD-REKKEM ? Een studie die zeker een diep

gaand inzicht zal geven in het feodaal systeem. 
destellen bij FAMILIA et PATRIA'pvba 8120 KORTEMARK-Hand

zame. - 2 

http:bemoeilijken.De
http:kranten.De
http:voorbij.De
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ONZE KALENDER KORTRIJK 


DINSDAG 22 JANUARI 1~80 om 20 uur zaal INTERCOM 
LEESOEFENING OUD SCHRIFT 
o.m. teksten van een XXe-penningkohier 

DINSDAG 26 FEBRUARI 1980 om 20 uur 

in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk. 

A.VANDEWIELE,Bronnen voor een dorpsgeschiedenis. 


öij de voordracht die de Heer Vandewiele daarover 
hield werd de wens geuit door verschillende leden 
om eens wat dieper in te gaan op bepaalde door de 
spreker behandelde aspecten.Dit zal hier dan ook 
gebeuren.Op één van de talrijke onderwerpen die een 
dorpsgeschiedenis,die uiteindelijk de som van vele 
familiegeschiedenissen is,rijk is wordt uitvoeriger 
ingegaan. 

DINSDAG 18 MAART 1~80 om 20 uur 
in de zaal INTERCOM,Rijselstraat,Kortrijk 

VOORDRACHT door Dr.hist.Klaas MADDENS over 
De gevolgen van de opstand tegen Spanje voor onze 

streek", Een onderwerp dat velen onder ons zal boeien. 
We hopen dan ook dat ieder lid die geregeld onze ver
gaderingen bijwoont die avond vrij houdt.Breng gerust 
eens een vriend mee.Alle belangstellenden !ijn steeds 
hartelijk welkom. 

APRIL 
Wegens het jaarlijkse congres is er tijdens de maand 

april geen vergadering. 

3 

http:gebeuren.Op


8RONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS in het R.A.K. 

Scabinale,I.Deerlijk,heerlijkheid Noord-Asse 

B~9.:_!22~:E~~ 

fS 4 Onder Noordt Assche in pChien van Heestert 
comp. Jan de Cock fs Oliviers mitgaders Mar
griete Van hove fa Roelant sijne huysvrouwe 

(25-2-1666) 
fO 4v Onder heerl. van Plancke (Deerlijk) 

comp. Gelein Breda fs Michiels mitsg. Marij 
Seinave fa Carels sijn huysvr. 

(4-6-1666) 
fe 5 Onder Noortassche in Aelbeke 

comp .. , ,. 14c lants zuyt Guillaeme Coussement 
ende Maijken Del tombe we Joos Terrier west de 
Schoorbeeckstraete noort Jaques de Cruenaere 
( 19-3-1668) 

fO 5v comp. Marie Teijlaert fa Jans lest we van 
Jacques Fermaut fs Jacques wonachtig binnen de 
prochye van Avelgem .. (23-2-1668) 

fa 6v Onder Assche en Noortassche in Aelbeke en Rolleghem. 
comp. ,. Adriaen de Smet fs Adr;aens doude 

omme te doen sorteren vande donatie inter vivos 

om Adriaen de Smet synen sone 

... zuyt de dreve ende noort d'hoirs Adriaen Nijffele 

(3-12-1668) 
7 Noortassche Deerlick 

camp ... Jan Van Meulebrouck in Avelgem mitsg. 

Joossyne Teylaert fia Jans sijne huysvr. 

(18-3-1669 ) 
- 4 -



7 	 comp. Pieter Quathannes fs Jans in Ooteghem .. 
(juni 1669) 

8 	 Noortassche in Deer1. 

comp. heer Joannes Van heu1e pbr.fs Jans binnen 
Cortr. gifte an Petrus en Marianne Van der Banck f 

et fa Rogiers geprocreert bij Marie Magdaleene 

Van heule sijnne suster .. (14-5-1671) 
8 	 Noortassche in Haere1beke 

Ten versoecke van Pieter Mahieu bai11iu van St. 

E10ys Vive ... (15-6-1671) 

1Uv 	 Noortassche in Deer1. 
comp. Joos Van Marcke fs Adriaen ... op Joossyne 

Holvoet syne huysvr ... (31-10-1672) 
11 	 Noortassche in Deerl. 

comp. Jan Rapsaet fs Joos in de prochye van der 

Vi chten ... (1-12-1672) 
11v 	 Assche en Noortassche in Derl. 

comp. Joos de Rycke fs Rogiers en Elisabet Ver
cruyssen syne huysvr. wo~nende binnen pro van Deer1. 

66 	 St.en Inv. ten ghedieden sterfhuyse van Guille 

Van 8ulcke fs Michiels ende Mary Qurieu fia Victor 
overleden binnen pro van Aelbecque in de maenden 
van oust en 8bre vande jaere 1712 

k. 1) Mary Joanne 5 j 2) Barbara Therese 3 j 


VP Jaeeqs Lepeer fs Jaeqeus (Aalb.) 

VM Cornelis Durieu fs Vietor (Aalb.) 


71v 	 comp .• Jossine Callewaert lest we Jan Parmentier 

en daer te vooren van Jaecqs Terrier fs Victor 

Jacobus Kerekhove en Catharine Terrier fja Jaeques 

syn huysvr. ghe1. ooek Joos de Jaeghere fs Max. en 

5 



ende 	 Jossine Terrier f voorn Jaecqs syne huysvr . 

.. welcke comparanten .. kenden wel vercocht thebben 


an Pr Terrier fs Jaecqs sone van Jaecqs ... 

gelegen in de prochie van Aelbeke 

(29-4-1715) (zie ook p.73) 


74 	 comp. Lieven Feys fs Jans tot Deerlijck .. 
90v 	 St. en Inv. en bewijs van goede die bij des en doet 

maecken .. Adriaen Kerkelbout als houdere ten sterfh. 
van Marye Trijoens te voorent we van Frans Mariage 

f Frans en daer te voorent van Jan Claijsens overl. 
non poortresse binnen pro van Deerlicke onder dese 

heerl. (NA.) den .. july 1719. 

k. 1) Gillis Claysens 2) Martinus Claysens 

3) Lieven Kerkelbout 4) Marie Kerkelbout 
VM Joannes Libbrecht (bijst.V) .Vriend Philips de 
Werf uit Rousbrugghe heeft z. verexcuseert. 

l03v St.en 	Inv. ten gedieden sterfh. van Pr Buysschaert 
fs Joos, + Deerlijk november 1722 
we en houderesse is Anne Marie Vlieghe fa Pieter 
k. 1) Martinus mj. 2) Anne Marie 3) Petronelle 

4) Pr Joannes 5) Martinne 6) Joseph 

VP Ollivier Buysschaert broeder van Overl.(Moeskroen: 

VM Joos Vlieghe broeder van houd. (Deerlijk) 


114v 	St. en Inv. ten ghedieden sterfh. van Joanna 

Velghe fa Pro ,+ Deerlijk november 1723 
wr en houder: Joor;s Vervaecke fs Laurens. 

k. 1) Marie 2) Joanne 


VP Joannes de Febure fs Jan (Deerl.) 


VM Baltazar Vlieghe fs Joos getr. Marie Velghe, 


zuster van overl. (Deerl.) 
(vervolgt) J.R. 

- 6 



HANDtiOEK VAN EEN CHIRURG .. 

In het RAK,GA.Harelbeke,nr.120 steekt tussen papieren 
van allerlei aard,vooral staten van goed, een boekje 
dat in dat fonds verdoold schijnt geraakt en dat mij 
de moeite waard scheen om het aan de vergetelheid te 
onttrekken.Het gaat om een aantekenboekje van de chi
rurgijn Lauwers Ovyn uit Harelbeke.Daarin noteerde hij 
allerlei recepten en remedies om de kwalen en ziekten 
van zijn patiënten te genezen. Daarnaast komen ook 
rekeningen en aantekeningen van de klanten die hij moest 
scheren, zoals het een echte barbier uit die tijd pastte. 
Zeer geletterd schijnt de man niet geweest te zijn.Niet 
alleen het onmogelijk geschrift,maar ook de spelling wijzen 
daar op.Hij schrijft dan ook zijn recepten op in het 
dialect van zijn streek.We leren er dan ook vele woorden 
uit de taalschat van de chirurgijn en de wereld van de 
volksgeneeskunde kennen. 
f 0 1 Desen boek/ behort tot aen/ LaWJers OviJn tot 

Haerlebeck/ Anno 1698 XVIII oust / fol 75 / spencemalge. 

Kruijbouck ende recepten/ om salven te macken / om 

alle sorten van aeccedenten/te ghenesen ende 

door mij onderschrevenen desen 30e 8ber 1701 

(hdt) A.Ovi;jn (1701).
r2 remede om de camergaen (l): niemt / wuebre (?) 

swuensgest, sucer niew gei lle / wortels, syde t; in 

waerme me lck; geeft/ dat den siukken te ~:el"lcken, als dool'/ 

eenen doek ghedaen es. 

een tisane om een caWJelin borost: niemt 2 onsen geeate,l 

2 onsen en alf rosijn, een/ onse caliese; siJ'tde in drie 

potten water tot op 2 potten,/passiviet door eenen 

Mek. geeft t daervan den sicken waerm te drinckeri. 

fO 3 een recepte om te pursueren:/ 
niemt 10 aasen (2) schmo nieWJ een I alf dragema t.Cl't c.


rWJ, later voor driel groote ressie talp,tsamen 

ghenomenl;sal seer satge (=zacht) pursuerell,

een remede om de qua borst: niemtl t1Je aandtvo (=;zali:l;~Ji) 
i.Jorte ls van clesse,I2 aandt lukken -ûioletten :~ la:iJ:'en, 
2 /aandt vollen carni lle blomen, een lalf vierdeel -,,> ~2sac 

hout; tsamen Ighesouden in drie stoppen wateY'e/ :: 
2 stoppen ghesouden/Jnuchtere ghedroncken. 
(1) 	 camergaen: eamerganc= stoe 19angJontlastin~; 
{2J 	 aasen= osen= scheppenJnaam van een bepaalde hoe


vee lheid zout in de zoutzieder'ij, 


http:streek.We
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ONZE KALENDER 

Dinsdag 27 r·tEI 1980 om 20 uur 
in de zaal INTERCor~.Rijselsestra3t. Kortrijk 

Voordracht met tekstontleding door Johan ROELSTRf,ETE 

Thema: de WEESKAMER.De verschillende soorten 
registers. 

Dinsdag 24 JUNI 1980 om 20 uur 
in de.zaal INTERCor'1.Rijselsestraat, Kortrijk 

Voordracht met tekstontleding door Dr.hist.Ernest 
~JARLOP. 
Thema: PACHTCONTRACTEN. 

Een onderwerp dat nog niet werd aangeraakt en dat 

zeker heel interessant is voor de familiegeschie

denis.Ook vlÎe belang stelt i.n regionale geschie

denis kan hier zeker heel wat opsteken. Iedereen 

is hartelijk welkom. 


Tijdens de vakantiemaanden is er geen vergadering.

Maar voor vele zoekers zullen dit weken zijn om 

ook eens een paar dagen archiefonderzoek te doen. 


Noteer: voorlopig worden er geen archiefdagen meer 

gehouden in het Kortrijkse Rijksarchief.In de va

kantiemaanden zal men trouwens de zaterdagen geen 

archieven meer kunnen bezoeken.Het rijksarchief ziet 

zich verplicht deze maatregel te treffen wegens 

personeelstekort.Waar dus enerzijds de vrije tijd 

steeds meer toeneemt, zal het voor de familievorser 

moeilijker worden om zijn hobby te beoefenen.Het wordt 

tijd dat de overheid dit gaat inzien.Er is hier 

maar één uitweg.Het archief moe~ personeel bijkrij 

gen en dat personeel [noet in betere werkvoorwaarden 

de dienst kunnen verzorgen.Wij als vereniging 

moeten hen hierin zoveel mogelijk steunen.Hun belang 

is het onze. 

http:inzien.Er
http:Rijksarchief.In
http:WEESKAMER.De
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Ii~ t,1Ef iORI M1 f~ICHIEL MISPELON 

Enkele maanden na het overlijden van ere-voorzitter 
Leo VANACKERE heeft de V.V.F. een tweede groot 
verlies moeten ondergaan.Wat Michiel Mispelon voor 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en voor de 
beo~fening van de familiegeschiedenis in Vlaanderen 
heeft betekend kan eigenlijk niet genoeg onder
streept worden.Michiel was voor mij en voor velen 
de 1eenileester in de genealogie.Voor een uitvoerige 
biografie verwijzen we naar Vlaamse stam waar door 
ons een In memoriam aan hem werd gewijd. 

J. R. 

Programmatie 1980-1981 

Zijn er leden die voorstellen hebben voor volgend 
werkjaar ? Reeds enkele leden traden zelf naar voor 
lllet een voordracht,een les ,een tekstontleding.Wij 
moeten inderdaad zoveel mogelijk inspiratie' zoeken 
in eigen kringen.Wie neemt er b.V. eens een tekst 
onderhanden? Wie ziet nog andere mogelijkheden? 
Suggesties,voorstellen zijn steeds hartelijk welkom 
bij de secretaris.Denk eraan dat een goede vereni
ging in de eerste plaats door de leden zelf wordt 
gemaal<-t. 

PAS VERSCHENEN 

L~b~ m~no,ti~ Lea Vanack~e.Ja~baek 1919 van 

he:t Vfuamó Cen.tJtum VOOlt Ge.ne.alogie. e.n He.Jtaldiek, 

Handzame. 1980. 

Onze afdeling is met bijdragen van de hand van 
V.Arickx,M.Maertens-Verkinderen,J.Roelstraete, 
G.Vuylsteke en E.Warlop zeer goed vertegenwoor
digd.Deze bijdragen zullen dan ook vooral zoekers 
uit het Kortrijkse interesseren. 
De prijs:750 fr. (+ 50 fr verzendingskosten) 

na de periode van voorintekenprijs.Bestellingen 
uitsluitend door overschrijving op de bankre~ening 
474-4156531-21 van het Centrum,Handzameplein 1, 
8120 Handzame met vermelding: Jaarboek 1979 - Liber 
Memorialis Leo Vanackere. 
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HANDBOEK VAN EEN CHIRURG ... (vervolg) 

om de c.cuuoage te / ghene.6e.: n.ü . .mt 11il,t 60p /vCln 
eene .6yteJUtoen~ doet / ,in een Mtet oDte panl<.en, 
Mat. .6U6.:Ue/l..e wei. otJIl11e/ ghvwat. el1,ie. 1 ..!;c.h otye 
van de tyne, taet .6,ijdel ende ..6:t{./tc.k..t davt.l1Jede I 
at oveJt andelte dac.hj het l.6at ghell<2.,!;e ,in cO/tte 
tyt. 

om de. c.a.u..ü.eJten: nemt hu.Uen met ta.e/u\J/meei., een 
ptett,teJte ghemetc.ht ghene.6t de I cau.Ci..eJten 

eene. Jtemed,ie.ne om t 6UndeM yn te. fJ e.ne..6 en/: neemt 
ee.n at6 onc.e nue.n,ie poude.Jt om e.e.n ! bLanke oLye 
van de. tyne I eene teenie.ppei. wyn, /rlOte 0/1.6 ou...ten 
uoteJte; taU dat atte.óaemen op/ eert c.orI60~ .600 
tanghe. .6,ieden tot dat de .6ub.6tan:tie eten een me~ 
bUj6;t aenghen,/oock dat .6WOU WO.~t,attO.6 Jtoende. 
metl 
p.5 eene .6patei.e ,in nu,ie aeJtden pallk.e.n, del plte.J.,te.Jte 
ghemacltt op teelt van tammeJten, hu ..!lchuym dat eh 
van contt e.6 go et Om I d,ie. 9he.queJ.,.t6.i..jH. 

om hu 6iedeMyn te giterle.óen dat V,lI1 c.oLLde C.Olilf op 
24 hueJten tyt een/ pont w..Ltte. van e.!jJten, een pont 
.6ee.pe, ee.n pont Mijn, al Unl2.e.n6 ,in ghedaen ende 
wel 21 hueJten tanc.k ghekoipt,-in .tte.·!Jte moet men 
wet 2 po.:Uerl Mijn -in me.ng elen I dan -in e.e.ne panne 
wat vuyt ghepJte.6t , wat waeJul1e ghe.maec.lu, de 
dod2.e.n daeJt ,in/ ghe.6teken~ een w.i..enghen vuyt glle
douwenl op tMedeJUyn ghilie.t ,aLte hLLeJte v(Yumie.t 
dach ende nac.h.t 
de.ó e Jte.ó epte en machl niet .ó,ieden aL~ waeJtme 9he
macht. Ihu Veltvotgtj 

Behalve het maken van recepten had de chiruri::,ijn 
nog wel wat anders te doen. Zo beholJrde ook het 
schouwen van gevonden lijken tot zijn nO'I1,"':""" 

'I'wee voorbeelden uit Hulste.Op 14 februari 
schouwde Mr.F'rancois Staes,chirurgijn binnen de 
stad Harelbeke wonende,het doode lichaemken van 
Martintken Craynest.Op 25 oktober 1689 schouwde 
dezelfde chirurgijn het do ode lichaem van Zeghel' 
Coeman. (RAK,Scab.II,m·.39 W.P.Hulste 168o-rro~, 
ro 10ll,110 . 

http:RAK,Scab.II,m�.39
http:Craynest.Op
http:Hulste.Op
http:ghe.maec.lu
http:ghepJte.6t
http:Unl2.e.n6
http:poude.Jt
http:Jtemed,ie.ne
http:ghene.6t
http:ghemetc.ht
http:panl<.en
http:ghene.6e


Klapper op de huwelijken in de eerste drie 5 
registers van de Burgerlijke stand van Avelgem
(Jaar V,VI en VII) opgemaakt door H.Defraeye. 

AEDENS Francis x DECOCK Marie Therese 
13 messidor V 2083 
AL VOET .Rosa 1 i e x TANGHE Pi erre Jacques
24 brumaire VI B2/3 
ANTOIN Marie Joseph x LAEBENS Martin 
28 germinal VI B2/15 
BATAILLE Pierre François x DECOCK Françoise Isab. 
Rose 30 fructidor VII B3/29 
BIJTTEBIER Marie Constance x MATHIJS Jean Baptist 
22 messidor VI B2j31 
BIJTTEBIER Marie Joseph x VAN DOORNE Petrus Judocus 
20 prairia1 V 2080 
BOURIEZ Johannes Bapt. x DENHEYGERE Marie Jeanne 
20 prairia1 VII B3/21 
8RUNO Charles x VANHECKHE Rosa1ie 
20 therlidor VI B2/33 
BUYSSCHAERT Jean Bapt. x DECLERCQ Marie Claudine 
30 brumaire VII B3/3 
CAf'mOI R Emrnanuê 1 x VERDONCK Ma ri e Françoi se 
20 thenni dor VII B3/26 
CARPENTIER Pierre Jean x DE CAVEYE Reg;ne 
17 pluviose VII B3/10 
CNUDDE J.Bapt. x VANDENBULCKE Rosalie 
30 nivose VIII B3/40 
COSAERT Isabelle Therese x DEBODE Pierre Francois 
3 brumaire VI B2/1 
CROMMELINCK Anne Ther. x DAUCHEZ Jean Bapt. 
20 frimaire VII B3/6 
CROMMELINCK Joseph Judocus x DECLERCQ R8sa1ie 
13 messidor V 2083 
CROMMELINCK Marie Joseph x VAN LEYNSEELE Ignace Jacq. 
12 prairial VI B2/24 
CROMMELYNCK Pierre x VAN CRAEYNEST Catharine 
8 messidor VI B2/26 
CROt/1MELINCK Pi erre Frans x VERHULST I sabe 11 e Rose 
10 brumaire VLIr B3/35 
DAUCHAU Melanie Jos. x DEPAEPE Joseph wed. MARCQ 
Anne Cath. 20 frimaire VIII B3/37 
DAUCHEZ Jean-Bapt. x CROMMELINCK Anne Ther. 
20 frimaire VII B3/6 
DE BAVEYE Barbara Theresia x HOLVOET Pierre 
28 germina1 VI B2/16 



G 


DE8AVEYE Cath. x OE TOLLENAEH[ Jull. 
la messidor VII 83/23 
OEBAVEYE Isabella Rose x DENDONCKER Pierre Jas. 
13 floreal VI 82/19 
DE 8AVEYE Jeanne Therese x VANDERURUGGHE Ignaas 
20 floreal VII 133/16 
OE BAVEYE l1arie Franci sca x VANDLIU~U1LEN Petl'US Ignace
7 floreal V 2076 v 
DE I3AVEYE Marie Joseph x l'lERCIER f-rancis 
1 vendemiaire V 2065 
DEBAVYE Pierre Franc. x DERYCKE t,1drie Ermelyne 
1 frimaire VI 82/4 
DE8AVEYE Pierre wed. x DERYCKE Jacoba 
30 brumaire VIII 83/36 
DE BAVEYE Rosa x DE RYCKE Petrus Francis 
28 nivose V 2074 v 
DE 8ELS Made Joseph 23 j wed. DEIHJCKE Joannes 
l3apt. x MOREAU Petrus 20 floreal V 2078 v 
DEBODE Jacques wed DEVEUGELE Mari~ x 
VANHOUTTE~HEf~ Made Anna 20 thermidor VI I 83/27 
DEBODE Marie Joseph x VERDONCKT Pierre Fr. 
28 germinal VI 132/14 
DEBODE r~ ar i e Therese x t~AROY Ph 1i p Jacob rd. 
22 pluviose V 2075 
DE BOSSCHERE Petrus x NATTHYS [ugenia 
3 frimaire V 2071 
OECARNIERE Jean Bapt. x HAMON (1) Marie Jus. 
30 fructidor VII 83/30 
DE CAVEYE Regine x CARPENTIER Pierre Jean 
17 pluviose VII 83/10 
DECLERCQ J.Bapt. x VANLEYNSEELE Marie Fr. 
30 nivose VIII 83/39 
OECLERCQ Marie Claudine x BUYSSCHAERT Jean Bapt. 
30 brumaire VII 63/3 
DECLERCQ Pierre François x WESEMAEL Marie Therese 
5 floreal VI 82/18 
DECLERCQ Rosal ie x CROMI~ELlNCK Joseph Judocus 
13 messidor V 2083 v 
DECOCK Françoise Isab.Rose x BATAILLE Pierre François 
30 fruçtidor VII B3/29 
DECOCK Marie Cath. x LANNEAU Pierre 
30 floreal VII B3/18 
DECOCK f4arie Jaçoba x t-1ARCQ Piert'e Ftans 
30 germinal VIII 83/46 
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DLcno: i·1àl'ie Therese x AEDENS Francis 
13 messidor V 2083 
OE CGRNIERE Petrus 19nace x GEQUIERE lsabella Rose 
2 frimaire V 2071 
8ECHP,ENE r~arie Ther. x VANDENIlEUVEL August 
30 pluviose VrIr B3/42 
DE CRAENE Pieter Francis x VEREECKE Constance 
14 nivcse V 2073 
UE JOS Charles Louis x HOLVOET Constance 
30 germinal VIII B3/47 
DELBEKE Marie Joseph x TAKKENS Marie Jacoba 
10 florE.:al VIII B3/48 
DEMETS Joannes Bapt. x PAEMELAERE Cpnstance 
10 mess i dor V 2081 
DEI'IOOR Eug(!:': X TAVERNIER Isabelle Rose 
4 fructidor VI B2/35 
OE MOOR Martin x VAN ISSELSTEYN Anne Therese 
29 germinal VI B2/17 
DEMAYERE Nicolas x DEPAEPE Isabelle Rose 
20 V1uviose VII B3/11 
DEN DAINE Isabelle Rose x VANDECASTEELE Pierre Jas. 
3 fllcss;r.or VI 82/25 . 
OEN DAINE Marie Cath. x VERGRACHT Nicolas 
16 messidor VI B2/27 
DENDIEVEL Jüseph x DUi·10NT t'1arïe Joseph 
26 pluviose VI 82/10 
DENUONC R Jean Bapt. x VANDENBERGHE Constancia 
27 floreal VI 82/20 
DENDON R Marie Jacoba x FENAUX Antoin François 
22 messidor VI 82/30 

NDONCKER Pierre Jos. x DEBAVEYE Isabella Rose 
13 floreal VI 82/19 
DEN HAE~E Marie Joseph x VANNIEUWENBORGH Pieter Frans 
5 brumaire V 2068 
DEN HAENE Petronella x VANNIEUWENBORCH J.Bapt. 
'2b brun:a; re V 2069 v. 
DENI1EYGERE i'larie Jeanne x BOURLEZ Joh.Bapt. 

prairial VII B3/21 
PAEMElAERE Isabelle Rose x DEPRAETERE Eugn~e 

20 prairial VII l33/19 
PM?E. Hennel ine x VANTIEGHEt~ Pierre 

lu vende:u. VI I I B3/31 

(vervolgt) 

http:fllcss;r.or
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KENT U DE V.V.F. ? 

Deze vraag richt zich natuurlijk niet tot onze leden. 

We stellen echter vast dat er nog steeds heel wat zoe

kers in onze archieven terechtkomen die niet op de 

hoogte zijn van het bestaan van een VLAAMSE VERENIGING 

VOOR FAMILIEKUNDE.Dit is jammer.Wellicht zouden ze 

veel onnodig werk kunnen vermijden door te profiteren 

van de ervaring van een vereniging die in dienst 

staat van onze Vlaamse familievorsers.Hoe wordt 

u lid? Voor het binnenland: 

- gewoon lidmaatschap 600 Fr. 

- steunend lid 750 Fr. 

beschermend lid minimum 1.000 Fr 

te storten op rek. 435-0241511-61 van Kredietbank N.V., 

Congresstraat 14,1000 Brussel t.n.v. V.V.F.Antwerpen. 

Wat krijgt u hiervoor in ruil ? 

U krijgt het maandelijks tijdschrift "VLAAMSE STAM". 

U mag beroep doen op alle diensten van de Vereniging. 

Voor de afdeling Kortrijk zijn dat gratis het 

"ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE" dat U 

uitnodigt op de vergaderingen en voordrachten, 

cursussen met o.m. lessen oud schrift die de afdeling 

inricht voor haar leden. Voorzitter van de afdeling 

is Dr.Gabriël Vuylsteke (Wandelingstraat 3,8752 

Bavikhove),secretaris is Johan RoelstraetelKransvijver 

41,8710,Heule) .Dr.Ernest Warlop,rijksarchivaris in 

Kortrijk is erevoorzitter van onze afdeling. 

Zoekers in het Kortrijkse ,ook zij die nog geen lid 

nrzijn steeds welkom op onze vergaderingen.Misschien 

vinden ze er de hulp die Ze tot nu toe niet vonden. 



KORTRIJK 


Dinsdag 23 september 1980 om 20 uur 

in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk. 

- Bespreking volgend werkj~ar. 


- Oud schrift: een parochierekening 

o.l.v.Johan Roelstraete. 

Zondag 28 september WAREGEM (zie verder) 

Dinsdag 28 oktober 1980 om 20 uur 
VOORDRACHT door Or.Frans DEBRABANDERE 
Thema: NAAMKUNDE. 
Iedereen weet dat Dr.Debrabandere een autoriteit 
is op het gebied van de Kortrijkse familienamen. 
we hopen dan ook dat velen van deze gelegenheid 
zullen gebruik maken om wellicht iets meer over 
hun eigen familienaam te vernemen. Breng gerust 
vrienden en kennissen mee. Iedereen is hartelijk 
welkom. 

Dinsdag 11 november 1980 
PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG ROESELARE 
De jaarlijkse contactdag in Roeselare is reeds 
een vaste traditie geworden. Deze gaat ook dit 
jaar door in het Rodenbachpark. 
Op het programma: 
van 10 tot 14 uur: boekenbeurs - kontaktgelegenheid 
14 u. 30: In Memoriam M.Mispelon en C.Cappelle. 
Een aantal sprekers behandelen ARCHIEVEN IN 
KLEINERE WESTVLAAMSE STEVEN. 
Meer nieuws in ons volgend krantje. 

Dinsdag 16 december 1980 

Oud schrift o.l.v. Johan Roelstraete. 

Thema: parochierekeningen (vervolg). 




Een oproep ... 

De redactie van VLAAMSE STAM stelt vast dat 
er nog weinig Westvlaamse kopij voorhanden is. 
Er zijn zeker reeds heel wat zoekers die genoeg 
stof hebben om eens in hun pen te klimmen. 
Vooral Kwartierstaten van bekende (reeds overleden) 
personen, korte genealogieën of familiegeschie
denissen,merkwaardi~e vondsten (denk b.v. aan de 
gevallen van personen die 5 x trouwden) zijn 
welkom.Liefst zo weinig mogelijk tekstuitgaven 
of klappers. 
Alles in verband met West-Vlaanderen kan ver
stuurd worden naar: Johan Roelstraete,Kransvijver 41 
8710 Kortrijk- HEULE. 

Nieuws in verband met het RIJKSARCHIEF 

Vele leden zullen met genoegen vernemen dat 

het ri~ksarchief de zaterdag opnieuw toegan

kelijk is voor het publiek.Vooral de zoekers 

die alleen over de zaterdag konden beschikken 

zullen verheugd zijn. 

Het rijksarchief in Brugge is nog steeds ge

sloten wegens werken.Vermoedelijk zal het 

begin november e.k. zijn deuren heropenen. 


ONS KRANTJE 

Er is nogal vraag naar ons krantje dat ,vergeten 
we dit niet,eigenlijk in het leven werd geroepen 
omwille van de hoge portkosten zodat niet voor 
elke aktiviteit een afzonderlijke uitnodiging 
moest verstuurd worden.Wellicht stellen we vanaf 
volgend jaar leden van buiten Kortrijk in de ge
legenheid zich te abonneren.De leden van de V.V.F. 
afdeling Kortrijk krijgen het krantje verder gratis. 
wie helpt zoeken naar een spirituele naam? 
Gistel heeft een VVF-Krantje,Brugge een VVF-krant, 
Brussel een VVF-krant,St-Niklaas een VVF-Kroniek 
en dat lijkt me allemaal een beetje van het goede 
te veel.Nieuwe ideeën zijn van harte welkom. 

http:abonneren.De


EVEN VOORSTELLEN ... 

Het spreekt haast vanzelf dat genealogen uit de 
streek van het Kortrijkse vroeg of laat met hun 
opzoekingen in het noorden van Frankrijk terecht 
komen.Het omgekeerde is bijna nog meer het geval. 

Dit was dan ook de reden waarom wij werden uit
genodigd een reeks lessen te geven in Roubaix. 

Lessen die als doel hebben dat dè mensen uit Fran
krijk toch wat wegwijs zouden worden in onze 

Nederlandstalige archieven met documenten die 
voor het grootste gedeelte eveneens in het Neder

lands zijn opgesteld.De eerste les ging door op 

24 februari 1980 in het "Maison des Jeunes et de 

la Culture de Roubaix",6 rue de Tourcoing 59100 

te Roubaix en worden ongeveer 8 maanden lang 

voortgezet in principe iedere vierde zondag van 
de maand,de vakantiemaanden uitgezonderd.De uit
nodiging van deze cursussen ging uit van onze 
zustervereniging,de "Groupement genealogique de 
la Region du Nord (G.G.R.N.)II.Deze vereniging 

wordt geleid door haar voorzitter ~.Paul de Behault 
en haar secretaris-generaal M.Edmond Derreumaux. 

Ze geven een tijdschrift uit "Nord Généalogie" 

dat we trouwens in het archief te Kortrijk kunnen 
raadplegen. Daar kunt U dan ook alle andere in

lichtingen vinden indien de streek van Noord-Fran

krijk uw interesse zou hebben.De grote belang

stelling waarmee de lessen in Roubaix gevolgd wor
den wijst er ongetwijfeld op dat ook in de toekomst 
vruchtbaar kan samengewerkt worden.J.Roelstraete. 

http:hebben.De
http:uitgezonderd.De
http:opgesteld.De


Klapper op de huwelijken in de eerste drie registers 
van de B.S. van Avelgem (Jaar V,VI en VII) opgemaakt
door H.Defraeye (vervolg). 

DEPAEPE Ignace x MENEZ Marie Therese 
30 brumaire VII B 3/2 
DEPAEPE Isabelle Rose x DENAYERE Nicolas 
20 pluviose VII B 3/11 
DEPAEPE Joseph x I~ARC~ Anne Catharine 
27 thermidor VI B 2/34 
DEPAEPE Marie Constance x VERGRACHT Joannes Bapt. 
15 thermidor V 2085 
DEPAEPE Marie Joz. x D'HEYGERE Joz. 
3 prairial VI B2j21 
DEPRAETERE Anne Therese x VA~DENNIEUWENBOaGH Jean Bte 
3 prairial VI B2/23 
DEPRAETERE Eugene x DEPAEMELAERE Isabelle Rose 
20 prairial VII B3/19 
DEPRAETERE Frans x VANDENNIEUWENBORCH Marie Th. 
20 n;vose VII B3/9 
DEPRAETERE Ignace x VANHOUTEGHEM Constance 
13 floreal V 2077 
DEPRAETERE Ignace x DEVIAENE Marie Rose 
2 compl. V 2090 
DEPRAETE~E Josse x MAYFROIT Isabelle 
30 germ;nal VII B 3/14 
DEPRAETERE Petrus Ignatius x VAN CAEMELBECKE Isabella 
Roze 1 vendemiaire V 2064 
DEPRAETERE Pierre Frans x MASURE Rosalie Jos. 
10 floreal VIII 83/49 
DEPREZ Adriaen x HOLVOET Marie Therese 
30 nivose VIII B3141 
DEPREZ Augustine x HARRCUT Laurent 
15 fructidor V 2087 v 
DE RIJCKE Barbe Therese x VELGHE Petrus Joseph 
14 nivose V 2072 v 
DERYCKE Jacoba x DEBAVEYE Pierre wed. 
30 brumaire VIII B3/36 
DERYCKE Mar;e Ermelyne x DEBAVYE Pierre Franc. 
1 frimaire VI B2/4 
DE RYCKE Marie Joseph x VERRIEST Judocus 
14 messidor V 2084 
DE RYCKE Petrus Francis x DE BAVEYE Rosa 
28 nivose V 2074 



DETAVERNIER Pierre Frans x VANDENDOORNE Anne Claire 
30 vendem. VIII B3/32
DEVIAENE Marie Rose x DEPRAETERE Ignace
2 compl. V 2090 
DE TOLLENAERE Joh. x DEBAVEYE Cath. 
10 messidor VII B3/23 
DEWEER Marie Françoise x VERDONCK Pierre Franç. 
27 pluviose VI B2/11
DEWEER Martin x VANDEPUTTE ~larie Rose 
10 messidor VII B3/24 
DEWEER Nicolas x GOOSSENS Regine
10 floreal VII B3/15 
DE WULF Marie Constance x PERSIJN Ludovicus 
9 messidor V 2081 
D'HAEYE Rosa x DUPONCHEEL Petrus 
3 ventose V 2076 
D'HEYGERE Joz. x DEPAEPE Marie Joz. we 
3 prairial VI B2/21 
DUMONT Petrus Joseph x MORJEAN Marie Joseph
13 floreal V 2077 
DU MONT Petrus x LAEBENS Françoise 
21 nivose V 2074 
DUMORTIER Pierre Fr. x LOUISE Jeanne Caroline 
10 frimaire VII B3/4 
DUBOlS Constant x WILLAEYS Joanne Therese 
7 vendemaire V 2065 
DUPONCHEEL Petrus x D'HAEYE Rosa 
3 ventose V 2076 
DUMONT Marie Joseph x DENDIEVEL Joseph
26 pluviose VI B2/10 
ETIENNE Guillaume Jos. x VELGHE Caroline Catharine 
26 nivose VI B2/8 
FENAUX Antoin François x DENDONCKER Marie Jacoba 
22 messidor VI B2/30 
FERNOO (FOORNOO) Petrus Jacob x VAN CAENEGHEM Marie 
Joseph 28 floreal V 2078 
FRANIEZ Marie Jeanne x GAEREMINCK Jacques Julien 
20 germinal VII B3/13 
GAEREMINCK Jacques Julien x FRANIEZ Marie Jeanne 
20 germinal VII B3/13 
GAEREMYNCK Jan Bapt. wr x OPSOMMER Marie Ther. 
30 pluviose VIII B3/44 
GAEREMINCK Marie Rose x LAMBERT Guillaume 
20 floreal VII B3/17 

(vervolgt) 



OUD SCHRIFT 

De leden die onze vergaderingen bijwonen krijgen 
regelmatig enkele bladzijden oud schrift die dun 
samen gelezen en ontleed worden.Velen wilden hier
van ook een schriftelijke overzetting.Om aan die 
vraag tegemoet te komen zullen we in ons krantje 
een rubriek oud schrift voorzien waar je de omzetting 
van de besproken teksten kan vinden.We beginnen 
met de laatste tekst. 

J.Roelstraete 
Bron: RAK,Fonds d ' Ennetières,voorl.nr.I/139. 

Aard: pachtcontract. 
Bruneel/ Heule. 
Kennelick sij een ider bij desen dat mlJn edel 
ende moghende heere m'her Nicolas Ferdinande 
Basta grave van Hust ende Moesschroen,Baender
heere des H.Rijckx, van Heule,Moorsele ende 
Gracht,heere vande prochien van Ledeghem, 
Gulleghem,Bisseghem,Zulte,etcetera wel ende 
deuchdelicke verheurt ende verpacht aen 
Ferdinand Bruneel fis Guillaeme die bij 
desen oock kent alsoo gheheurt ende ghepacht 
thebben beede de vrij meulens competerende 
mijn voornoemde edel heere in sijne voorn. Baronnie 
ende prochie van Heule den eenen wesende 
eenen vrijen watermeuilen ende den anderen 
eene vrijen wintmeuilen voorzien met trecht 
van vrije mollaige,oock met den woonhuijse 
ende sijne toebehoorten soa die ghestaen ende 
gheleghen sijn mitsgaders de landen ende meersschen 
tsaemen groot ontrent de twee bunderen 
vier hondert erfgront alles in zulcker 
grootte breede ende wijde ghelijck al tselve 
presente lick noch in pachte is gheoccupeert 
bij Thomaes Le Hillie sonder vaarder landt 
maete daer over te moeten doene ofte leveren 
meer dan de vier houeken ende te middelwaert 
voor eenen tijdt ende termijn van ses jaeren 
beginnende ende innecommende met texpireren 
vanden pacht vanden voorseiden Le Willie te 
Bamisse den eersten octobre XVI C tachtentich 
d'eerste drij jaeren voor acht hondert guldens 
tsiaers ende de resterende drij jaeren voor 
de somme van neghen hondert guldens siaers 

suijver geit in borse,te betaelen in twee 
egale ende ghelijcke paijementen siaers 

http:vinden.We
http:overzetting.Om


fO 2 
van halfven ten halfven jaere s'effens de rechte 
helft vanden jaerelicxen pacht somme te betaelen 
deen paijement eer t'ander valt op verbeurte van 
pacht ter gheliefte van mijn voornoemde edel heere 
verpachtere,alles op de conditien verbanden ende 
restrictien als volght, te weten dat den voorseiden 
Bruneel pachter jaerelicx moet ontlasten ende 
betaelen sonder afslach vande jaerelicxsche 
pachtso~e, alle pOinctijnghen,settijnghen,contributien 
brantgelden (=wettieht b~at~ehat=9~ld 9~9~V~~ tot 
a6koop va~ plu~d~~~g 06 b~a~~tiehti~9l 
prochiecosten ordinaire als extraordinair~ 
gheene vuyt ghenomen nochte ghereserveert dieder 
ghedeurende desen pacht van ses jaeren op de 
voorseide vrije meulens huysijnghen ende erfgronden 
met de toebehoorten sullen ghestelt ende 
ghebracht worden soo verre als naer ghebruijck 
ende usantie inghevolghe de ghedecreteerde 
costume der stede ende casselrije van Cortrijck 
mitsgaders sonder afslach alsvooren moeten betaelen 
de heerelicke renten soo de vijf razieren rogghe 
ande prostdije van St.Amand als oock de heerelicke 
renten onder de voorseide Baronnie van Heule 
ende danof jaerelicx de quitantien inbrincghen 
daerenboven moet hij pachter noch jaerelicx 
sijnen pacht ghedeurende sonder afslach alsvooren 
leveren tot thien razieren rogghe ses ras ieren 
anden weijenaere (V~ Bo= ja9~Jtot tvoorn. Heule ende dE 
resterende vier rasieren rogghe anden warrandier 
aldaer danof hij oock de quitantien vande selve 
jaerelicx moet inbringhen, den voornoemde pachter 
heeft an mijn voorn. edel heere verheurder 
ghefurniert de somme van een hondert pattacons 
ondersprocken voor den wijnpot van desen pacht 
ende danof ingetrocken particulier acquit op welcke 
fO 3 

voorseide vrije meulens den voornoemde pachter vermach 
te maelen met sijne dienaers met wint ende 
water ende desen pacht te ghebruijcken zulck 
hildt gheweerre als daer presentelick is anden 
voors. watermeuien mits daervooren bijden 
voors. pachter desen pacht ghedeurende jaerelicx 
te moeten leveren ten huijse van mijn voorn. 



10 

edel heere verheurder in de stadt van Cortrijck 
ofte in sijn casteel tot Moesschroen twee hondert 
palinghen van de meeSte die der ghevanghen worden 
met tvoorseide hildt gheweere ende sijne toebehoorten 
die hij al sal moeten onderhouden ende ten 
afscheeden van desen sijnen pacht wederom moeten 
leveren in ghelijcken staet ghelijck ende alsoo 
hij pachter alle tselve sal andveerden ten sijnen 
voorn. annecommen ende afscheeden vanden voorseiden 
Thomaes Le Willie als oock tselve altijdt 
ghestopt houden ende de hilt instrumenten 
te stellen ende stecken op behoorelieken tijdt bij 
ghebreck van dien den voorn. heere verheurder 
sal daer anne vermoghen tandt te slaene ende 
naer sijnder beliefte daer van disponeren 
den pachter is noch schuldich ende verobligiert 
tsijnen propren coste desen pacht ghedeurende 
t'onderhouden ende zuijveren telekens noodt 
sijnde de dij eken ofte wallen ligghende tusschen 
de voorn. vrije watermeuien ende de steenen 
brugghe emmersten alst mijn voorn. edel heere 
verheurder ofte sijnen ghecomitteerden sullen 
believen, den voorn. pachter is oock ghehouden 
ende verobligiert sijnen voorn. pacht gheduerende 
te houden ende onderhouden beede de voorseide 
meulens met hun appendentien dependentien ende 
alle haere toebehoorten soo oock den woonhuijse 
ende andere soo wel in metsemente vander 
fO 4 aerden oppewaerts als de temmeraigen schaille 
daecken/ stroo dacken,ijserwerck,oock de metserie vand~ 
speijgaten,meullen scheutte teerlijnek daer den asse 
op draeijt, bedde stilten,zullien vleghele,brugghe 
mitsgaders oock den wintmeuien vander aerden 
oppewaerts tsijn pachters coste, vreese fortune ende 
perijckel ghereserveert dat bij ende door eenich 
onweder,overvloet van watere,ijse,donder ende 
blixem (:danof ons den almoghende Godt wille 
bewaeren:) ende geen schuit ofte negligentie en 
waere vanden voorn. pachter zijne dienaers ende 
cnappen,die omegheworpen wierde verbrandt 
inghebrocken ofte wech ghedraeghen wierde sal 
in suleken ghevallen den voorseiden pachter moghen 
quiteren/ ende overgheven sijnen pacht sonder ghe

houden te sijne/ de schaede te betaelen dan alleenelic: 
sijnen pacht/ naer raete van tijde, 
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nemaer dat ende indien 
sulcx ghebeurde door onvoorsichticheijt negligentie 
ende onachtsaemheijt vanden voors. pachtere 
ofte ne dienstlieden soo wort hij in sulcken 
ghevalle ghehouden alle tselve op te doen rechten 
restaureren ende reintegreren tsijnen eijghen ende 
propren coste, Item den voorn. pachter is 
ghehouden beede de voors. vrije meulens 
te houden ende onderhouden soo voorseijt is 
mitsgaders oock dijcken ende dammen, van alle 
refectien ende reparatien conforme de prisijne 
die danof ghedaen wort ende dacte pertinentelick 
in gheschrifte die ten innecommen van desen pacht 
ghemaeckt wort ende alsdan den voorseiden pachter 
te behandighen ende bij hem t'accepteren ome ten 
afscheeden van sijnen pacht, alles wederome te 
leveren in ghelijcken staet weerde ende extimaetie 
alsdan beter ofte ergher bevonden elcanderen te 
begrootten ende betaelen ten segghen ende extimaetie 
van prijsers lieden met eenen ende heml. dies 
verstaende van weder den daertoe te moghen ende 
fO 5 moeten verkiesen ende stellen ,Item den pachter 
moet onderhouden het hooft ende stackijtsel achter" 
het wiel vande voorn. vrije watermeuien ende dat 
wel van laeghen met aerde ende wijdauwe alst 
van noode wort ende telckens alst van weghen 
mijn voorn. edel heere ofte sijnen commijs belast 
wort tzijns pachters coste, Item is hij pachter oock 
ghehouden onghemindert sijnen pacht tonderhouden 
ende met rusch op te stellen de gotte commende 
vande herberghe ende loopende naer den walle bij 
tvoors. stackijtsel ende alsdan behoorelick op te 
vullen met aerde telckens noot wesende,Item den 
pachter is oock ghehouden tsijnen coste te begrachten 
rondtome het mersselken van vier hondert soo 
daer ontrent commende bij coope vande hoirs Jan 
Braije vier voeten wijdt ende drie voeten diepe 
ende d'aerde daervan commende die vouren 
daer de selve noodich wort tmbewijse ende 
ordonnantie van mijn voorn. edel heere ofte sijnen 
commijs ende deselve begrachtijnghen alsoo onderhouden 
desen pacht ghedeurende, als oock behoorelick 
zuyveren den otterput, aengaende den prijs van houtte 
nombre ende quantite t van tronckboo~~en 

(vervolgt) 



VRIENDELIJKE UITNODIGING 

Zoals ieder jaar worden de familievorsers opnieuw 

verwacht op de FRANS-VLAAr'lSE KULTUURDAG die voor 

de XXXIIIe keer doorgaat op Zondag 28 september 

te Waregem in het Kultureel Centrum,Zuiderlaan 39 

(Stadion) • 

Vanaf 9 uur in de hal is er gelegenheid tot onder

kennismaking en tot bezoek aan de tentoonstel

lingen ("De Kommanderie van Kaaster" en "Oude 

Vlaamse klederdracht) • 

De sectie "FAMILIEKUNDE" wordt gehouden in de 

zaal beneden.Op het programma: 

- Helkomstwoord en "In I'lemoriam Michiel Mispelon" 

door Dr.D.Merlevede,voorzitter. 

- Familiegeschiedenis en kwartierstaat van A.Ro

denbach, door K.De Lilie. 

- Familiegeschiedenis en kwartierstaat van G.Gezelle, 

door J.Roelstraete. 

- Genealogische vragen en wensen. 

Om 12 uur: Middagpauze.Gelegenheid tot middageten 

in het restaurant Likkebaard: Koude schotel,drank 

en B.T.W. inbegrepen: 170 fr.Vooraf inschrijven: 

Kultureel Centrum,Zuiderlaan 39,8790 Waregem. 

Tel.:056/60 25 04.Betaling ter plaatse. 

Om 14.15 uur :PLENUM met als thema 'Het Vlaams 

Huis in Rijsel'. 

,'lij rekenen op de 'getrouvlen' van ieder jaar èn 

tal van 'nieuwkomers'.Iedereen is er van harte 

welkom. 

http:beneden.Op
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ONZE KALENDER - AFDELING KORTRIJK 


Dinsdag 28 oktober 1980 om 20 uur 

in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk. 

VOORDRACHT door Dr.Germ.fil.Frans DEBRABANDERE 

Wat betekent mijn familienaam? 

Wie nieuwsgierig ;s naar de betekenis van zijn fa

milienaam moet zeker deze avond vrij houden. Maar 

ook algemene vragen komen er aan bod.Waar komen onze 

familienamen vandaan? Kan de familiekunde de naam

kunde helpen of omgekeerd? enz ... 

Iedereen ;s hartelijk welkom. 

Dinsdag 11 november 1980 

Westvlaamse ontmoetingsdag.Roeselare. (zie verder) 


Dinsdag 16 december 1980 

STUDIEAVOND o.l.v. Johan Roelstraete. 

Samen oud schrift lezen.Nog meer over parochie- en 

andere rekeningen. 

Volgend jaar gaan we verder met onze studieavonden 

waarbij verschillende documenten gelezen en ontleed 

worden.De ontledingen zullen achteraf in ons krantje 

verschijnen.Wij zullen wel streven naar een soort 

afwisseling waarbij in de ene les de beginneling,in 

de andere les de meer ervaren familievorser aan zijn 

trekken komt.Suggesties zijn steeds welkom. 


Alle familievorsers zijn steeds welkom op onze 

bijeenkomsten. Deze gaan in principe door iedere 

vierde dinsdag van de maand om 8 u. 's avonds in 

de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk. 


Wij doen een oproep tot onze trouwe V.V.F.-leden 
om ook de zoekers die geen lid zijn van de V.V.F. 
aan te sporen om onze vergaderingen bij te wonen. 
Zo leren ze wellicht de vereniging kennen. 

http:worden.De


Vllle WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 
te ROESELARE 11 NOVEMBER RODENBACHPARK 
Langebrugstraat 5 teL.051/ 20 52 52 
oriëntatiepunt: de "kopl! van de vaart! 

DAGORDE: 
10 uur: boekenbeurs. Ruime keuze van genealogische 

boeken en formulieren enz ... 
die de deelnemers na inzage
kunnen aanschaffen. 

kontakten. 	 De deelnemers kunnen hun genealo
gische problemen aan deskundigen 
stellen of gegevens uitwisselen. 

12 uur: 	 mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd 
te nemen ( dagschotel: soep,lIpoussin",gebak, 
mokka,dienst en BTW inbegrepen,drank niet in
begrepen.Prijs: 250 fr. ) Voorafgaandelijke 
verwittiging bij de gouwsekretaris is gewenst: 
Karel M. De Lille,Cartonstraat 40,8900 IEPER, 
tel. 057/ 20 22 96.De dag zelf kan men uiter
lijk tot 10 u. 30 inschrijven. 

14 uur: 	 einde boekenbeurs 
Vier sprekers zullen uitweiden over 
VE ARCHIEVEN IN KLEINERE WESTVLAAMSE STEVEN 
a) P.Vandewalle Veurne - Diksmuide - Lo 
b) A.R.Tanghe : Tielt 
c) 1~.Debruyne : Roeselare 
d) A.Ghyselbrecht : Nieuwpoort
Er is gelegenheid tot vraagstelling.Losse 
gedachtenwisseling over individuele moeilijk
heden.Nadere kontakten. 

17 uur: einde. 

De toegang is vrij en kosteloos.Ook niet-leden zijn 

welkom en zullen geholpen worden. 

Hoe kan eenieder meehelpen om van die dag een werkelijk 

suksesbijeenkomst te maken? Door persoonlijke doku

mentatie (kwartierstaat - stamboom - eigen uitgave) 

mee te brengen ter inzage en ter uitwisseling van ge

gevens. 




OUD SCHRIFT 

Bron: RAK,Fonds d' Ennetières,voorl.nr.lj139. 
Aard: pachtcontract (vervolg) 

fO 5 staende ande kanten van de dijcken ende meersschen 
den pachter sal danof hebben tghebruijck mits 
de selve wel onderhoudende ende de gone 
die commen te verdrooghen ghedeurende 
desen pacht sal hij pachter die moghen defroderen 
ende weerren mits promptelijck daervooren 
ghelijcke quantiteijt van putstaeken ofte 
plantsoenen plantende ende die houden gro1Jen 
becleven ome ten afscheeden van desen pacht 
d'overleverijnghe danof te doen inder quantiteijt 
ende qualiteijt vuijtwijsens d'acte van prisije 
die hij pachter ten beginne van desen pacht 
staet te andveerden ome ten afscheeden baete 
te heffen ofte schaede te betaelen naer bevint 
ghelijck voorseijt is,ende tot conservaetie van 
fO 6 t'voorn. recht van mijn voorn. edel heere den grave 
over sijne voorseide vrije molaige is den pachter ghehoud€ 
ende verobligier~onder eenich faveur ofte simulaetie 
wel ende strangelick toesicht te nemen dat ter geene--
insetene laeten ende prochiaenen vande voornoemde 
Baronnie/ prochie ende heerelichede van Heule elders en 
gaen/ hemlieder graenen maelen dan ter voorseid~rije 
mollage / van Heule alwaer ende ter welcker vrijheijt zij 
alle sijn verobligiert ende gheastringiert volghens 
het vermoghen van mijn voorn. edel heere,ende indien 
bij pachter vernome ofte bevonde imant ter contrarie 
doende is hij pachter schuldich promptelick mijn voor~. 
edel heere, verpachtere sijne ghecommitteerde 
officieren,sergeanten ende dienaeren van tvoorn. 
Heule raport te doen-ome faictelick bij hemlieden daerin 
voorsien te worden naer behooren.Item den voorn. 
pachter is ghehouden te maelen tgraen ende cooren 
vande goede lieden ten sesthienden vaete sonder 
meer danof te nemen ende hij achterhaelt ende 
bevonden waere meer muIter ondancx de goede 
lieden ghenomen thebben tselve tselve gheverifiert 
sijnde,sal danof ghecorrigiert worden metter boete 
ende voorts arbitrairelick ter discretie vande wethouders 
ende justitie van tvoorn:-Heule alwaer ende voor 



wien den voorn. pachter mits desen hem stelt ende 
advoueert tenrechte.Item den pachter is noch 
ghehouden te haelen ofte doen haelen ten huijse van 
mijn vdotn. edel heere verheurder binnen der stadt van 
Cortrijck als naer hout ghebruijck alle tmaudt ende 
graen dat aldaer noodich wort tselve faictelick doen 
maelen ende soo saen tselve ten voorn. huijse doen 
voeren sonder loon, ghelijck hij pachter oock den 
brauwer pachter vande brauwerije van mijn voorn. 
edel heere int voorn. Heule sal moeten dienen met sijn 
mautten te maelen voor eenighe ander brauwers op den 
ghecostumeerden loon telekens op de boete van drij ponden 
parisis hij bevonde worde contrarie doende wint ofte --
wat~daertoe hebbende mitsgaders oock alle ander 
fO 7 lieden hem pachter daertoe anzouckende alles naer reden 
ende soo de rechten vande vrije mollage toebehooren,ende 
naerdien tgraen drie daeghen reggelincx naer elcanderen 
in de voorseide vrije meulens sal gheieghen hebben bij faute 
van tselve t te connen maelen sal hij pachter in 
suleken ghevalle danof de restitutie doen ande lieden 
prprietarissen die tselve van hem begerren zullen 
Item den voorN pachter en vermach int somer saijsoen 
te weten van half maerte tot Baemisse twaeter 
hoogher te houden staene dan tot den mercque ende 
hoochde van houdts ghecostumeert ende altijt gheuseert 
Item den selven pachter is oock ghehouden twaeter af 
te laeten eens siaers ten minsten tusschen paesschen 
ende sincxen ofte op eenich ander saijsoen als noot ende 
best sal bequaem wesen omme te visiteren ende 
oversien het bedde,den terrelijnck ende meuraigen 
ontrent de huijsijnghen vande voors. vrije watermeuien 
ende alser te weten~reparatien ende refectien 
die daeran ghebreken ende behouven de welcke den 
voorn. pachter ghehauden wort te doene ende 
onderstaene sonder intrest ofte recompence van 
stille stant te moghen p~enderen.Item den voorn. 
pachter en vermach ghedeurende desen pacht de 
voors. meulens vrije meersch vrijheden hildtgheweerre 
ende toebehoorten en daermede gaende annex ende 
dependent wesende niet voorts te verheuren 
deelachtich laeten weSen ofte overlaeten een ander 
op verbeurte van pacht ter keure ende obtie 
van mijn voorn. heere verpachtere.Item den voorrt. 
heere reserveert tzijnwaerts de faculteijt van 



/
b 

te moghen doen erigeren ende stellen een stampkot 
op derfve daer thuijs vanden meu11enaere van 
oudts ghestaen heeft ten allen tijden a1st mijn 
voorn. edel heere believen sa1 ende sa1 desen pachter 
die den pachter sa1 wesen van tse1ve stampkot 
moeten accomoderen van water ende ten dien fijne 
stellen een mercq ofte teecken vande hoochde van 
twaeter oock sonder diminuctie van pachte.ltem 
is noch onder sprocken ende ghecondictionneert 
dat doncosten van alle prijserien soo ten annecomen 
fO 8 als ten expireren van desen pacht alleene ten laste 
sijn vanden voorn. pachtere.ltem den pachtere 
en vermach ghedeurende desen pacht hem voor 
niemant seker borghe ofte principae1 te stellen 
nochte constitueren op verburte ende ter obtie als 
vooren, tot versekerijnghe onderhoudenisse ende vo1comijn' 
ghel van alle tgone voorschreven ende e1ck point conditie 
ende verbant sonder1ijnghe den voorn. pachter v~ob1igier 
ende verbint bij desen sijn persoon goet present ende 
toecommende met voorder obligatie ende tot --
breeder versekerijnghe van alles te moeten stellen 
suffisanten personne1en seker ende borghe daertoe 
ansocht sijnde van mijn voorn. edel heere verheurder 
ofte sijn ghecommitteerden ende dese voorwaerde met 
alle haere conditien verbanden ende restrictien soo 
pachter als dese1ve sijne borghe verkennen inne1ick 
ende executoir voor de wethouders van tvoorn. Heu1e 
ende voor alle andere wetten ende rechteren dies 
ansocht sijnde soo voorseit is al spachters prop ren 
executoire sullen ende mOëten blijven in cracht 
borghe in solidum niet jeghenstaende van verjaerthede 
van een ofte meer jaeren, in kennisse der waerheden 
sijn hier van ghemaeckt twee ghe1ijcke voorwaerden 
alleens 1uijdende ende respective1ick onderteeckent 
bij mijn voorn. edel heere verheurder ende den voorn. 
pachtere danof e1ck bewaert tot conservaetie 
van e1cx recht blijvende boven alle we1cken 
den pachter noch verob1igiert int onderhouden van 
een coppe1 loopende honden tot dienst vande voorn. 
jacht van heu1e aldus ghedaen in de voorn. stadt van 
Cortrijck in de presentie van mijn eer: heere de 
Lauwere cantor ende mijnheere Zandtvoorde/advocaet 
a1daer desen Junij XVIC achtentseventich 
toirconden ende waeren ondertekent N.Basta grave 
van Hust ende van Mouscron,Ferdinant Brunee1,A.de Lauwer 
pnrtP 

http:Brunee1,A.de


KLAPPER op de HUWELIJKEN in de eerste drie registers 
van de B.S. van AVELGEM (jaar V.VI en VII) opgemaakt
door H.Defraeye (vervolg) 
GEQUIERE Isabella Rose x DE CORNIERE petrus Ignace 
2 frimaire V 2071 
GEVAERT Ambroise x LECLERCQ Angelique
3 prairial VI B2/22 
GOOSSENS Regine x DEWEER Nicolas 
10 floreal VII B3/15 
HAMON (?) Marie Jos. x DECARNIERE Jean Bapt. 
30 fructidor VII B3/30 
HARHOUT Dionisius x VANBROUCKE Mar;e Joseph
7 thermidor V 2083 
HARHOUT Laurent x DEPREZ Augustine
15 fructidor V 2087 
HOLLEMAERT Petrus Ignace x ISEBAERT Isabelle Rose 
19 prairial V 2079 
HOLVOET Constance x DE JOS Charles Louis 
30 germinal VIII B3/47 
HOL VOET Hermus x VANDEWAELE Catherine 
4 brumaire V 2067 
HOLVOET Jean Baptist x POSTEEL Anne Therese 
15 nivose VI B2/5 
HOL VOET Marie Constance x STAELENS Jean Baptist 
21 nivose VI B2/6 
HOLVOET Marie Therese x DEPREZ Adriaen 
30 nivose VIII B3/41
HOLVOET Pierre x DE BAVEYE Barbara Theresia 
28 germinal VI B2/16 
ISEBAERT Isabelle Rose x HOLLEt'1AERT Petrus Ignace
19 prairial V 2079 v 
ISEBAERT Marie Françoise x RUYSSCHAERT Pierre Jos. 
10 nivose VIII B3/38 
It KINDT Maria Jacoba x VANDEMEULEBROUCKE Pierre Jean 
17 messidor VI B2/28 
KIEKENS Lucia x VAN MARCKE Pierre Jean 
10 brumaire VI B2/2 
KINT Ignace x NAESSENS Marie Jeanne 
20 frimaire VII 33/7 
LAEBENS Françoise x DU MONT Petrus 
21 nivose V 2074 
LAEBENS Martin x ANTOIN Marie Joseph
28 germinal VI B2/15 



LAMBERT Guillaume x GAEREMINCK Marie Rose 

20 floreal VII B3/17 

LANNEAU Pierre x DECOCK Marie Cath. 

30 floreal VII B3/18 

LE CLERCQ Angelique x GEVAERT Ambroise 

3 prairial VI B2/22 

LOUISE Jeanne Caroline x DUMORTIER Pierre Fr. 

10 frimaire VII B3/4 

MARCQ Anne Catherine x DEPAEPE Joseph

27 thermidor VI B2/34 

MARCQ Isabelle Rose x VERGRACHT Pierre Ignaas

30 vendem. VIII B3/34 

MARCQ Pierre Frans x DECOCK Marie Jacoba 

30 germinal VIII B3/46 

I\1ARCQ Seraphine x t~ORJEAN Pierre 

10 ventose VIII B3/45 

MAROY Philip Jacob ferd. X DEBODE Marie Therese 

22 pluviose V 2075 

MARTEYN Marie Joseph x MAZURE Louis Joseph

29 messidor VI B2/32 

MASURE Rosalie Jos. x DEPRAETERE Pierre Frans 

10 floreal VIII B3/49 

MAZURE Louis Joseph x MARTEYN Marie Joseph

29 messidor VI B2/32 

MATTHIJS Jean Baptist x BIJTTEBIER Marie Constance 

22 messidor VI B2/31 

MAYFROIT Isabelle x DEPRAETERE Josse 

30 germinal VII B3/14 

MENEZ Marie Therese x DEPAEPE Ignace

30 brumaire VII B3/2 

MESTIAEN Pierre Ant.we Valcke Cath.x VANDEMEULEBROUCKE 

Isab. Rose 30 vendem. VIII B3/33 

MERCIER Francis x DE BAVEYE Marie Joseph

1 vendémiaire V 2065 

MOREAU Petrus x DE BELS Marie Joseph,23 ja we Derijcke

Joannes Bapt. 20 floreal V 2078 

MOREELS Appoline x VAN HAESEBROUCK Petrus Jacob 

27 vendémiaire V 2066 v 

MORJEAN Marie Joseph x DUMONT Petrus Joseph 

13 floreal V 2077 v 

MORJEAN Pierre x MARCQ Seraphine 

10 ventose VIII B3/45 

MORJEAN Thomas x VANDEVIJVERE Marie Françoise 

3 messidor V 2080 


(vervolgt) 




