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Beste V.V.F.-leden en sympathisanten, 
We wensen jullie allen een gelukkig jaar 1981.Een goede gezondheid voor jezelf 
en al je familie1eden.En gaat het eens wat minder goed dan wens ik je moed om 
de tegenslag te overwinnen.Natuurlijk vergeten we het stamboomonderzoek niet.We 
wensen je daar veel geluk en volharding.Ik hoef je niet te zeggen welk een boeien
de hobby we eigenlijk hebben~ een hobby voor het leven.En je kan er heel wat van 
maken. Onze V. V. F. -a faè'lingen'will en je daarbi j helpen voor zover het moge1ijk is. 
We zijn blij dat de afdeling-Roeselare opnieuw gestart is.En met succes.Op 24 
november 1980 kwamèn 25 leden bijeen om hun vroegere werkzaamheden ta hervatten. 
Als eerste punt werd een nieuw bestuur gekozen,De vroegere voorzitter werd 
met algemeen handgeklap tot~re-voorzitter gekozen.De heer Marcel Danneel,directeur_ 
van de Vrije Middelbare School,ste1de een lokaal ter beschikking.Het werd al omge
doopt tot It Vlaamse Mini Stammetje.Ook Roeselare krijgt weer zijn maandelijkse
vergadering.We wensen hen een goede genealogische vaart !. In Kortrijk gaan we 
in dezelfde geest verder.Ik geloof dat vele leden onze inspanningen i.v.m. de 
lessen oud schrift waarderen.We zullen ook in de toekomst op dezelfde manier onze 
maandelijkse bijeenkomst tot een studieavond maken .We denken ook aan de vele 
beginnende stamboomzoekers.In een reeks lessen wensen we aan hun wensen tegemoet te 
komen.Voor elk wat wils dus. 
We wensen ook de verschillende archivarissen en het personeel te betrekken in onze 
wensen.Uiteindelijk hangt het van hen af of we onze hobby verder kunnen beoefenen. 
Wij beseffen maar al te goed in welke moeilijke omstandigheden het rijksarchief
toch nog een maximum van service aan een steeds groter wordend publiek tracht te 
verlenen.Mogen we ook het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handzame 
hierbij betrekken? Roeselare en Handzame liggen niet ver uit elkaar.Samenwerking
tussen het centrum en de V:V.F. kan alleen de genealogiè ten goede komen. 
Ten slotte doe ik nogmaals een oproep tot de wat gevorderde leden om eens in hun 
pen te klinunen.Vlaamse Stam is ons maandblad en het tijdschrift kan maar worden 
hetgeen wij ervan maken.Korte genealogische bijdragen.kwartierstaten van West
vlaamse groten (Verriest,B1ancke,Viaene"Van Hee,Mervillie en zo vele andere ... )
worden met dank aanvaard. 
Moge 1981 een goed jaar zijn voor de familiekunde! 

Johan Roelstraete 

Wie is wie in de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ? 
Het bestuur van de afdeling
Ere-voorzitter 
Voorzitter 
Vice-voorzitter 

Roes'e1 are i s als volgt samengeste 1 d: 
Or.Lieven Spyckerelle 
Lieve Vercruysse-Oenys,Stationsdreef 130 Roeselare 
Jozef Hessels 

Secretaris 
Penningmeester
hulpsecretaris

Bestuursleden 

Nadine Oebergh
Guido I\erbeydt 

Michiel De Bruyne
John Goddeeris 
Lucien Van Acker 

Het bestuur van 
Ere-voorzitter 
Voorzitter 

Secretaris: 

de afdeling Kortrijk bestaat (voorlopig slechts) uit: 
Dr.hist.Ernest Warlop 
Or.Gabriël Vuylsteke 

Wandelingsstraat 3,8752 HARELBEKE-BAVIKHOVE 
: Johan Roelstraete 

Ons krantje. 
Zoals je kunt zien heeft ons Zuid- en Middenwestvlaams V.V.F.-krantje een ander 
gelaat gekregen.Zelfs een andere naam: It STAMBOOMPJE.Duidelijker kan het niet. 
De eerste bedoeling van ons krantje is een mededelingenblad voor onze leden van 
Roeselare en Kortrijk te zijn.Alle V.V.F.-leden van deze beide afdelingen krijgen 
het krantje gratis verstuurd. Koken kost ook,dus moet er ook voor het krantje 
wat geld in het laatje komen. Voor dit werkjaar zijn we alvast uit de kosten dank 
zij de milde steun van de BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN.Ook de uitgeverij
FAMILIA ET PATRIA was zo vriendelijk ons te helpen.In ruil voor de publiciteit 

http:helpen.In
http:stamboomzoekers.In
http:waarderen.We
http:verder.Ik
http:vergadering.We
http:gekozen.De
http:succes.Op
http:leven.En
http:volharding.Ik
http:familie1eden.En
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wordt ons krantje gratis gedrukt.Zolang het bij acht bladzijden blijft.
Toch zijn er nog wel enkele onkosten.Het ;s zeer moeilijk om aan alle belang
stellenden buiten Roeselare en Kortrijk - we baseren ons hierbij op de ~V.F.-
ledenlijsten - het krantje gratis te sturen .Wie zeker wil zijn ons krantje 
te ontvangen kan dit doen door storting van honderd vijftig (150 ) F. op
rekening 063-0100018-46 van Johan Roelstraete,Kransvijver 41,8710 K.-HEULE. 
Op die manier kunnen ook leden en belangstellenden uit andere afdelingen van de 
V.V.F. zich op het krantje abonneren.Behalve mededelingen zal ons krantje vooral 
aandacht besteden aan bronnen voor genealogisch onderzoek.Om die reden zullen we 
ook ontledingen van oud schrift in ons krantje blijven publiceren. 

Publicaties van leden of uit onze streek kunnen steeds een plaatsje krijgen in 
It STAMBOOMPJE ' .Maar natuurlijk moeten we hiervan op de hoogte gebracht worden. 

--------------------------------------------------------------------.------------.-
Een hartelijk dankwoordje aan Tine Vercruysse die zo vriendelijk was het nieuwe 
hoofd voor ons krantje te tekenen. 
-----------------.-----.-------------------------.-------------------.-------------
BELLE 

De afdeling Familiekunde van het Komitee voor Frans-Vlaanderen heeft onder impuls 
van haar voorzitter Dr. Daniël Merlevede het initiatief genomen de parochieregis
ters van Belle (Frans-Vlaanderen) te klapperen.In Belle ging reeds een vergadering

, door,waar o.m.E.H.Guy Algoet uitlegde hoe in Waregem werd gewerkt. Zijn systeem 
van klapperen zal nu ook voor Belle gebruikt worden.Wij zoeken echter nog enkele 
medewerkers die bereid zijn om hieraan te helpen.Zij kunnen dit thuis doen aan
gezien fotokopieën en fiches ter beschikking worden gesteld.Liefhebbers kunnen 
altijd hun naam opgeven aan de secretaris van de afdeling Kortrijk. 

FAMILIlVERGADERINGEN 
Regelmatig verschijnen in regionale weekbladen (De Weekbode,Het Wekelijks Nieuws)
verslagen of fotols van familiebijeenkomsten in West-Vlaanderen. Kunnen leden die 
op deze bladen geabonneerd zijn ons geen knipsels bezorgen?Het ware geloof ik 
interessant om ook hieraan aandacht te besteden in ons krantje. 

ONS LOKAAL - n~TERCOM 

Wij willen langs deze weg nogmaals de directie van INTERCOM hartelij k danken voor 
het lokaal dat zij ons iedere maand ter beschikking stellen. Zonder hen zou het 
voor onze afdeling in Kortrijk een möeilijke situatie worden.Nu kunnen wij iedere 
maand over een zaal beschikken die volledig uitgerust is.Wij danken ook het perso
neel die alles voor ons klaar zet. Wij waarderen ten zeerste dit gebaar. 

de be1angtUjlud,e pltov-i..nciai.e ba.nk 

op na.tiona.a1. n-i..veau 

met. -i..n.teJtna.ti.onai.e 1te1a.ti.u. BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 

DRAAISCHIJF VAN WESTVLAAMSE CENTEN 
VOOR WESTVLAAMSE WELVAART I 

Suc.c.uJL6 ai.e 	 KOTrrRIJ K, Voo1Ln-i../u, utJta..ctt 1 5 

ROESELARE, Nooltd6tJta.a.t 38 

http:worden.Nu
http:klapperen.In
http:onderzoek.Om
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OUD SCHRIFT 

Een hekse.nproces uit de 16de eeuw. 
Bron: 	RAK,OSAK,voorl.nr.2049 :Sententiebouck,register van crimineleproceduren 

1591-1628.Deze registers bevatten de vonnissen in strafzaken, eig. de 
dictums of uitspraken van de Kortrijkse schepenen ,hier i.v.m.strafrech
terlijke zaken.Er zijn ook registers voor de burgerlijke zaken. 
De sententies beginnen gewoonlijk met de woorden:"Omme dies wille ... ", 
"Uuten dien ... "~"Omme dat ••• " en bevatten natuurlijk de identiteit van 
de veroordeelde. 

Ontleding: 
Omme dieswille dat ghy Zegheryne Bals 
gheboren van Muelebeke,berught ende grootelickx 
befaempt zyt van over vele jaeren zeker persoonen ende 
kinderen betoovert thebbene, danof deeneghe van 
dien nae.I: langhe quellinghe ende onverdraghelicke 
pyne zouden ghestorfven zyn, zoo dat ghy daer 
omme ende oock vut suspicie van andere messuusen messuus:onrechtmatige 
ghedaen thebbene by myn heere dhoogbailliu deser daad 
stede gherecom~andeert zyt gheweest in stricte 
vanghenesse.Ghezien ende neerstelicken gheexamineert 
hebben~ d'Informatien-ende de belastinghen tuwen laste 
ghedaen ende ghehouden ende gheweesen gheweest zynde scherper examen:verhoor 
ter scherper exame ende torture up de groote 	 op de pijnbank 
indicien suspicien ende circunstantien van de faicten ende 
crismen tNwen laste resulterende ende bevonden, de welcke 
ghy teender stondt inde pyne ghekendt hebt, ende 
daerinne ghep~sisteert meer als twee zoo drie 
hueren, ende nietmin daernaer vut pyne zynde ende 
oock van nieulx ghetortureert zynde,ontkendt ende 
gherenocheert hebt, ende up als wel ende rypelicken 
ghelet hebbende byzondere up de groothede ende 
afgryselichhede vande voorseide messuusen ende de groote 
persumptien ,inditien ende suspicien dier thuwen laste 
vallen van daerinne beschuldight te zyne nietjeghen
staende uwe voorseide loochenynghe ende revocatie naer 
voorgaenE~ kennesse ghedaen, schepenen deser 
stede 	condemneren hu ghebannen te zyne vuten lande ende 
graefschepë-van ~~aenderen den termyn van twintigh jaeren,u verbiedende 
gheduerende den zei ven tydt daerinne niet te commen up 
peyne vanlPublickelicke gheesselinghe ende anderwaerf ghebannen 
te zyne vuten zei ven lande up peine-van lyfve,te 
rumene de stede onthier ende zonneschyne ende tlandt 
van Vlaendren binnen derden daghe naer dat ghy 
van vanghenesse gheslaect werdt, Ghepronunchiert 
neghensten october 1599 in Vierschaere. 

J.R. 
~--------------------------------------------------------------------------f 

U vraagt ... Wij antwoorden (als we kunnen)! 

In één van onze lessen werd gevraagd wat het woord baarloop betekende. 
Erik D'haeveloose vond het antwoord in de Geschiedenis van Slypskapelle door 
Luc CASTELEIN en Frans BEERLAND.We lezen aldaar: 
Een bekende heJtbeJtgak:Uvlieft. wa.l.l ba.aJr1.aap. Vat Wa..6 heJtbeJtgk~. P.i.ntje dek, 
een gl~ b.i.eJt gedekt met een kaekje,k~eh.i.eten,vage.lp.i.k,boll.i.ng en kaanting 
w~en zee~ bekend. IedeJte heJtbeJtg ~eeg z.i.jn k~beunt.Een l.i.j4t w~ eJt op 
nagehouden.In de he~beJtg d.i.e aógeJtoepen weJtd voo~ baanloop na de zondag4m.f.4,4ta.k 
men een gMte tak lLLt a.t6 teken. 

http:nagehouden.In
http:kaekje,k~eh.i.eten,vage.lp.i.k,boll.i.ng
http:BEERLAND.We
http:zaken.Er
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BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS PASPOORTBOEKEN 

In zijn cursus voor familiegeschiedenis citeerde Michiel Mispelon verschillende 
bronnen wat betreft de registratie van personen in het ancien régime.Zo zijn er 
de poortersboeken,de militielijsten,de universiteitsmatrikulen en de grafschriften. 
Hierbij dienen dan ook de paspoortboeken gerekend.Deze zijn vanaf 1772 bewaard 
gebleven voor steden,kasselrijen,enz.Deze maatregel van Maria Theresia (1740-1780) 
bleef zijn invloed houden in de Franse en Hollandse tijd.we vinden deze paspoort
boeken in de kasseIrijfondsen en in de stedelijke archieven.Iedereen die zich 
zo een paspoort wilde aanschaffen werd in deze boeken geregistreerd.De beschrij 
vingen geven als het ware een foto van uw voorouders indien u ze hierin aantreft. 
Het politiesignalement van nu beantwoordt daaraan (1) .Mevrouw Y.Lammerant 
onderzocht verschillende van deze paspoortboeken in het oud stadsarchief en het 
modern stadsarchief van Kortrijk.Ze groepeerde de persoQen per beroep.De lijst die 
ze ons hier bezorgt is die van de personen die te maken hebben met het verkopen of 
maken van aardewerk en porselein. 

J.R. 

RAK - O.S.A.K.,voorl.nr.558 

17-9-1783 Sr Gabriel Ignace MARTELECQUE fs de Ferdinand 


o. St.Amand - 26 ans 
porcelainier 


24-12-1784 de GHESELLE fs Jean 

o. Bruges - 25 ans / tourneur en fayence 


30-11-1786 Pierre DEVOS fs de Jean 

o. et habitant de Courtray - 26 ans 
tisserant et ouvrier dans la fabrique de fa yence 


16-8-1790 Jacques van den BERGE fs de Josse 

o. et habitant de Courtray - 29 ans 
ouvrier dans la fabrique de fayence 


26-5-1792 Sr Antoine FOURMESTRAUX fs d'Antoine 

o. Lille demeurant en cette ville depuis 2 ans avec femme et enfants 
tourneur en fayence dans .~a fabrique des héri tiers de Mr. van 
Bever~n (N. femme: Marie Anne de le Dale). 

O.SA.K.,nr.361 
7-9-1792 	 1-1aximilien BORNE 

natif pe Tournay et demeurant en cette villa (Courtray) - 22 ans 
taille 4 p(ouces) 11 pouces cheveux chatains - yeux bleus 
peintre en fayence à la fabrique des héritiers de feu Mr. Robert 
van Beveren. 
allant à Tournay joindre la demeure de sa mère et revenir en cette 
vi1le. 

M.S.A.K. ,nr. 386 
n° 	837 - 15 thermidor an 2 (2-8-1794) 


BRUYRE 

o. et habt de Courtray - 16 ans / fayancier 
allant à Nockere et les environs d'ici 

n° 	1526 - 17 fructidor an 2 (3-9-1794) 

J.de PATY 

o. Rouen et demeurant à Courtray - 60 ans / tourneur en fayence 
allant à Mons pour y voir ses enfants 

M.S .A. K. ,nr. 427 
n° 	385 - 28 prairial an 11 (17-6-1803) 


Francois van Beveren 

o. et dom. à Courtray - 31 ans / fabricant de fayence 
allant à Gand,Mons,Anvers,Dunkerque,Ostende et Paris 

N° 380 - 23 fructidor an 11 (10-9-1803) 
Joseph Alex STUER 
o.St.Nicolas et domicilié à Courtray - 27 ans - fayencier 
allant à Li1le 

n° 	671 - 6 germinal an 12 (27-3-1804) 

Nicolas CORNEIL 

o. Andenne et domicilié à courtray depuis 2 ans - 27 ans 
fayencier - allant à Liège. 

(11 H.MlSPELON,Cursus "Familiegeschiedenis" ,3de les.,p. 25. 

http:beroep.De
http:Kortrijk.Ze
http:geregistreerd.De
http:r�gime.Zo
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n° 672 - 6 germinal an 12 (27-3-1804) 
Hilaire MULLER 
o. paris et dom. à Courtray depuis 5 mois - 30 ans 
peintre en fayence / allant à Liège 

M.S.A.K.,nr.89 
n° 	66 - 13 floréal an 13 (2-5-1805) 

Eugène DELMOTTE 
o. st.Amand habt de Courtray - 57 ans 
peintre en fa yence I allant à Bruges 

n° 	220 - 5 messidor an 13 (24-6-1805) 
Francois van BEVEREN 
o. et habt de Courtray - 33 ans - fabricant de fayence 
allant à Dunkerque. Y.L. 

IN HET BIJZONDER VOOR STAMBOOMZOEKERS. 
~l.!"ispelon 	 KLIM IN JE STAt1I:lOor'j WIl.arom? wat? hoe? waar? 

Praktische handleiding voor iedere familievorser. 50 F. 
: .• :1ispelon 	 ONS FAl n;:'I EaOEK • Een praktisch handboek voor het 

samenstellen Van dokument~tie voor vijf generaties 
familiege~chiedenis 500 F 

F.!:lebrabar.dere IN DE KAê.SELHIJ KORTRIJK 
1000 F 

',~. Beele v;.: n::ERS;;; PERsor;N<;NAMEN (1?50-1400) 2 dIn 1100 F 
A.Jamees 	 BP.LG~E :OOORTERS O?GE'J'EKFND IJIT DY:: STAD"REKBNINGEN 

Deel I (1 1 750 F 
Deel II (1 delen 1800 F 

Ph. Van Eille pOORTERBOEK VAN POPERINGE (1568-1796) 400 F 
A.Schouteet INDICE2 OP DE BUITEK?OOR'l''èRS VAN BRUGGE 

11 De eorgen en Domicilies 400 F 

a.Ronse VOLKSTELLING 1697 KASSELHIJ VEURNE 300 F 

J.VanderhrJeghe DOOTHALEEN KASC:ELRIJ IEryER (16e eeuw) 400 F 
J. Cornette 	 STA'l'EN VAl,; 1301';D AHBACHT KOP.TEr~ARK (18e eeuw) 200 F 
A.Preneel 	 STATE!; VA;; GOECl VAN GRAAFSCHAP DE CAHNIN 

SN STADEN (18e 200 F 
G.Aerheydt nTDE:X 8:' DE STATEN VAN (lOED V p,r; ROESELARE DEEL V 

1709-1740 30U F 

FOR!-1ULIEREN VCOH 
50 F 

3 kleuren 50 F 
generaties, 80 F 

ENKELE ALt.;r;W;;;;E W3;PKE:J. 
Stallaert VAN 'lERO'1DERDE REC'I'l',<;'I'ERX~"N A-P 

u!t~ave 1891-'892) ruim 1000 blz. 2000 F 

F .Debré\b~nctAre 'JOOHT:,:STl'ING STf,LLft,F:RT I S GLOSSA;:Il!M P-W 1500 F 

L.L.De Ho 
delen ca l~OO blz 3000 F 

G.l:arton 
D.Somviele voor geschiedenis van Stenen 
H.t!osdey, VlClanderen 
J.Samyn 2000 F 

WF.STVLA/IESE 
u. Claeys 	 700 F 
H. 	 '3iene 't va:J 11:0Er, 

Opdectrinck POPERINGE e:J tijdens de ueuzentijd 
K. De Vos 	 Geschiedenis van ZFVJ;KO'l'E 
R. de Beacourt 	 Ueschjedenis ven ~!ESTENDE 
P.A. IJ.eerssemen 	 Geschiedenis van LENDELEDI: 

Geschiedenis van EOOGLBDBD. 	 De 
Geschiedenis von WERKENC. 

A. Hyserhove 	 Geschiedenis van b1':ERNEl" 
F. De Potter 	 Geschiedenis VAn VEURNE, 2 delen, 845 blz. 
E. Honse 	 VOClrintekenin'è t'lt 1 maDrt 1981 1:;00 ~. 

P. Borre 	 Daarna 11:l00 j< 

Gewone vc:rzendit:gskoGten: 50 F. 

FÁMILIA 
ET 

PAfRIA 

FAMILIA FT DATHIA 
is een uitgeverij van 
ui t noodze,ok voor de familie
uit erkentelijkheid voor 
oe Heer tlICHIEL MI3?ELON, gaan wij 

gesch~e~kundige studies 
en heemkunde, 

haar stichter, wijlen 
verder. 

Handzamestraat 155, 8120 KOHTEMARK - HANDZAME 
tel. 051 I 56 73 36 PRK 000-0122364-4'( 

Kredietbank 474-4107271-37' 

http:M.S.A.K.,nr.89
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ONZE KALB{[R 
AFDELING KORTRIJK 
in de zaal INTERCOM Rijselsestraat KORTRIJK 

27 januari 1981 om 20 u. - Oud schrift: parochierekeningen (vervolg) 
- Bronnen uit de moderne tijd

24 februari 1981 om 20 u. - De voornaamste bronnen in het Ancien Régime 
24 maart 1981 om 20 u. 	 VOORDRACHT.Dr.hist.P.Van de Walle uit Oostende 

over uHoe leefden onze voorouders tijdens de 17de en 
18de eeuw". 

In de maand april is er geen vergadering omwille van het jaarlijks congres. 
26 mei 1981 om 20 u. - Documenten i.v.m.sterfhuize~ 

30 juni 1981 om 20 u. 	 - Oud schrift.Akten en Contracten. 
In de loop van dit werkjaar wordt dus zowel aan de beginnende zoekers als a,an de 
gevorderden gedacht.Dit gebeurt in de vorm van een lessenreeks (o.l.v.Johan Roel
straete) waarbij aandacht wordt besteed aan de documenten zelf (oud schrift) en 
aan de achtergrond waarin ze kaderen (historische informatie).Alleen de aanwezigen
krijgen de reproducties van de documenten.Wel zal af en toe in ons krantje een 
ontleding van vroeger besproken documenten verschijnen. 

AFDELING ROESELARE 
in ons lokaal u It Vlaamse Mini Stammetje ll in de Vrije Middelbare School 
Arme Klarenstraat 40 ROESELARE 

Iedere 3de maandag van de maand van 19 u. af komen de leden bijeen.Bestuursleden 
zullen er ter beschikking staan om de nodige uitleg te verstrekken en vooral de 
nieuwkomers wegwijs maken in de doolhof van de genealogie.Af en toe zal een les 
in Oud schrift gegeven worden o.l.v.Johan Roelstraete. 
Noteer alvast de data voor dit jaar: 
1Y januari 1981 om 19 u. 
16 februari 
16 maart 
27 april (20 april is paasmaandag !)
18 mei 
15 juni
21 september
19 oktober 
16 november 
21 december 

Iedereen is steeds welkom op onze vergaderingen zowel in Roeselare als in Kortrijk.

Ook niet-V.V.F.-leden. 

Wie regelmatig aan stamboomonderzoek doet zal echter zelf spoedig het belang in

zien om lid te worden van een nationale vereniging die zich tot doel stelt het 

genealogisch onderzoek in Vlaanderen te bevorderen en te coördineren. Daarom durven 

wij er op aandringen om zo spoedig mogelijk lid te worden van de V.V.F. 

De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde heeft haar zetel in Antwerpen.U vindt er 

ook het nationaal "Centrum voor Familiegeschiedenis ll Wolstraat 39,Antwerpen.

De V.V.F.geeft ook een tijdschrift uit IIVlaamse stam" dat iedere maand verschijnt.

Wie lid is krijgt uiteraard ook het tijdschrift.De leden krijgen ook afslag op 

formulieren en uitgaven van de V.V.F. 
Voorwaarden van aansluiting:gewoon lidmaatschap 600 F. 

steunend lid 750 F. 
beschermend lid 1000 F. 

te storten op rek. 435-0241511-61 van de V.V.F. Antwerpen.

Ook de V.V.F.-leden die nog niet betaald hebben, vragen we dit zo vlug mogelijk 

te doen. 


http:tijdschrift.De
http:genealogie.Af
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't STAMBOOMPJE 


WORDT GRATIS VERSTUURD NAAR ALLE LEDEN VAN DE V.V.F.-AFDELINGEN ROESELARE EN KORTRIJK. 

NIET-LEDEN OF LEDEN VAN ANDERE AFDELINGEN KUNNEN ONS TIJDSCHRIFT BEKOMEN DOOR 

STORTING VAN 150 F OP REKENING 063-0100018-46 van JOHAN ROELSTRAETE,KRANSVIJVER 41, 

8710 KORTRIJK-HEULE. 


ONZE KALENDER 
afdeling KORTRIJK 

i n de zaal INTERCOM Rijsel sestraat KORTRIJK op dinsdag 


24 MAART 1981 om 20 u. 

Voordracht door Dr.hist. P. VAN DE WALLE uit Oostende over Hoe leenden onze voo~oud~ 

tijdenó de lJde en 18de eeuw ? 

Voor de familiekundige is het niet voldoende de bronnen te kennen, hij moet ook leren 

wat hij er allemaal uit kan halen. Hoe b.v. een staat van goed aanwenden om er een 

brok echte familiegeschiedenis ~an te maken. Het belooft een interessante avond te 

worden, daar staat de spreker borg voor. ~Jij hopen dan ook op een talrijke opkomst. 

Breng gerust belangstellenden mee. 


26 MEI 1981 om 20 u. 

Voordracht door Dr. Dani ël MERLEVEDE over Hu 6oncL6 tA~ghetync'k.. 

Deze voordracht zal iedereen interesseren, maar zeker zij die met hun voorouderzoek 

in de streek van Ieper en Veurne terechtkomen. Welke zijn de mogelijkheden en moei

lijkheden bij de raadpleging? Hoe dienen we bij raadpleging te werk te gaan? 

Dit en vele andere vragen zal spreker, die zeer goed thuis is in dit fonds, voor ons 

oplossen. 

(omwille van deze voordracht hebben we dan ook een wijziging aangebracht aan ons 
progralc'la zoals het in Vlaamse stam werd gepubliceerd) . 
30 JUNI 1981 om 20 u. 
Les in OUD SCHRIFT. 

afdeling ROESELARE 
in ons lokaal 't VLAAMS MINISTAMMETJE (Vrije Middelbare School, Arme Klarenstraat 40 
ROESELARE op maandag 
16 MAART 1981 om 19 u. 
Na de succesrijke voordracht door Lucien Vanacker die ons wegwijs maakte in het 
beginnend stamboomonderzoek houden we opnieuw een vrije werkgroepvergadering.De 
leden kunnen er onder elkaar gegevens uitwisselen en raad vragen aan hen die al 
hun sporen in het voorouderonderzoek verdiend hebben. 

27 APRIL 1981 om 19 u. 
Voordracht door Dr.MICHIEL DE BRUYNE (onder voorbehoud) over Oe B~g~jk.e Stand. 

Een goede kennis van deze bronnen is een conditio sine qua non om de familiegeschie

denis te beoefenen. 

18 r~EI 1981 

Allen worden uitgenodigd door onze secretaresse Nadine Debergh, die ons zal rondleiden 

en uitleg verschaffen in het Centrum voor Genealogie en Heraldiek in Handzame, waar 

zij werkzaam is. 

15 MEI 1981 om 19 u. 

Vrije werkgroepvergadering. 


A A N 0 ACH T VOO R 


25 APRIL 1981 het XIIIde INTERNATIONAAL COLLOQUIUM GEORGANISEERD DOOR DE V.V.F. 
in MECHELEN 

26 APRIL 1981 het XVIde NATIONAAL V.V.F.-CONGRES in MECHELEN 

http:werkgroepvergadering.De
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DE VOLKSTELLING VAN RUMBEKE IN 1615. 

Wat volgt is een eerste reeks van een volkstelling die gehouden werd in Vlaanderen 

tussen 1615 en 1619. 

Hoe kwam die volkstelling tot stand en wat was de bedoeling ervan? 

Op 20 juli 1613 vat het bestuur van onze aartshertogen Albrecht en Isabella de idee 

op een k~naal te graven van Gent naar Brugge, een hoogstnodige maatregel om de wurgen

de economische greep rond het verpauperende Brugge - ooit het rijke Venetië van het 

Noorden - wat losser te maken en West-Vlaanderen uit de nachtmerrie van het einde van 

de 16de eeuw vreedzaam te laten ontwaken. 

Maar koken kost geld, veel geld.

Om de nodige fondsen te verzamelen worden - naast de bestaande belastingen op wijn) 

vis en veestapel - supplementaire taksen geheven op het graan, nodig voor brood en 

bierbereiding.Deze taks bedroeg 8 schellingen per zak graan,Gentse maat. Men kon echter 
deze taks afkopen door per semester en per persoon - boven de 6 jaar - 6 schellingen 
te betalen aan de plaatselijke pointers of belastingsheffers (l).Ook in de kasselrij 
Ieper sijpelt dit vervelend bericht binnen .•. en de commissarissen trekken rond te 
velde, om de bewoners boven de zes jaar in elk huis te noteren (2).Iedereen moest 
voor de commissaris onder eed verklaren hoe zijn gezin er precies uitzag, waardoor 
vooral deze eerste tellingen erg betrouwbaar zijn. Wegens de hoge kosten aan derge
lijke verplaatsingen verbonden, besluit de kasselrijraad op 19-5-1616 dat de plaat
selijke autoriteiten maar moeten zorgen dat de lijsten getrouwen volledig bijgehou
den worden. Hoeft het betoog dat deze tweede series tellingen heel wat minder vol
ledig zijn? 
We noteerden voor u de telling die in Rumbeke gebeurde op 14 juli en 12 december 1615 
door de officiële kasselrijcommissarissen. 
I.Laatscepe en heerlijkheid der prochie van Rumbeke. 

Totaal: 462 betalende inwoners + JJ armen =495 
- Wouter De Clercq x Adriaene Vander Straete 
- Jacquemyne Van Moerkercke,weduwe van Passchier De Wachtere met haer kyndt Maeyken 

De Wachtere 
- Pieter Vanden Driessche x Joossyne Vanden Berghe met huerlieder maerte Beelkin Sys 
- Pieter Pont x Claerkin De Burggraeve met huerlieder maerte 
- Maeyken Ledersnyders,weduwe van Joos Roelins met haer kynderen Pieter,Hanskin~ Tan

nekin ende Joossyntken Roelins, mitsgaders Jan Witdock~ cnape en zecker maerte 
- mIjnheere den Baron van Heuckelghem met zyn huysghezijn>tsamen tot 14 personen 
- Jan Vander Haeghe x Peryne Van Steenkiste metsg. kynderen Hanskin en Maeykin~ 

mitsg. Jaentkin Vermanders~ dienstmaerte ende noch een zeecker coeheerderken 
- Heindric De Hondt x Joossyne Coghe met kynderen Guilles~ Jan~ Joossyntken ende 

Maeyken De Hondt 
- Jan Van de Walle x Betgin Verfaille metsg. Joos~ Maerten~ Magdaleene en Betgin 

Vande Walle, mitsg. noch zeecker coeheerderken. 

(1) Zie Placcaetboek van Vlaanderen,dl.V 1 - p.349 (art.21) J.G. 
(2) Ieper 1e reeks,no 77 Resolutions de 1577 à 1640 f 129 voo 

VOOlt UW .6paaJl.c.e.nte.n 
GAAT GEEN VAG VERLOREN 

ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERVEN 
op e.e.n VEPOSITOBOEKJE van de. 

BANK VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 


de. bank waalt gltO ot e.n k.iein 
zic.h helema.a1. "thUÁ.Á" voe.l:t 

http:helema.a1
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OUD 	 SCHRIFT 
Een heksenproces uit de 16de eeuw. 
Bron: RAK,OSAK,voorl.nr.2049.Sententiebouck 1591-1628. 
Vorige keer hadden we het reeds over een gelijkaardig heksenproces.Wie of wat was 
nu een heks? In de ogen van onze zestiende-eeuwse rechters was een heks een vrouw 
die zich krachtens een verbond met de duivel, wezenlijk en lichamelijk, en niet al 
leen in haar gemoed of in verbeelding, aan Satan had overgegeven, om door zijn hulp 
en bijstand schade en verderf onder de mensen op aarde te brengen, ziekten te ver
spreiden, kinderen en dieren te doen sterven, onweer te verwekken, oogsten te ver
nielen en die daarbij in een hatelijke gemeenschap met de duivel verboden genoegens 
trachtte te smaken {I).Er was niemand in die tijd die twijfelde aan de mogelijkheid 
van een contract met de duivel en men was er dan ook van overtuigd dat zo een misdaad 
door goddelijke en menselijke wetten diende beteugeld.Amantine Van Tieghem was zeker 
één van de beroemdste heksen uit die jaren voor het Kortrijkse.Zoals uit de tekst 
blijkt werd ze voor 20 jaar uit Vlaanderen verbannen.Zij bleef echter in Zwevegem en 
de baljuw was verplicht zelf de heks uit haar huis af te halen,zij werd onmiddellijk 
met de roeden aangepakt.Opnieuw werd ze voor 20 jaar uit Vlaanderen verbannen en dit 
maal op straf van de galg.~Je horen er niets meer over tot in 1604 wordt vermeld dat 
Amantine op haar bed verbrand werd aangetroffen. Vooraleer een heks werd veroordeeld 
werden tientallen getuigen verhoord.Ook hier was dit het geval.Heel Zwevegem passeert 
de revue.vJe kennen hun namen,hun leeftijd en beroep (zie OSAK,voorl.nr.2067). 
Ontleding: --:::J. R. . 
Omme dieswille dat ghy Amantine Van Thieghem 
gheboren Van Zweveghem> berught ende befaempt zyt 
van over veele jael'en zeker persoonen ende kinderen 
metgaders eoijen ende andere beesten betoovert thebbene> 
ende dat deeneghe van die zouden ghestorfven zyn 
daeromme ghy ooek by den stedehouder deser stede 
ghereeommandeert zyt in striekte vanghenesse> 
zoo eyst dat schepenen neerstelick overzien hebben 
dInformatien ende andere belastinghen tuwen laste ghedaen 
ende ghehoude~ ende hu ghewesen hebbende ter scherper 
exame ende torture> up de groote indicien>suspicien ende 
faictcn tuwen laste resulterende ende bevonden die 
ghy inde zelve torture tot twee stonden ghekent 
hebt ende nietmin buuten torture zynde> teleken 
ghelooehent ende gherenocheert> ende up als rypelick 
ghelet hebbende~ byzondere up dexecrabiliteyt -- 
ende grootghede vande voorseide mesdaet ende erysme danof 
ghy zoo voorseitis berught ende befaempt zyt, 
boven de groote indieien> suspieien ende belastinghen tuwen 
laste dienangaende vallende ende bevonden~ eondemneren 
u niet ieghenstaende uwe v~orseide loochenyn~e-naer 
voorga ende kennesse zoo voorseit is ghedaen, ghebannen 
te zyne vuten lande ende graefschepe van Vlaenderen den termyn 
van twintigh jaeren, verbiedende hu daerinne niet te 
commen gheduerende de zelven tydt up peyne van publickelick 
ghegheesselt te zyne, ende anderwaerf ghebannen 
up peine vande lyfve. Te rumen stede onthier 
ende avondt ende tlandt van Vlaendren binnen derden 
daghe naer dat ghy van vanghenesse gheslaeet 
werdt. Ghepyuncheert in vierschaere IX october 1599. 

(1) 	 Over het Kortrijkse gerecht: 
F.STAESSENS,De kriminaliteit in de kasselrij Kortrijk van 1580 tot 1621, 
onuitg. licentiaatsverh. Leuven,1968. 
J.MONBALLYU,Het gerecht in de kasselrij Kortrijk (1515-1621),onuitg. doktoraats
verh.,Leuven,1976. 
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BEZOEK AAN DE BURGERLIJKE STAND IN ROESELARE 

Voor de beginnelingen-stambomers, of om het wat geleerder te zeggen - voor de neofie
ten in het genealogisch opzoekingswerk - werd er op zaterdag 24 januari een initiatie
voormiddag gehouden in het archief van de Brugerlijke Stand in Roeselare.De heer 
J.Hessels,onze ondervoorzitter, had van de verantwoordelijke bediende,Aimé Billiauw, 
de toelating gekregen om met "enkele" nieuwsgierigen een bezoek te brengen. 
Maar er werd zonder de waard> hier in casu,de jeugd, gerekend! 
r~aast een vijftal volwassenen werden liefst 32 jeugdige zoekers uit de Vrije Middel
bare School genoteerd, die - hoe kan het ook anders - boordevol enthousiasme aan het 
grote werk wilden beginnen. De gefronste wenkbrauwen van de plaatselijke bedienden 
trokken al vlug weg, en maakten plaats voor een meelevende sympathie met de jonge 
bende, die in hun gloednieuwe culturele hobby opgingen.De heer Hessels legde hen rus
tig en duidelijk uit wat de inhoud was van het plaatselijk archief voor wat genealogie 
betreft, en zowel de benedenverdieping als de kelder werden met een bezoek vereerd. 
En dan maar zoeken.Het gonsde weldra van stofferige drukte in het veel te kleine 
keldertje waar de bevolkingsboeken bewaard zijn vanaf 1847.En men gaf het niet vlug 
op: kwam hun stamboom in een andere gemeente terecht, dan maar die van moeder of 
meter gezocht.Enkele V.V.F.-leden gaven graag uitleg en loodsten hen binnen in de 
geheimzinnige wereld van het verleden - hun bloedeigen verleden dan nog. Tevreden 
trokken allen tegen de middag weg, dankbaar om de kans en vastbesloten verder te 
gaan op de lange weg van hun nieuwe hobby.Het schijnt dat er verschillende onder 
hen - die de microbe blijkbaar goed te pakken hebben - de woensdagmiddag of op een 
andere vrije dag verder proberen te klimmen in hun stamboom.Zo moet het zijn en zo is 
het goed.Wie zei daar ook weer dat de jeugd van vandaag maar goed is voor slenteren 
en nietsnutten? Een aanwezige 

EEN GOEDE START IN ROESELARE 
Velen kennen reeds de weg naar ons gezellig lokaa) 't Vlaams Mini Stammetje ~, in11 

de Arme Klarenstraat waar we ons als de koning te rijk voelen.Op maandag 16 december 

1980 telden we 32 aanwezigen en maandag 19 januari 1981 was er een opkomst van 35 

mensen.Het was een drukdoend gezelschap: stuk voor stuk mensen die zo van hun boeien

de hobby houden, dat leeftijds- of andere mizerietjes erbij vergeten worden. Bij het 

luisteren naar doorwinterde stamboompluizers waant men zich in de 18de eeuw! 

Gelukkig de "neofieten" (zopas gelezen! ) ofte beginnelingen die in zo'n groep 

kunnen starten. L.O. 


BELLE 

Een deel van de fotokopieën van de parochieregisters van Belle is reeds klaar.Voor 

zover we ze zagen lijken ze heelgoed te zijn.De zoekers die hun naam hebben opgegeven

kunnen dus wellicht binnenkort met de klappering starten.Liefhebbers kunnen nog al 

tijd hun naam opgeven bij de secretaris van de afdeling Kortrijk of rechtstreeks bij

Dr.Daniël Merlevede,voorzitter K.F.V. en van de sectie familiekunde.Zijn adres: 

Mariakerksesteenweg 120, 9810 DRONGEN. 


FAMILIEVERGADERINGEN 

We ontvingen van ons medelid Renaat Baelde reeds een heel pak knipsels i.b.m. familie

bijeenkomsten.Als al die familieverenigingen hun genealoog hebben dan zijn er nog 

vele die bij ons kunnen aansluiten.We geven door elkaar enige van die vergaderingen: 

WN 18-4-80 Meulebeke.De afstammelingen van Honoré Devaere-Sidonie Vervelghe.150 dn 

WN - Alveringem.De afst. van Florent Ryckeboer uit Izenberge-Leisele.(76) 

WN 7-9-79 Wingene.Afst. De Vooght.700 dn. 

WN 18-4-80 Ingooigem.Afst. familie Ottevaere.ruim 100 

WN 26-9-73 Wijtschate.Afst.Louis Goudezeune-Barbara Baelde; 360 dn .. 

WN - Anzegem.De stam Devogelaere. ca 500 dn. (1976)

WN - Westouter.De afst. van Petrus Desmadryl-Zenobie Vandenberghe-Gaston Demaeght-


Marie Notredame.450 dn. (1976) 
WN - Proven.Afst. Jozef Maes. 201 dn. 
WN - Houthulst.De afst. Priem-Ampe. 
WN Roeselare.Fam. Hu he.ca 110 dn 

http:Houthulst.De
http:Westouter.De
http:Anzegem.De
http:Alveringem.De
http:Meulebeke.De
http:aansluiten.We
http:voelen.Op
http:stamboom.Zo
http:opgingen.De
http:Roeselare.De
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WN 29-8-78 Zarren.Afst.Pieter Bilcke-Anna Ther. De Boutte.ruim 300 

WN 5-5-78 St.Eloois-Winkel.Afst.Jules Debosschere-Maria Verhamme.83 dn. 

WN 5-7-74 Poperinge.Afst. Charles Louwagie-Cecile Devos 
WN 20-4-78 Bissegem.Afst.Adolf Depoortere.150 dn. 

WN 28-4-78 "Ter Berken" - Afst.Adolf Verschaeve-Sidonia Desmet.ca 140 dn. 

WN 26-10-79 Dranouter.Afst.Petrus-Henricus Hoessen.ca 150 

WN 6-6-80 Beveren-Leie.Afst.Joannes Bapt.Vervenne.83 dn. 

WN 31-10-80 Otegem.Familie Demets.60 dn. 

WN 22-9-78 Izegem Afst.Ludovicus Vynckier-Verbeke. 

WN - Proven.Afst.Amandus Top-Delaeter.123 dn. 

WN 22-9-78 Gits.Familie Maes (afk.St.-Denijs)

WN Harelbeke.De fam. Vandorpe.ruim 200 

WN Oostende.De fam. Van Coillie.ruim 750 


.WN Staden.Afst.Camiel Demuynck-Philomena Desnouck.ruim 150 

NB Oostakker-Gent.Afst.Gust Van Hamme-I"larie Louise Loubry .100 dn. 

WN Lauwe.Stam Notebaert. ruim 300 

WN Otegem.Afst.Seys-Schaeck;300 dn. 

WN Deerlijk.Afst.Jozef Viaene-Rosalie Vandeputte 

WN Staden.Afst. Karel Boutelgier.200 dn.'· 

wN 0ray-sur-Somme (Fr.) Afst.Karel Werbrouck-Vermander Sophie.150 dn. 

WN 30-9-77 Meulebeke.Afst.Victor Coudenijs.ruim 140 

WN 77 Bavikhove.Afst.Guil .Debo - Leoncia Depaepe.ruim 200 

WN Wervik.Afst. Durnez-Verhamme. 

WN 28-4-78 Ledegem.Afst.Donatus Claeys-Filomeen Verschaeve.149 dn. 

WN 21-4-78 St.-Baafs-VijveStam Van de Maele.160 dn. 

WN 16-4-79 Familie Pottie Gullegem 250 


Deze lange lijst grotendeels knipsels uit één weekblad toont het overdonderend suk
ses die dergelijke familiebijeenkomsten in de laatste jaren gehad hebben. Vele van 
onze leden zullen wellicht een bijeenkomst herkend hebben,die ze ofwel bijwoonden 
of die ze zelf ingericht hebben.De getallen van de deelnemers wijzen er op dat de 
opkomst bij gelijkaardige bijeenkomsten altijd de moeite waard iS.Deze bijeenkomsten 
zijn er een sprekend bewijs van hoe levend genealogie wel iS.En men moet er niet 
eens heel ver voor opklimmen.Toch dienen dergelijke familiereOnies goed voorbereid 
te worden.Bij iedere nieuwe stamvergadering zou er een familieboek moeten uitgegeven 
worden voor de deelnemers.Nog geen inspiratie? Geen lust om met enkele familieleden 
de koppen bij elkaar te steken? J.R. 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 

Het zou voor ons heel interessant ZlJn te weten hoeveel familietijdschriften er in 
onze regio of onder impuls van onze leden verschijnen. Enkele indertijd heel mooie 
familietijdschriften zoals b.v. Familie Denys hebben opgehouden. A~derc gaven het 
reeds na enkele nummers op.Het is inderdaad een hele onderneming.Het eerste nwmmer 
loopt gewoonlijk vlot van stapel, volhouden is een ander paar mouwen.Wellicht valt 
ook hier wel wat van elkander te leren.Zo viel me bij de laatste vergadering het 
contact-orgaan van de familie Vervust (Familie-Kontakten Vervust) in handen.Dit 
familietijdschrift is al aan zijn vierde jaargang toe.Het is een mooi voorbeeld hoe 
we een familietijdschrift dienen op te vatten. Vooral de vele gegevens van de laatste 
generaties - iets wat vele familievorsers helaas teveel verwaar'lozen - verdienen een 
pluimpje (Ver.uitg. ons medelid Marcel Vervust,Zwaluwenlaan 6,8500 Kortrijk ). 
Wij zijn steeds bereid informatie i.v.m. familietijdschriften door te geven. 
Ruilabonnementen zijn steeds mogelijk (wellicht interessant voor verenigingen met 
een Westvlaamse oorsprong of sterke verspreiding ?). 

DE KONINKLIJKE BOND DER WESTVLAMINGEN 
uit Brussel vraagt onze medewerking voor It opstellen van een ISO-tal biografieën 
van uitgeweken Westvlamingen, meer bepaald het genealogisch gedeelte (kwartierstaat).
Leden die hieraan willen meewerken kunnen hun naam opgeven bij de secretaris van 
Kortri j k. 

http:leren.Zo
http:hebben.De
http:Oostende.De
http:Harelbeke.De
http:Demets.60
http:Bapt.Vervenne.83
http:Hoessen.ca
http:Desmet.ca
http:Verhamme.83
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FAMILIA ET PATRIA
'" 	 @ 

handzamestraat 155 8120 kortemark • höndzun,e 

Geachte Vriend, Familie- en Heemkundige, Hier vol~en weer enkele berichten van onze uitgeverij. 

Uit onze reeks 

DE Fi\USEUJKE ZOUAVEl'< John Goddeeris 1978 750 Fr. 

Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen. 

De Geschiedenis ~er nauselijke Zouave~ is deze van individuele vrijwilligers uit vele landen en be
vOlkingslagen, dle tussen 186u en 1<:1,/0 de tijdelijke !!'acht van Paus Pius lX met woord en daad ver
~edigden. De auteur heeft noch moeite noch tijd gespaard om alle mogelijke bronnen, ook veelal tot 
on heden onbekende archivalia ter zake bewaard, op te sporen, te raadplegen en te bestuderen. 
~irca 400 bladzijden, geillustreerd met tal 	van kaarten en afbeeldingen. Genaaid en gebrocheerd. 

'IESTVLAAl~SCH IDIOTICON Deken L. L. De Ba ~OOO Fr. 

deruitgegeven door Priester J. Samyn in 1ö92; Unnieuw uitgegeven dOGr Familia et Patria in 1970 
en 1976. 
Aan de originele uitgave werden toegevoegd: 	 - Een inleiding door Dhr. Valere Arickx. 

- Bet nortret van Deken Je Ba. 
- De renroduktie van de door Guido Gezelle verbeterde 

drukproef van de inlegfolder in Rond den HeenJ. (18'10). 

Luxe editie, twee delen, formaat 27 cm x 19 	 cm, genaaid en gebonden in vollinnen band. 

ONS FAMLLIEBOEK Michiel ~Iispelon 	 500 Fr. 
Een nraktisch handboek voor het samenstellen en bijeenbrengen v.sn dokumentatie voor vijf generaties 

familiegeschiedenis. 

~elk een schat aan informatie en dokumentatie voor Uw kinderen ! 

Dit indien iedere vader en/of rl'.oeder erin zou slagen alleen nog maar de dokumenten, foto's kommunie

nrentjes, schooluitslagen enz. van elk en voor elk van hun kinderen in een familieboek te bewaren. 

'Het lever. van ieder ~ens is een aaneenschakeling van gebeurtenissen. Men wordt geboren en boven 
de doopvont gehouden; groeit op en gaat ter school; doet zijn eerste en plechtige kommunie; men 
studeert of leert een beroep waarna voor velen trouwenstijd is aangebr,)ken. Een gezin wordt ge
vormd dat gezegend wordt met nieuwe geborenen. Voor eenieder slaat eenmaal, vroeg of laat, de 
dood toe. 
Sovenstaon~e levensfeiten en nog andere zijn aanleiding tot het opmaken van familiedokumenten, het
zij officiele akten of gelegenheidsdrukwerk, foto's en wat weet ik meer. 
"Ons Familieboek" voorziet een nlaats voor al deze dokumenten en de familiegegevens er in vervat. 
Originelen, fotokopijen, notities kunnen er ondergebracht tot eigen trots en vreugd, tot stichting 
en ~eden~en van het nageslacht. Michiel Misuelon.' 

~ ~ 'JSRSCHIJNT tlINN2NKü,,'r 

fiA3E~A;WSCH IDIOTICON J.F. Tuerlinckx Herdruk uit/rave lèlèlb ?71:J blz. 2e:. cm x 15 cm 

Genaaid en gebonden in linnen b:md Voor V. V. F. -lenen ti .!delijk (tot einde maart) 1600 fr. 

Nadien: 1900 Fr. 


UF;:3CHIEDENIS DER STAD EN KAS'l'ELl';lJ vAN ·JEU"NE ,..• De Potter, E. honse, P. Dorre (2 delen) 

èl45 blz. 2J c~ x 21 cm, genaaid en gebonden in balacronband, Titel in goudopdruk.

Voor V.V.F.-leden tijdelijk (tot einde maart) 160u Fr. (Verzendingskosten inbegrepen). 


MORfEMuESCHIEDENIS EN -GEOuHAFIE VAN DE NE:JERLfu'lDSE TOENA11EN J. Van 1,00n. 

De auteur is sinds 1973 als assistent verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Hij promoveerde 

met dit werk met de grootste onderscheiding. voor zijn nroefschrift werd hij met de Taaikundeprijs

1979 van de Koninklijke Vlaamse AC8demie onderscheiden. 

~53 blz. 29 C~ x 21 cm, gebrocheerd. Prijs bij voorintekenin~ tot 1 mei: 1500 Fr. Nadien: 1öüU Fr. 


~verschrijvingen kunnen verricht worden op rekening nr 4~4-41U7271-3~ of nr UOO-012e:.364-4'/. 

Alle bestellingen kunnen eventueel afgehaald worden bij Familia et Patria zelf, ofweJ bij 


"'l,d·~~ .... • "t'erJWf.' '!+ ~ r- Î ~0: "1~e. 

Eind april verSChijnt naar aanleiding van het Natinaal Kongres van de V.V.F. een nieuwe katalogus 

van Familia et Patria. 


In samenwerking met V.V.F. en verscheidene andere heemkringen zouden wij proberen deze zo doel

gericht, maar ook zo goedkoop mogelijk te verspreiden. De hoge posttarieven voor. drukwerk maken 

het vrijwel onmogelijk iedereen een katalogus te sturen. 


Diegenen onder U, die wellicht beter geplaatst zijn in één of meerdere van die kringen, kunnen 

misschien voor een eenvoudigere verspreiding ter plaatse zorgen. . 


Indien U bereid zijt hieraan Uw medewerking te verlenen, vragen wij U kontakt op te nemen. 

Van 8 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. tel. Familia et Patria 051 / ~6 73 3b. 

Na 17 u. tel. D. Vandecandelaere 051 / 20 72 ÖÖ. 


Wij stellen Uw medewerking ten zeerste op prijs en wensen U alvast op voorhand te danken. 

Namens Familia et Patria. 




't stamhoompje 
~tb,"", en. ·m,l~.~e ft. _~~tWa.a.#t$ . 

'J'.1J+$ . • ~..ntje . 

, 	Mr. W. DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat,OS 
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It STAMBOOMPJE 
wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V.V.F.-afdelingen Roeselare en Kortrijk. 
Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschrift bekomen door 
storting van 150 F op rekening 063-0100018-46 van Johan Roelstraete,Kransvijver 41, 
8710 KORTRIJK-HEULE 

ONZE KAL E i~ DER 

Afdel i ng KORTRIJK 


26 Mei 1981 om 20 u. in de zaal INTERCOM Rijselsestraat KORTRIJK 

VOORDRACHT door Dr. Daniël MERLEVEDE over Het 6ond6 Me4ghefynck.

Een belangrijke voordracht voor diegenen die met hun voo~ouderonderzoek in de 

streek van Ieper en Veurne terechtkomen. Het fonds Merghelynck dat berust in de 

Koninklijke Bibliotheek is voor wie er niet mee vertrouwd is een gesloten boek. 

Nochtans zijn de mogelijkheden die dit fonds biedt zeer groot.De spreker heeft 

zelf vele opzoekingen verricht in het fonds Merghelynck en zal van uit deze erva

ring zeker de vragen kunnen beantwoorden die we ons stellen in verband met raadple

ging,inhoud,manier van werken,enz ... Iedereen is van harte welkom. 

Op deze avond verwachten we ook alle medewerkers Parochieregisters Belle i.v.m. 

duidelijke afspraken voor zover die nog niet werden gemaakt. 


30 JUNI 1981 om 20 u. in de zaal INTERCOM 

Les in OUD SCHRIFT.De Kortrijkse Akten en Contracten,een ongemeen rijke genealogische 

bron,worden nader onder de loep genomen. 


Afdeling ROESELARE 


ONZE DAG in MEI. 

Op maandag 18 mei 1981 komen we samen om kwart voor 7 u, (1~ u.45 1

) aan ons lokaal 

V.M.S.,Arme Klarenstraat 40,Roeselare.Met private wagens vertrekken we daar om 

7 u (19 u.).Er zullen hier en daar plaatsen beschikbaar zijn in iemands wagen, voor 

hen die niet over een eigen vervoermiddel beschikken.We worden verwacht in . 

HANDZAME in het CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK,Handzameplein 1 (tel. 051/ 

56 74 79) waar onze secretaresse Nadine Debergh ons zal rondleiden en uitleg

verschaffen. Velen zullen het niet bij dit eerste bezoek laten en er graag weer 

naartoe gaan, want in dit verzorgde centrum vind je heel wat bronnen voor familie

geschiedenis.Het bestaat sedert 1978 en is de grote verwezenlijkte droom van 

Michiel Mispelon zaliger.Wij verwachten een talrijke opkomst! 

ONZE DAG in JUNI 

't Stamboompje verschijnt tweemaandelijks. Daarom: onthoud deze datum: de derde 
maandag in Juni d.i. 15 Juni 1981 komen we bijeen voor een vrije werkgroepvergadering.
Een goede voorraad fiches zijn besteld.Er wordt momenteel gezocht naar een handig 
en duidelijk fichesysteem, waarbij de leden hun eigen gegevens zullen kunnen aan
brengen en deze van de anderen zullen kunnen inzien. 

Tijdens de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen . 

• 


http:besteld.Er
http:beschikken.We
http:SCHRIFT.De
http:groot.De
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NUTTIGE INLICHTINGEN 

Hier volgen enkele nuttige inlichtingen die vooral nieuwe leden zullen interesseren. 


RIJKSARCHIEF TE BRUGGE 

Adres: Academiestraat,14-18,B-8000 BRUGGE. 

Telefoon: (050) 337.288. 

Openingstijden: alle werkdagen (zaterdag incluis) van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. 

tot 17 u.Aanvraag documentatie: van 9 u tot 11 u. en van 13 u 30 tot 15 u.30 


RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK 

Adres: Guido Gezellestraat,B-8500 KORTRIJK 

Telefoon:(056) 213.268. 

Openingstijden: alle werkdagen (zaterdag incluis) van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. 

tot 17 u.Aanvraag documentatie: van 9 u. tot 11 u.30 en van 13 u. tot 16 u. 


STADHUIS ROESELARE 

Afdeling BURGERLIJKE STAND: zich aanmelden bij de Heer Aimé Billiau 

maandagnamiddag van 14 u. tot 17 u. 
dinsdagnamiddag van 14 u. tot 17 u. 
woensdagnamiddag van 14 u tot 17 u. 
donderdagnamiddag v.14 u. tot 17 u. 

Afdeling ARCHIEF EN CULTUUR: zich aanmelden bij de Heer Michiel De Bruyne 
op werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u. 

GEWESTELIJKE CENTRA VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 

BRUGGE: " It Keerske",Keersstraat,8000 BRUGGE 
elke vrijdag vanaf 19 u.30 

OOSTENDE: DOKUMENTATIECENTRUM VOOR FAMILIEKUNDE, Dr.L.Colensstraat 6, 8400 OOSTENDE 
tel. (059) 70 83 67 
woensdag: 14 u. tot 18 u. 
vrijdag: 20 u. tot 23 u. 
zondag: 11 u. tot 12 u. 

De werkgroep Oostende o.l.v. Jan Coopman komt samen iedere tweede woensdag van 
de maand om 20 u. 30 in het centrum. 

REDAKTIE " VLAA..'1SE STAM " 
Nieuwpoortsesteenweg 20, 8400 OOSTENDE.Tel. (059) 70 83 67 

CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK 
Handzameplein 1 8120 HANDZAME-KORTEMARK.Tel. (051) 56 74 79 
bezoekuren: Ma Di Wo Do Vr van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 17 u. 

V.V.F. NATIONAAL (zie ook kaft VLAAMSE STAM) 
Alle correspondentie i.v.m. V.V.F. en abonnementen Vlaamse Stam richten naar: 

"Centrum voor Fami-liegeschiedenis" Wolstraat 39, 2000 ANTWERPEN. 
Tel. 	 (031) 31 75 59.0peningsuren: 


woensdag van 14 u. tot 19 u. 

donderdag van 14 u. tot 21 u. 


voo~ UW ~paanee~e~
GAAT GEEN VAG VERLOREN ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERVEN OP EEN VEPOSITOBOEKJE VAN VE 

BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 

VE BANK WAAR GROOT EN KLEIN ZICH HELEMAAL "·THUIS" VOELT 
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DE VOLKSTELLING VAN RUMBEKE IN 1615 (ver'volg) 

- Louwijs vanden bussche ende Naentgin Tibaults~zijne huusvrouwe hebben een 
dochtere Maeicken;mitsg. GuiUebert Wittouck,dienstknecht ... 4 

- Claies baheijt ende Jaentgin Volders, zijne huusvrouwe, hebben Cathelijne, Joos, 
Guilles ende Maeicken,kijnderen; mitsg. Willem Verbrugghe; Pieter, Antheunis 

Jaentgin Volders, dienstboden; ende noch zeeckere Jaentgin, andere dienst
maerte ... 11 

- Guilleberdt du Puis ende Adriaene Tirijs hebben Steven~ Adriaene ende Joossyne 
du Puis, kynderen, mitsg. Adriaene Heins~ dienstmaerte ; ende zeeckere coe
heerderken ... 7 

- Joos Anne fs Hendrickx ende Bettekin Brabans, zyne huusvrouwe, metsg. betginJ heurl'l 
dochterken ende Cathelyne Annas, heurlieden dienstmaerte •.. 4 i 

- Mynheere van Warreilles met zijn huusghezin tsamen tot 8 persoonen .•• 8 

- Pieter Brabandt ende Passchyne Maes~ zijne huusvrouwe, hebben kijnderen Joos~ 
Tanneken, Cathelijncken ende Maecken Brabandts, mitsg. Pieter Verplancke fs 
Jooris~ dienstbode ende zeeckere coeheerderken•.• 8 

- Jan Schaeck ende Maeyken Maes, zijn huusvrouwe, hebben Jan, Franchois~ Tanne 
ende Catheryne, kynderen (In kantlijn: Jan, heurlieder soone woont aldaer met 
Jaentgin Vermanders,zijne huusvrouwe} ... 7 

- Jan de Clercq ende Adriaene Verplancke zyne huusvrouwe .•. 2 

- Maillaerdt Victoor end; Cal leken Cupers, zyne huusvrouwe hebben kijnders Gillis en- i 

de Hansken Victoors; mitsg. zeeckere coeheerderken ende Christyne Ketels, dienst
maerte ... 6 

- Vincent de Handt ende Joossyne van Neste zyne huusvrouwe> met Lambrecht heurlieden 
soone .•• 3 

- Pieter Vanden Bussche fs Willems ende Joossyne Maeyken Vanden Bussche fa Walrave 
zyne huusvrouwe ... 2 

- Gillis Bulckaert ende Jaecquemyne Messchaers,zyne huusvrouwe met Janneken ende 
WillekenJheurl. kynderen (in kantlijn: Janneken heurl. dochtere>nu ghehuwet met 
Passchier Van Halewyn, aldaer woonende} ... 5 

- Pieter Hieroo ende Peryne Vander Straete, zyne huusvrouwe ende eenen schaepherdere 
••• 3 

- Jan Baelen ende Maeicken Verbeecke zyne huusvrouwe met een heurl. dochterken . .. 3 

- Thomaes Roussel ende Tanneken llen~ zijn huusvrouwe, hebben kynderen Pietere, 
Hansken,Gilleken ende Louwijse Roussel ... 6 

- Gillis Van Rapenbusch ende Janneken Mestach zyne huusvrouwe hebben kijnderen 
Hansken, Copkin~ Maeyken, ende C,laercken ; mitsg. Fransken Van Rapenbusch.•. 7 

- Alaerdt Parent ende Cathelyne Bosschere, zyn huusvrouwe hebben voor dienstboden 
Maerten, Guilles~ Mahieu~ Pieter ende Christyne De Jaeghere, mitsg. een coe
heerderken... 8 

(It vervolgt) J.Goddeeris 

.. 
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KORTRIJKSE VOLKSFIGUREN UIT DE TWEEDE HELFT VAN DE 17de EEUW ... 
Voor liefhebbers van plaatselijke geschiedenis of van volkskunde ZlJn de 
stadsrekeningen een uiterst interessante bron.Er zijn inderdaad heel wat 
gevarieerde rubrieken uit te halen.In de hoofdstukken (capitels) gewijd aan 
de betalingen komt het oude Kortrijk opnieuw tot leven.De rekeningen die 
we raadpleegden zijn te vinden in het Rijksarchief Kortrijk,O.S.A.K.,voorlopig 
nr.1893.We beperken ons tot een keuze van enkele beroepen,die elk op hun manier 
de vertrouwde stadsgeluiden weergeven .. 
fa 62 aen Joannes de cos tere oVer een Jaer pensioen rouper mette bel 
versch. kerst. 1698 VI lb. 
- aen Frans Luypaert over een Jaer pensioen van het luyden van{de) retraite 
clocke versch. 10 april 1699 I C VIII lb 
- aen Joseph Mattelare over een jaer pensioen als stede smit versch. lesten 
mey 1699 IIII lb. 
- aen Pr Questroy oVer een Jaer pensioen van het stellen ende besorghen d'orlogie 
op den torre van Sint Martens kercke. Versch. 28 juny 1699 IIII C xx lb. 
- aen hoirs van wed. Crupelant oVer een Jaer pensioen van het luyden van het 
clocxken op de oude halle smorgens ende savonts ten neghen uren. versch. ten 
mey 1699 XXIIII lb. 

fa 62 va aen Martine Coijmans wed. Adriaen du Toict over een jaer pensioen als 
ghesworen vroede vrauwe deser stede 
versch. feb. 1699 I C XLIIII lb. 
fa 85 aen Martine Coymans wed. Adriaen du Toict ghesworen vroede vrauwe 
stede de somme van vijftigh guldens over eene gratuyteijt ende toelegh Der causen 
sy den winter gheduerende van desen Jaere, aen menighvuldighe arme menschen heeft 
moeten sustineren, die andersints door den presserenden noot souden hebben commen 
te beswycken, haere requeste ende ordonnan{ce} van 23 january 1699 par 
quitantie I C lb. 
aen d'heer Odonardus Felhoen oVer een Jaer pensioen van het stellen van{den} 
voors lach vande orlogie op den torre van St.Martenskercke 
verschenen mey 1699 XLVIII lb 

fa 86 va Aen d'heer Odonardus Felhoen,capellaen van schepenen over een Jaer gagie 
van het celebreren vande misse op t stadthuys,alle vergaderinghe van het College 
over mey 1699 

fa 63 Aen Laurens Hannaert clockspeelder over een Jaer van sijn gagie 
verschenen den 29 Juny 1699 LXXII lb. 
Aen(de) selv{en) oVer een Jaer luydene der poortclocke savonts ende smerghens 
verschenen 15 april 1699 I C VIII lb. 
fa 87 aen Jan Nolf ende Laurens Hannart over het luyden vande clocken op den 
aldersielen dagh 1698 par acquit I X lb 
fa 91 aen Laurens Hannaert clockspeelder over met den beyaert ghespeelt te hebben 
in het vernieuwen van het magistraet de somme van ses pont pars. par ordonnantie 
vanden 10 juny 1698 ende quitte VI lb. 
Aen Pieter Plancke bewaerder van de de ure vande choor van St.Martens kercke op 
sondaghen ende Heyligh daghen over een Jaer sijne gagie verschenen maerte 1699 XXXlb. 
fa 89 Aende vi~r officieren van (den) Lieut. hooghbailliu over een Jaer ordinairen 
toelegh ter causen van de groote sorghe die sy draghen gheduerende de goddelycke 
diensten inde kerck op sondaghen ende h.daghen~opdat de kinderen niet en souden 
comen inden choor,maer inde kercke met lte ende devotie den goddelijken dienst 
hooren over 15 january 1699 par ordonnantie ende quitancie XLVIII lb. 
Aen Antone ende Gillis Gontier trompetters ende wakers by nachte op den torre van 
St.Martens kercke deser stede over een jaer ende drie maenden van hun pensioen 
verschenen 30 juny 1699 V C LXIIII lb 
Aen Laurens Hannaert over neghen maenden te hebben gheluyt de morghen clocke 
verschenen 15 april 1699 XLV lb. I 

fa 87 Aen d'heer ende meester Joannes Bapte Van Roosebeke pb re ende sanghmeester 1 
van St.Martens kercke over een Jaer van syné gagie verschenen 18 mey 1699 .... j
fa 90 Aen Adriaen de Scheemaecker ende Robert van Acker ghecommitteerde tot de 
directie vande brandt pompe over een jaer gagieverschenen 4 maert 1699... XXXVI lb. 

Y.LAMMERANT 

http:nr.1893.We
http:leven.De
http:halen.In
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DORPSMONOGRAF~EEN 	OUD EN NIEUW OVER BOEKEN EN TIJVSCHRT FTEN 

Dorpsmonografieën zijn altijd interessant voor een familievorser.Ze laten hem 
immers toe de geschiedenis van zijn familie te plaatsen in het ruimer kader van 
de geschiedenis van het dorp waar de voorouders woonden. Door toedoen van enkele 
van onze leden verschijnen dit jaar verschillende gemeentegeschiedenissen. 
Het bestuur van de kersverse heemkundige kring (A.Goudsmedt,N.Maes,J.Roelstraete) 
met de Gezelliaanse naam "Langs d'Heuleboorden" zorgt voor een heruitgave van 
Ivo Van Steenkiste "Proef eener Geschiedenis der gemeente Heule" (zie middenblad). 
Ons lid Valeer Arickx is bijna klaar met de geschiedenis van Egem, terwijl zijn. 
Geschiedenis van Pittem wordt heruitgegeven.We hopen in volgend krantje hierover 
meer nieuws te kunnen melden. 
Een ander lid,Andrê Vandewiele is na acht jaar monnikenwerk en minitieus ui luizen 
van alle mogelijke archieven klaar met de geschiedenis van Zwevezele.De hoeveelheid 
materiaal was zo overweldigend dat men verplicht was het werk in 2 delen uit te 
geven.Het eerste deel behandelt de Oudheid en de Middeleeuwen tot 1400,en de periode 
1400 tot 1795.Het tweede deel wordt "De Gemeente Zwevezele tot 1940".Deze luxueuse 
uitgave in kunstlederen band met goudstempeling zal ongeveer 500 bladzijden per 
deel bedragen,75 illustraties bevatten,5 kaarten,9 plannen en één grote bijgevoegde 
kaart met de ligging van alle wegen,huizen,boerderijen,vijvers,molens,kerk,kastelen, 
enz. met hun verschillende benamingen. 

Auteur: André Vandewiele Wijze van voorintekening: 

Uitgave: Drukkerij Gevaert Zwevezele - door overschri jving van 1 noo fr. 

Formaat: 18 X 25 cm fP5 fr. + 125 fr. voorschot op 2e deel} 

Verschijmngsdatum: Ie deel, juni 1981 op rek. 712-4000021-18 


2e deel, eind 1982 	 van de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen. 
Prijs per deel: 	 87 5 fr. bij voorintekening, - door kontame betaling aan Drukkerij Gevaert, 

uÎterli jk vóór 30 mei 1981 Tramstraat 12 Zwevezele, 
nadien 1150 fr. per deel, of aan Dhr. Raoul Verbeure,# 

(men kan niet intekenen Bruggestraat 29 Zwevezele, 

voor 1 deel afzonderlijk) of aan Dhr. A. Vandewiele, Zultseweg 53 Waregem 


Ondertussen kwam ook het 8ste Jaarboek van de Geschied- en heemkundige kring 

"De Gaverstreke" van de pers.Deze heemkundige kring staat onder de leiding van 

ons lid E.H.Guy Algoet.Altijd zijn de bijdragen de moeite waard en bijzonder in

teressant voor wie voorouders heeft in het Waregemse . 

Ook het laatste nummer van De Leiegouw bevat bijdragen die de familiekundige inte

resseren.Meer speciaal handelt Frans Debrabandere er over de familienamen Lagast 

en Beeuwsaert.(Lidmaatschap 400 F op bankrek. 717-0300409-75). 


ANDERE WERKEN VAN 	 ONZE LEDEN 

Bekaert 100. Economische ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen,Tielt,Lannoo,1980, 
456 blz.,2000 F. 

Aan dit monumentale werk verleende o.m. ons medelid Noël Maes ZlJn beste krachten. 

In het eerste deel zal ons vooral de heel belangrijke bijdrage van prof.em.dr. 

J.Van Houtte en dr.N.Maddens interesseren over de "Economische en sociale geschie

denis van het Kortrijkse' .Dit werk is uiteraard niet alleen belangrijk van inhoud, 

maar een streling voor het oog, zijn prijs meer dan waard. 

FAMT L1 ETT JVSCHRT HEN 

We ontvingen sedert ons laatste krantje nog twee interessante familietijdschriften. 

Het eerste was nr 1 12de jaargang van 't KRAATERKE/familieblad van de afstammelingen 

van Petrus D'Haene-Nath.Desmet,uitgegeven door Maurits D'Haene (tel.055/38 88 22/ 

reken.000-498222-30) ,Zulzekestraat n° 10 Kluisbergen.Het bevat nieuws over de ver

schillende takken van de familie en weet te vertellen dat 1981 het jaar van de haan 

is/maar dan volgens de chinezen. 

Het tweede tijdschrift was een nie'uweling op de markt/nl. nr.l jaargang 1 van 


I 
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't Me~nne~e,kontaktblad voor de familie, van MEIRHAEGHE,uitgegeven door 
Herman Meirhaeghe,A.Latourstraat 25,9218 Ledeberg Gent. (200 F op rek.737-4262090-50). 
Di t eerste nummer (22 blz) bevat e.en heel stuk familiegeschiedenis, een lezens
waardige bijdrage over heraldiek in de familie getiteld Van Dolfijnen en Meerminnen. 
De verste voorouders van dit geslacht.leefden in de 14de eeuw in Hortegem. 
Een bijdrage gaat nader in op de tak Jan Van Meirhaeghe ca 1600 geboren te Nokere 
en 1629 x met Maria Dewulf.Begin 1635 vestigt hij zich te Kanegem en heeft daar 
talrijke nakomelingen. Volgt een rubriek met familienieuws,een rubriek Meirhaeghe 
sportief,een gedicht,een blad met bidprentjes en een lijst met vragen. Dit tijd
schrift toont nog eens aan dat het kan.En nu maar volhouden! 

GELUKWENSEN 
We wensen ons medelid Bertrand Nolf niet alleen proficiat met de nieuwe boorling 
maar ook met het mooi geboortekaartje.We kunnen niet nalaten het hier over te nemen 
tot meerdere inspiratie van al onze leden met gelijkaardige problemen.Een originele 
wieg voor de kleine Geraldine ! 

Bfrlrand Nolf -/ISI 
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,VERSCHIJNT BINNENKORT • 

FAMILIA ET PATRIA 
p.v.b.a. 

8120 HANDZAME 

BlO G RAF I S C HES TUD I E 

o VER 

ANSELMUS DOETlUS DE DOODT 

Het toeval speelt vaak een grote rol in het samenbrengen van mensen 

die besluiten een gezamelijk initiatief te nemen. Dit is dan ook het geval 
geweest bij deze heruitgave van het kruidboek van Anselmus Boëtius de Boodt. 
Ze is meer dan een facsimile. Ze bevat een vertaling uit het Renaissancela
tijn van de hand van LH. Daniël De Schrijver (0 Poperinge, 1911) die het hu
manistisch latijn zeer goed beheerst. Voor de benamingen van planten en bloe
men uit die tijd stelde zich een probleem gezien de huidige nomenklatuur 
steunt op de plantensyst~matiek van Linnaeus. Gewaardeerde hulp hiervoor 
werd gevonden bij de deskundige van kruidenboeken en farmacologie, Dr. apr. 
L.J. 	Vandewiele (0 Waregem, 1910). 

Voor de biografische studie van Anselmus Boëtius de Boodt, Z1Jn 
werken en cultuurhistorische betekenis kon beroep worden gedaan op Marie
Christiane Maselis (0 Roeselare, 1926) die in de loop van tien jaar gedul~ 
dig speuren - zowel in binnen- als in buitenland - een schat van oorspron
kelijke gegevens heeft weten te verzamelen. 

Op het ogenblik dat de eerste drukproeven klaar zouden komen, 
kwam de droeve mare op 6 februari 1980 : de heer Mi chie1 Mi spel on (0 Hand
zame, 1922), de bezieler van de uitgeverij "Famil ia et Patria" was niet meer. 
Met ontroering hebben allen die hem gekend hebben zich piëteitsvol gebogen 
voor die man die in Vlaanderen de familiekunde had doen herrijzen en door 
de heruitgaven van vroegere waardevolle werken de fierheid van een gans 
volk omhoog heeft helpen tillen. Het was een grootse onderneming die zijn 
levensideaal weerspiegelde. De avond van het leven is voor hem vrij vroeg 
gevallen, doch zijn werk had ook zeer veel van zijn krachten geëist. 

Het boek dat hierna volgt lag hem bijzonder nauw aan het hart. Het 
zou een voorbeel d worden van de kwaliteitsverbetering die hij steeds na
streefde. De eenvoudige facsimile heruitgave zou voor het eerst plaats rui
men voor iets meer: een inleidende studie met vertaling. Het kaderde alle
maal zo wel in zijn streven ... zijn volk en land ter ere. 

Prof. Dr. ir. M. DE BOOOT, M.Sc. 
Dekaan Fac. Landbouwwetenschappen RUG1500 fr 
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I t STAMBOOMPJE 

WORDT GRATIS VERSTUURD NAAR ALLE LEDEN VAN DE V.V.F.-AFDELINGEN ROESELARE EN KOR-

TRIJK.Niet-Leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschrift bekomen 

door storting van 150 F op rekening 063-0100018-46 van Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK-HEULE 

Dit is een extra-nummer dat we konden uitgeven dank zij de Uitgeverij FAMILIA et 

PATRIA.U vindt verder in het krantje nieuws over de nieuwste uitgaven. 

ONZE KALENDER 

AFDELING KORTRIJK 

30 JUNI 1981 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat,KORTRIJK 

Les in OUD SCHRIFT.De Kortrijkse Akten en Contracten, een ongemeen rijke genea

logische bron, worden nader onder de loep genomen. 

Na de ongemeen boeiende voordrachten en een steeds maar toenemende aanwezigheid 

even een verpozing ... of liever we zullen samen de teksten die ons ter beschikking 

worden gesteld in het zweet ons aanschijns trachten te lezen en te begrijpen. 

In de maanden juli en augustus is er geen vergadering. 


AFDELING ROESELARE 

in ons lokaal V.M.S.,Arme Klarenstraat 40,Roeselare 

15 JUNI 1981 om 7 u. 30 VRIJE WERKGROEPVERGADERING.Er zal voldoende gelegenheid 

zijn voor het uitwisselen van gegevens. 


voo~ uw bpaaneente~ 
GAAT GEEN DAG VERLOREN ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERDEN OP EEN DEPOSITOBOEKJE VAN DE 

BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 

DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN ZICH HELEMAAL "THUIS" VOELT 


http:WERKGROEPVERGADERING.Er
http:SCHRIFT.De
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IVO VANSTEENKISTE 

PROEF EENER GESCH I EDEN I S DER GEMEENTE HEULE, Kortrijk, 1889 

Een heruitgave van de tot nu toe "enige" en nu onvindbare dorpsgeschiedenis! 
Niet alleen belangrijk voor de heemkundigen, de plaatselijke vorsers en genea
logen ... maar vooral voor iedere Heulenaar een onmisbaar werk in zijn biblio
theek, een ideaal relatiegeschenk, iets om mee te geven aan de kinderen, een 
kostbare relikwie van het verleden voor de toekomst! ... 

PROEF EENER GESCHIEDENIS DER GEMEENTE HEULE 

wordt uitgegeven door IIFAMILIA ET PATRIA" PVBA, Handzamestraat 155 te 
8120 KORTEMARK-HANDZAME 

op een aantal genummerde exemplaren, beperkt tot het aantal der voorintekena
ren (afgesloten op 30 juni 1981), 
genaaid en gebonden in balacronband met goudopdruk. 

Het werk telt 221 blz., zonder de inleiding, de indices en de lijst der voorinte 
kenaars. Naast de illustraties van het origineel komt o.m. een portret van de 
auteur. Een inleiding op het werk en de auteur werd geschreven door Johan 
Roelstraete. Er wordt een alfabetische index op de persoonsnamen opgemaakt. 

PROEF EENER GESCHIEDENIS DER GEMEENTE HEULE 

verschijnt in september 1981. 

Prijs in de handel: 700 F, te verhogen met 50 F voor inpak- en verzendingskosten. 

Tot 30 juni 1981 is PROEF EENER GESCHIEDENIS DER GEMEENTE HEULE te bekomen voor 

slechts 500 F BTW en kosten in repen. Dit bij voorintekenen en vooruit betale 


- hetzij op een der volgende rekeningen, met vermelding van ~~O!~!_~~!rne!!r~~ 
en naam en adres van voorintekenaar(s): 

- 96lO91997&23 van Heemk. Kring Langs d'Heuleboorden, met vermelding 
"Geschiedenis Heule" 

- 464-5157821-93 t.n.v. "Geschiedenis Heule" 
- 145-0553044-09 t.n.v. "Geschiedenis Heule" 

385-0201238-26 t. n. v. chiedenis Heule" li 

- hetzij door kontante betaling na invullen en bezorgen van onderstaande strook 
aan: 

- Andrè Goudsmedt, Emiel Hullebroecklaan 24, Heule 
- Noël Maes, Slagling 2, Heule 
- Johan Roelstraete, Kransvijver 41, Heule 

Naast het financi~le voordeel waarvan de voorintekenaars genieten, worden ook 
hun namen en adressen in het boek vereeuwigd. 

NAAM: ........................................ VOORNAAM: ........................ . 


ADRES: ........................................................................ . 


POSTNR. : ........ . GEMEENTE: ................................................ . 


bestelt .......... exemplaren van PROEF EENER GESCHIEDENIS DER GEMEENTE HEULE 


tegen 500 F 

~----------------------------,-----.~----------------------------------------~ 
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I S VER S C HEN E N 


bijdrage tot een 

HAGELANDSCH IDIOTICON 

j.f. tuerlinckx 

Facsimile uitgave van het oorspronkelijk werk dat in 1886 te Gent verscheen. 

De Zuidnederlandse Maatschappij voor Taalkunde schreef op 15 januari 1874 
een wedstrijd uit voor het opsporen en verzamelen van Nederlandstalige idio
tismen. 

Het werk BIJDRAGE TOT EEN HAGELANDSCH IDIOTICON van J. F. TUERLINCKX werd 
(samen met enkele andere bijdragen over idiotismen) bekroond. 

Het Hageland is de streek gelegen tussen Diest~ Tienen~ Leuven en Aarschot. 
Heel nauwkeurige grenzen zijn er feitelijk niet. Men mag evenwel aannemen dat 
de Grote Gete, vanaf Tienen tot aan de Demer en vervolgens deze rivier tot Aar
schot, het Hageland ten zuiden, oosten en westen bepalen. Dit zonder dat noch
tans a'lle dorpen gelegen op de linkeroever van deze rivieren zeker tot het Ha
geland behoren. De feitelijke westergrens loopt naar alle waarschijnlijkheid 
van Aarschot over de dorpen Hauwaart, Kortrijk, St-Joris-Winge, Binkom en Vis
senaken naar Tienen. 

Het oorspronkelijk werk is praktisch zo goed als onbereikbaar bezit ge
worden. Vandaar deze herdruk. 

TECHNISCHE GEGEVENS. 

Inleidingen 36 blz. - Idioticon 758 blz. 

Formaat 21 cm x 16 cm. 

Luxe uitgave - gebonden in linnen band 

Prijs: Nog tijdelijk 1500 Fr. Nadien 1900 Fr. 


Eveneens nog bij Familia et Patria verkrijgbaar: 


WEST V L A A M S C H I 0 lOT I CON 


Bewerkt door priester L.L. DE Ba. 

Heru itgave 1976, Oorspronke1ij ke uitgave 1892. 


Formaat 29 cm x 21 cm. 

Inleiding 32 blz. Idioticon 1335 blz. 

2 delen Gebonden in linnen. 

Prijs voor de twee delen: 3000 Fr. 
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REEDS SEDERT GERUIME TIJD AANGEKONDIGD 

VERSCHIJNT EINDE JUNI 1981. 

ANSELMUS BOETlUS DE 800DT 
EEN VLAAMS HUMANIST MET EUROPESE FAAM 


door 

M.C. De Boodt-Maselis, M.A. univ. Michigan 

gevolgd door een reproductie van het kruidboek (1640) 

met Nederlandse vertaling door E.H. D. De Schrijver 


In een uiterst bewogen periode van onze geschiedenis, de tijd van reformatie, 
van contrareformatie en van de scheiding der Nederlanden, leefde ANSELMUS BOETIUS 
DE BOODT (Brugge 1550-1632), geboren uit een oud patrisich geslacht van magistra
ten en handelaars. 

Hij was een veelzijdig en begaafd humanist, gevormd aan de universiteiten 
van Leuven, Orleans, Heidelberg en Padua. Naast doctor in de geneeskunde, 
was hij ook licenciaat in burgerlijk en kanoniek recht. Belangrijke weten
schappelijke en artistieke werken behoren tot zijn nalatenschap. Zijn bekend
heid strekte zich uit over geheel Europa. Dertig jaar lang leefde hij aan het 
Hof van keizer Rudolf 11 te Praag. Hij was er 's keizers lijfarts, raadsman, 
en officieel mineraloog. Zijn wetenschappelijke arbeid strekte zich ook uit tot 
de plantkunde, o.m. als geneesmiddel. Daarom schreef hij dit kruidboek. Tevens 
was deze Bruggeling een verdienstelijk schilder en graveur, een bekwaam taalkun
dige en dichter, een musicus. 

Onbegrijpelijkerwijze heeft zijn roem hem in de Nederlanden nauwelijks over

leefd. Dank zij Mevrouw M.C. De Boodt-Maselis, Master of arts van de universi

teit van Michigan (U.S.A.) krijgt zijn werk opnieuw de plaats die het binnen 

het Vlaams cultuurpatrimonium toekomt. 


Mevrouw De Boodt zorgde voor een uitvoerige en levendige (en zeer uitgebreide)
inleiding over het leven, het milieu en het werk van de humanist. Hiervoor 
raadpleegde ze veel bronnen en een uitgebreide literatuur. 
Over deze inleiding schrijft L.G. Van Acker, ere-Hoofdbibliothecaris aan de 
Rijksuniversiteit van Gent, in zijn 'Ten Geleide' ondermeer: 
11 Zelden heb ik een zo boeiende tekst gelezen als de levensgeschiedenis van de 
figuur welke de auteur ervan in dit boek heeft neergeschreven. Het is duide
lijk dat zij dit niet heeft gekund zonder langdurige en grondige opzoekingen in 
de bibliotheken en de archieven van meerdere Europese steden. Dit heeft haar 
toegelaten Anselmus Boëtius de Boodt zo volledig te belichten waardoor hij uit 
de onbekendheid welke hem - die nochtans aan de mineralogen bekend was als de 
auteur van de eerste systematiek der gesteenten - als een mist omgaf, thans dui
delijk naar voren treedt als een veelzijdig humanist. Haar verdienste reikt 
echter veel verder. Haar grote belezenheid over de periode waarin hij leefde 
en over het milieu waarin hij verkeerde, het keizerlijk hof van Rudolf II.te 
Wenen en te Praag, maar ook het wonderlijke en vrome Brugge op het einde van haar 
bloeitijdperk, maakte het mogelijk deze humanist te belichten in al zijn relaties 
met de vele andere en hoogstaande humanisten welke hij ontmoette in zijn leven. tI 
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Het nu bij Familia et Patria verschijnend werk is veel meer dan de facsimile 
uitgave van het oorspronkelijk in het Latijn opgesteld werk, dat in 1640 door 
Vredius gepubl iceerd werd en waarin de tekeningen van zestig verschillende kruider 
voorkomen. Het bevat naast de uitgebreide inleiding (ongeveer honderoblz.), 
de ~atijnse tekst, de gravuren van de kruiden: tal van foto's en illustraties. 
Zeer belangrijk is dat de Latijnse tekst van het kruidboek nu aangevuld wordt 
met een Nederlandse vertaling van de hand van E.H. D. De Schrijver, waardoor 
het boek nu voor een breder publiek toegankelijk wordt. 

TECHINSCHE GEGEVENS. 
Formaat 30 cm x 21 cm. 
234 blz. + 30 uitvouwbare tekeningen van 60 verschillende kruiden. 

+ fotols en illustraties. 
Gebonden in volle balacronband met goudopdruk. 
Tijdelijk is het werk nog te verkrijgen aan 1150 Fr. (B.T.W. en verzendings
kosten inbegrepen). Na het verschijnen wordt de prijs verhoogd tot 1450 Fr 
(+ 50 Fr. verzendingskosten). 

VERSCHIJNT IN DE PERIODE AUGUSTUS / SEPTEMBER. 

BIJDRAGE TOT DE MORFEEMGESCHIEDENIS EN -GEOGRAFIE VAN DE 
NEDERLANDSTALIGE TOENAMEN. 

Jozef VAN LOON. 

Atlas en tevens eerste wetenschappelijke geschiedenis van de Vlaamse en 
Nederlandstalige familienamen. Van begin tot einde vol met nieuwe inzichten 
en verrassende conclusies. Een Imust l voor al wie zich in Vlaanderen en Neder
land interesseert voor genealogie, naamkunde, historische demografie en cul
tuurgeschiedenis der Lage Landen. Een standaardwerk dat zelfs in het buiten
land zijns gelijke niet heeft. 

Deze - op het eerste zicht - enigszins ingewikkelde, maar wetenschappelijke 
en zeer interessante studie is van de hand van Jozef Van Loon, die sedert 
1973 als assistent verbonden ;s aan de universiteit van Antwerpen. Hij publi
ceerde tot hiertoe verscheidene bijdragen over vroegmiddeleeuwse geschiedenis, 
toponymie, sociolinguistiek en Duitse taalkunde. Hij promoveerde in 1979 
o.l.v. prof. O. Leys en prof. J. Goossens op het hier besproken onderwerp met 
de grootste onderscheiding. Voor zijn proefschrift werd hij met de Taalkunde
prijs 1979 van de Koninklijke Vlaamse Academie onderscheiden. 

TECHNISCHE GEGEVENS. 
Formaat 24 cm x 16 cm 553 blz. Gebonden in balacron of gebrocheerd. 
Prijs: Nog tijdelijk 1500 Fr. (gebonden) 

1200 Fr. (gebrocheerd). 
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...-.. 
VERSCHIJNT BINNENKORT 

G E S C H I E D E N I S D E R S T A D E N ~.I 
........ 

K A S T E L N I J V A N V E U R N E 

F . DE POTTER 

Ruim honderd jaar geleden verscheen de GESCHIEDENIS DER STAD 
EN KASTELNIJ VAN VEURNE van F. De Potter. 

Het werk (twee delen) is bijzonder leerrijk voor iedere inwoner 
van Veurne of omgeving, voor iedere heemkundige vorser, voor iedere 
familiekundige. Kortom voor elkeen die iets meer wenst te weten 
over het verleden van de stad en de omliggende gebieden. Voor de 
geschiedkundige zegt de naam F. De Potter reeds voldoende. 

Enkele van de vele onderwerpen, die uitgebreid behandeld worden: 
Oorsprong van de stad, de kasselrij, burchtgraven, justitie, naam, 
keuren en voorrechten, bestuur, heerlijkheden, de gilden (o.a.
schuttersgilden Sint Sebastiaan, Sint Joris, gilde der Kolveniers, 
kaatsers, schermers, muziekverenigingen enz.). De Veurnse neringen,
week- en jaarmarkten, liefdadigheidsinstellingen, hospitalen, onder
stand voor de armen, onderwijs (tien verschillende scholen), de 
kerkelijke inrichting, Sinte Walburga, Sint Nikolaas, Sint Denijs,
kleinere bidplaatsen, kloosters. Enkele heemkundige bijlagen of be
wijsstukken, verscheidene platen en tekeningen. 

De twee delen bevatten meer dan achthonderd bladzijden!
Zij zijn gebonden in balacronband; de titels zijn in goudopdruk. 
Gedrukt op stevig wit papier. Formaat 24 cm x 16 cm. 
Prijs: 	tijdelijk nog 1600 Fr (voor de beide delen).

Na het verschijnen wordt de prijs verhoogd tot 2000 Fr. 

Geachte Vriend, heem- of familiekundige, 

Zoals U wellicht zal opmerken, bevat dit nummer van 'T STAM
BOOMPJE uitgebreide heemkundige artikels aangaande de nieuwe uit 
gaven van de uitgeverij FAMILIA ET PATRIA. 

Indien 	U belang stelt in een of meerdere uitgaven, kan U die 
steeds bestellen bij: UITGEVERIJ FAMILIA 

Handzamestraat 155 
ET PATRIA p.v.b.a. 

8120 Kortemark-HANDZAME. 
Tel 
of 

051 / 56 73 36 
bij afwezigheid: 

. 
051 / 20 72 88. 

De bestellingen mogen ofwel telefonisch of schriftelijk door
gegeven worden, en betaald na ontvangst. U mag ook onmiddellijk 
overschrijven op rekening nr 474-4107271-37 of nr 000-0122364-47, 
met de vermelding van de bestelling. 

Op eenvoudige aanvraag sturen wij U een prijslijst / katalogus 
van onze uitgaven. 

Wij danken U en tekenen, 

Met voorname hoogachting,
Namens 	 Familia et Patria. 
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WEVELGEM EERT KAN. Dr. ALBERIC DECOENE 


Honderd jaar gelden (op 22 juni 1881) werd in Wevelgem Alberic Decoene geboren. 

Hij werd priester, en doctor in de pedagogische wetenschappen en de godgeleerd

heid. Grote bekendheid verwierf hij als directeur van de Normaalschool in Torhout, 

als diocesaan hoofdinspecteur en als lector aan de universiteit te Leuven en te 

Lava1 (Canada). 

Hij heeft een 25-tal publicaties op zijn naam en is medestichter met Dr.F.De Hovre 

van het Vlaams opvoedkundig tijdschrift. 

Op zondag 21 JUNI om 10 u. is er in Wevelgem in het Ontmoetingscentrum, 

Vanackerestraat 18 een huldezitting kan. dr. Alberic Decoene. Vanaf 15 JULI 

is er een tentoonstelling gewijd aan zijn leven en werk in hetzelfde Ontmoetings

centrum. Er is vrije toegang elke werkdag van 8 tot 12 u. en van 14 tot 20 u., 


op zaterdag van 9 tot 12 uur. 

Men kan er o.m. de kwartierstaat zien die door ons medelid Hubert Vandenberghe 

uit Wevelgem werd opgezocht. 


FAMILIETIJDSCHRIFTEN 


In het vorig nummer maakten we al gewag van twee ontvangen familietijdschriften, 

nl. It Kraaierke en it Meerminneke.We ontvingen ditmaal het laatste nummer van 

VE CRONICKE VAN VAMME.Dit driemaandelijks tijdschrift is al aan zijn derde jaar

çang toe en zijn tiende nummer. Het wordt uitgegeven door Germain Dierynck, 


Rumbeekse stwg 285 8800 Roeselare (tel.051/20.43.81 ; Rek.880-1852721-68). 

Dit tijdschrift is geen familietijdschrift in de enge betekenis van het woord~ 


maar werd opgezet voor alle naamdragers Van Damme.Het wordt heel verzorgd uit 

gegeven en uiteraard komt de familiekunde er ruim aan zijn trekken. 


ANDERE TIJDSCHRIFTEN 


11~Ie ontvingen het Ledenblad van de HEEMKUNDIGE KRING DAVID JONCKHEERE" AARTRIJKE 

- Driemaandelijks tijdschrift,5e jaargang - nr.17 {ver.uitgever :Emiel Decock, 

Brugsestraat 56 8260 Aartrijke abonn. 200 F Bankr. 738-1010896-81).In de eerste 

plaats interessant voor wie voorouders heeft in deze Westvlaamse gemeente. 

Uit de inhoud: J.Pollet,Neringdoeners en ambachtslieden te Aartrijke in 1748; 

A.Deblaere,Mijn levensverhaal - periode 1914-18 ; J.Depuydt,De Burgerlijke Stand 

te Aartrijke van 1796 tot 1830 ; U.Naert,Twee onderpastoors te Aartrijke; 

E.Decock,Onze familiestamboom:Een stam VAN CRAEYNEST uit de Polders en het Hout

land (R.Vancraeynest), E.Decock,Aertrycke Cronycke. 

Deze korte inhoud toont duidelijk aan dat de familiekunde hier niet verwaarloosd 

wordt. 

http:738-1010896-81).In
http:tel.051/20.43.81
http:Meerminneke.We
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HEEMKUNDIGE KRING LETHAE - LENDELEDE.Eerste jaargang,nr.1 
(redactie:Orsestraat 5 8760 Lendelede tel. 051/30 58 42).Uit de inhoud: 
R.Vandewalle,Gebeurtenissen te Lendelede tijdens de Leieslag van 24,25 en 26 
Mei 1940; id.,Lijst van de slachtoffers van de 2de W.O. ; J.Delaere, Het feodaal 
stelsel; M.Verhaest. Een en ander over 't Stevenisme ; J.Delaere,Nieuwe 
straatnamen op B.P.A. "Langemunte" ; R.Vandeweghe~Zeisels en Vertellingen. 

-----------------------------------~----------------------_._----------------~---~ 

BOEKEN 

Einde juni 1981 verschijnt een nieuwe uitgave van de "GESCHIEDENIS VAN PITTEM" 

door Valère ARICKX.Prijs: 850 Bfr per exemplaar, alleen bij voorintekening en 

vooraf te betalen voor 15 juni 1981 op rekening 717-0302842-83 van V.Arickx

Meeuws,Sint-Denijseweg, 4 te 8500 Kortrijk.De lijst van de intekenaars wordt in 

het boek opgenomen. 


-------------------------------------------------------------------------._--~-----

VRAAG - ANTWOORD 

Wie k.ent. deze ziekte ? 


Op 23-5-1115 ~t~6t Mania Jo~epha WENIS (ca 19 jl.Op 1-6-1115 ~t~6t de. vad~ 


Vic:tolt (VEN IS (c.a 52 j.) .Op 3-6-1115 ~telt6t CecJ.,tUt COrL6tarr:tUt WENIS (c.a 14 j.) en 


op 10-6-1115 ~t~6t de moed~ Mania VE BEIR (c.a 50 j.). Ongetwij~e.ld ga.a.t het Melt 


om een beMne.tteUjke ziekte in de maand mei-ju.M 1115 in POLLINKHOVE.We.et iemand 

meelt ov~ de aaJtd van deze epidemie in deze paJtOc.Me ? 


Yolande LAMME1<ANT - Heu.f.e 

-------------------------------------.-----------------------.-------------------
VLAAMSE STAM - EEN NIEUWE OPROEP en een Nede.nf.an~ pluimpje ! 

We doen nogmaals beroep op onze leden - zowel uit het Kortrijkse als het Roese

laarse om korte genealogische fragmenten, kwartierstaten van overleden persoon

lijkheden, artikelen van algemene interesse op genealogisch gebied in te sturen 

naar de redactie van Vlaamse Stam. 

Er verscheen een interessante genealogische handleiding in de Prismareeks,nl, 
Aad VAN DER TANG, Stamboomonderzoek. Een handreiking bij het schrijven van uw 
familiegeschiedenis (Prisma,nr. 1948).Alhoewel uiteraard Nederlands gericht 
wordt zeer veel aandacht besteed aan de genealogie in Vlaanderen.We kunnen niet 
nalaten even een passage te citeren op p.35: 11 We besluiten dit hoofdstuk met 
enige aandacht te besteden aan de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF).Want 
als er sprake is van genealogisch idealisme, dan vindt me~ dat zeker in deze 

vereniging tot welker oprichting de Vlaamse genealoog Michiel ~;spelon (overleden 
1980) in grote mate heeft bijgedragen. Als'uithangbord l van de vereniging fungeert 
haar tijdschrift Vl~e Stam, dat ik als een van de meest geslaagde Nederlands~ 

11talige genealogische periodieken beschouw... Zo hoor je het eens van een ander! 

http:Vlaanderen.We
http:Nede.nf.an
http:paJtOc.Me
http:POLLINKHOVE.We.et
http:Ongetwij~e.ld
http:Kortrijk.De
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OUD SCHRIFT 


Bron: RAK,OSAK,voorl.nr.47 (1553-1554) 
aard: register van faictwaerheden.Een faict is het opzettelijk toebrengen van 
slagen en verwondingen.De faictwaerheden werden gehouden op vordering van de 
Kortrijkse hoogbaljuw om het bewijs te leveren van een fqict voor de Kortrijkse 
schepenen. 
Ontleding: In Bavechove op den Coultre toebehoerende Arent Vanden Houte 
t smaendachs den XXIIIen octobre 
In wette den XXXen octobre LIIJ fO CXXXVIII 
Es u kennel(ick} ghesien hebt hoiren beruchten 
verkennen ofte verlyde dat Hubin de Rinck 
heeft in evele wille met eenen nieuwe 
pycstoc ghesleghen ghesteken f(ai)ct ghedaen 
op heer Vincent de Rodes pbre prochipape 
van Bavecove en(de) naer deversche blende 
slaghen hem ghegheven opene wonde en(de) 
loepende bloet op zyn been beneden zynen 
k(n)ye ofte 	andres ghedaen 
Oorconden 	 Pieter Kesteloot 

Pyaet de Buuc 
Augustin Panccoucke van hoiren verkennen 
Simoen vanden eruusse 

http:verwondingen.De
http:RAK,OSAK,voorl.nr.47
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o j~ Z E l( ALE :J DER 
AFDELING ROESELARE 

O~ 21 ~EPTEMBER 1981 worden we verwacht in Oostende. De Heer Van Haverbeke en zijn 
werk~roep zullen ons er hartelijk ontvangen en ons in de mogelijkheid stellen 
nader kennis te maken m~t hun rijk gedocumenteerd V.V.F.-centrum. We bevelen dit 
bezoek ten zeerste aan. 
Zoals voor onze uitstap naar Handzame komen we ook ditmaal samen aan ons lokaal 
V.M.S.,Arme Klarenstraat 40 in Roeselare om 18 u. 45. Met private wagens vertrek
ken we daar om 19 u. Wie niet over een eigen vervoermiddel beschikt kan zeker met 
i er,land meeri jden. 
De Heer Van Haverbeke houdt eraan het aantal bezoekers ongeveer te kennen. Daarom 
vragen wij, indien u meegaat, voor vrijdag 11 september een berichtje te geven 
(schriftelijk of telefonisch) aan één van de volgende personen: 
- de Heer Jozef HESSELS ,Prins Boudewijnstraat 35 


8800 Roeselare Tel. 051/ 20 19 76 

- Mevrouw Lieve DENYS , Stationsdreef 130 


8800 Roeselare Tel. 051/ 20 35 06 

- Juffrouw Nadine DEBERGH , Handzameplein 1 


8120 Kortemark-Handzame Tel.051/ 56 74 79 


Maandag 19 OKTOBER 1981 om 19 u. 30 : les OUD SCHRIFT 

Woensdag 11 NOVEM~ER 1981 : 	 IXde Westvlaamse ontmoetingsdag in Roeselare 
(Rodenbachpark) vanaf 10 u. 

Maandag 28 DECEMBER 1981 om 	 19 u. 30 : 2de les OUD SCHRIFT 

AFDELI NG KORTRIJ K 

Dinsdag 22 september 1981 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk
Les OUD SCHRIFT.Akten en Contracten (vervolg). 

Dinsdag 27 oktober 1981 om 20 u. 
VOORDRACHT 

Woensdag 11 IWVEi·1t3ER . IXde 	 Westvlaamse ontmoetingsdag in Roesel are 

Dinsuag 15 DECEMa~R les OUD SCHRIFT 

In het volgende nummer meer 	 inlichtingen over al deze activiteiten. 

ROESELARE. 

ONZE GEZINSFICHES 
Op onze laatste werkvergadering zijn we gestart met het opmaken van onze gezins
fiches. Ieder aanwezig lid kreeg 25 fiches mee naar huis. Wie afwezig was en wenst 
mee te werken kan dergelijke fiches samen met de nodige uitleg bekomen bij Lieve 
DENYS, Stationsdreef 130 te Roeselare .. Mogen wij er nogmaals aan herinneren 
enkel gegevens te noteren die dateren van voor 1900. 

, :t STAMBOOMPJE 
wOJtcLt gJt..a..:t.i6 vetL6:tuUAd YUUVt a..Ue leden van de V. V. F. -a6deLlngw ROESELARE en 
KORTRIJK. Niet-leden 06 leden van andeJte a6deUngen kunnen 011f., tijd6dlJLi...6;t bekomen 
dOOJt ~:toJt:ting van 150 F op Jtekening 063-0100018-46 van Johan Ro~:tJtaete, ~
vijveJt 41, 8710 KORTRIJK- HEULE 

Alle adreswijzigingen doorsturen naar F.DEMEYERE:JHareZbeeksestraat 8,,8550 ZWEVEGEM. 

I 

I 
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DE VOLKSTELLING VAN RUMBEKE IN 1615 (vervolg) 

- Pieter vanden Broele ende Perijne Anne fa Joos zyne huusvrouwe 2 
- Willem Bulckaert met Jaentgen de Leenknecht zijne huusvrouwe 2 
- Gheeraerdt Medaerdt cos tere ende i?erijncken zyn huusvr. 2 
- Bartholomeus Vanden Berghe ende Janneken zyn huusvrouwe met een heurlieder 

soone•.. (In marge: staet int quohier van Ouckene onder Rumbeecke) 3 
- Maeyken Schrijsens Degryse?) fa Lauwers met Louwijs heurl. soone ende 

een doch terken 4 
- Philippe Rentij ende Joossyne Jaeghers fa Willems zijn huusvr. 2 
- Willem Pottier ende Mechelyne fa Pieters Vermandere zyn huusvr. 2 

(In marge: Dese Mechelyne alleene~ midts Willem haeren man~ inde mondtcost 
is van Martyne Feys) 

- Claeys Wallaij ende Philipote Pijcquavedt zyn huusvr. met Tanneken~heurl. 
dochterken 3 

- Walraefve van Slambrouck ende Jaecquemyne Anne zyn huusvr. met Maeyken~ 
heurl. dienstmaerte 3 

- Jan de Jonckheere fs Joos ende Joossijne Lietaert zyn huusvr. 2 
(In marge: gheaugmenteert een cnaepe ende een maerte) 

- Jaeques de Bosschere ende Tannekin Meesters zyn huusvr. 2 
(In marge: Aldaer oock wonende Thomaes Van Slambrouck alleene) 

- Colijn de Rues ende Betgin Wostijns zyn huusvr. hebben kijnderen Christiaen~ 
Hansken ende Janneken de Rues s., 

- Willem de Jonckheere ende Jaecquemyne Wulf zyn huusvr. met Gillis Stoorme 
heurl. dienstknecht 3 

- Michiel de l.fyttenaere ende Barbele zyn huusvr. met Catharyne zijn zeustere 3 
- Joos Bouckaert ende Cathalyne Sgrijsens (= Degryse) zyn huusvr.~hebben 

kynderen Thomaes3Mechelyngin~Maeyken ende Tanneken 6 
(In marge: Joos Bouckaert overleden) 

- Gillis Gheldof ende Colyne Vervliedt zyn huusvr. hebben kynderen Thomaes~ 
Hansken~Gilleken ende Franssynken 6 

- Joos Anne fs Jans ende l~eyken Brabandts zyn hvr.~hebben kynderen Jooskin 
ende Cathalyncken Arme 4 

J.G. ('t vervolgt) 

VOOR UW SPAARCENTEN 

GAAT GEEN DAG VERLOREN 

ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERDEN 


OP EEN DEPOSITOBOEKJ E VAN DE 


BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 

DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 


ZICH HELEMAAL «THUIS» VOELT 
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OUD SCHRIFT 

XXe Penningkohieren 
~ron: SA Gent (Microfilms RAK) vb. Heule 131/26 

Oe twintigste penning van 1571-72 was een heffing van 5 %op elke verkoop van 
onroerend goed.De meeste XXe penningkohieren worden bewaard in het stadsarchief 
van Gent,reeksen 28 en 28 bis.De penningkohieren zijn heel belangrijke bronnen 
en bewijzen dienst aan de demografie,de economische en de sociale geschiedenis. 
Ook de toponymie,de antroponymie en de familiekunde aanzien deze kohieren als 
belangrijke bronnen. 
Wat volgt is de ontleding van het eertste blad van zo een kohier. 

Taxatie van den XXe pen(ning} binnen der p(ro~chie van huele 

overcomen(de} binnen den jaere XV C LXX (1510) bij de letteren van 

octroye machtiging tot een handeling gegeven door een bevoegde macht} 

van Zy(ne} Ma(jestey}t gheaccordert by de staten (= standenvertegenwoordiging) 

vanden Lande van herrewaerts overe by de ghedeputer(den} van de voorno(emde} 

p(ro}chie van huele en(de} voorst by baill(iu) en(de) schepenen der zelve 

pchie volghende den overbry(n)ghen voor hemlyeden ghedaen alzo hyer naer volght. 


Jan de Hondt fs Boudewyns hout in pachte van 

Mer Antuenis van Lyedekerke"Rudder heere van Huele 

een huus met een brauwerie met bogaert"mersch ende lant 

twee bunder ofte daer ontrent voor de somme van 

1 C XXXII Lb. P (132 lb. parisis) tsiaers co(m)pt over den XXe p(enning} 

VI Lb. XII s. P. (6 lb. 12 s. par.) 


Den zelven houdt in pachte van de kerke van 

Huele IJ C (2 honderd) me~sch voor V Lb. P. tsiaers compt over den XXe p. 

V s. P. 


Den zelven hout in ~achte van Joos Van Stee(n)kyste 

/s Joos een schuere met lï C (5 honderd) lant ende bogaert 

voor XXVIII Lb. Par. tsiaers compt over den XXe p. 

XXVIII s. P. 


Joos de Scheemakere fs Gillis houdt in pachte een 

behu,usde hofstede van den disch van huele groot 

metten zaylande VIII C voor de somme van XVI Lb XVI s. tsiaers 

compt over den XXe penn. XVI s X d. P. 


J. R. 

VERGEET NIET TE NOTEREN 

FRANS-VLAAr1SE KULTUURDAGEN IN WAREGEM 

Op zondag 27 SEPTEMBER :voormiddag sectie FAMILIEKUNDE 

o.m. over de parochieregisters van Waregem en Belle in dienst 
van genealogie en demografie 

Uw aanwezigheid is een teken van sympathie voor Frans-Vlaanderen 
en de Familiekunde in het algemeen I!! 
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FAMILIETIJDSCHRIFTEN 

We ontvingen opnieuw enkele nummers van familietijdschriften. 
Van D~ C40nIek~ VAN DAMME verscheen van de 3de jaargang nr.ll een speciale 
editie,getrokken op 2000 exemplaren met o.m. het programma van de Van Damme
Instuif - Oost-Vlaanderen,een uittreksel uit het referaat van Dr.E.Warlop ge
houden op de instuif - West-Vlaanderen op 23 mei 1979 waarin uitleg over de 
naam en het wapen van de familievereniging. 
Ook ';( M~et1Jlû.nn~k~lkon;ta.k:tbla.d vooJr.. d~ 6a.m.i.li~ van MEIRHAEGHE s aan zijn tweede 
nummer toe.Hierin o.m. het verhaal van de eerste Meirhaeghes die in Kanegem 
geboren werden (echte familiegeschiedenis !),de rubriek Familienieuws,een rubriek 
van de hak op de tak en reproducties van bidprentjes van familieleden. 
Van Fa.mili~kon:ta.k;(~n VERVUST verscheen nr.8 juni 4de jaargang met een rubriek 
Familienieuws,een artikel over Mannelijke Naamdragers en Vrouwelijke naamdragers 
in 1981,een artikel over Jules Baziel Vervust,oud-snelheidskampioen van België, 
het vervolg van de stamboom Vervust in verschillende kleuren volgens de takken. 
Ons medel i d r~a riette Vanderheeren-Pei rs 1 i et ter gelegenhei d van het eerste 
familiefeest op 8 november 1980 van alle afstammelingen van Cyriel Camiel Peirs 
en Marie Virginie Vanrobays een kleine brochure verschijnen waarin alle nako
melingen van vermeld echtpaar alsook de kwartierstaat van haar voorouders.We 
hopen maar dat bij een volgende bijeenkomst het "foldertje" zoals het bescheiden 
genoemd wordt de aanloop weze tot een eigen familietijdschrift.Waarom niet? 
We ontvingen ook het eerste nummer van het tweetalig (?) genealogisch tijdschrift 
van de familie Allegaert.Met alle respect voor het vele werk van de hoofdredacteur, 
maar we zouden hein toch willen aanraden de teksten in het Nederlands te laten verta-" 
len door iemand die onze taal machtig is. (Een zin als'Elke dagen, we zien een 
interest inhalen in het opzoeking van onze afkomstenlom ons tot de eerste zin te 
beperken hoeft geen commentaar~We kunnen hier dus jammer genoeg niet zeggen'Doe 
zo verder~ maar eerder'Gooi het over een andere boeg !' 

ANDERE TIJDSCHRIFTEN 

Het laatste nummer van V~ Lei~gouw zal zeker de genealogen interesseren.De eerste 
bijdrage van de hand van D.Loncke,De Kortrijkse politicus Louis Debien bevat een 
uitgewerkte genealogie van de Familie De Bien.Terecht wijst de auteur op de fouten 
en leemten van vorige genealogen.Als hij het echter zelf heeft over de afstamming 
van Joos de Bien (0 31-12-1712) en erboven stJat dat zijn broer geboren werd 
op 28-9-1712 dan blijkt ook bij deze auteur niet alles te kloppen.Of speelde de 
zetduivel hem parten? Een artikel dat al onze leden zal aanspreken is zeker 
dat van ons medelid Noël Maes die het heeft over'De voornaamgeving in Kortrijk 
in 19~0:De auteur pleit O.m. voor meer verantwoorde voornaamkeuze en spelling. 
Wat we alleen maar kunnen beamen.Frans Debrabandere heeft het over de familie
naam Wullepit en Chris Vandenbroeke schreef een uitvoerige bijdrage over 
'De keurlingenlijsten als sociaal-demografische meter'.ledereen die beseft hoe 
dicht wetenschap~en als sociologie,demografie en de moderne genealogie bij elkaar 
aanleunen zal deze zoveelste degelijke bijdrage van professor Vandenbroeke op 
prijs stellen.ln ieder geval een Leiegouwnummèr dat we onze leden kunnen aanbe
velen. 

VRAAG - AiHWOORD 

De heer Eugene VERMEULEN, Voorzienigheidstraat 35 Kortrijk vraagt of soms iemand 
opzoekingen verricht over de naam Vermeulen. 
Zijn stamreeks: Hector Victor Vermeulen Kortrijk 24-5-1858 0 

Eugène Juseph Vermeulen Kortrijk 1-10-1819 0 

Pierre Louis Vermeulen Ieper 10-7-1796 0 

Louis Jean Vermeulen ? 
Volgens de klappers zijn Joannes Ludovicus Vermeulen en r4aria Joanna Dignat in 
Ieper getrouwd op 5-2-1793.Er is geen melding van geboorten (niet bewaard). 
Wat moet er verder gebeuren ? 

Vraagsteller zal misschien een oplossing vinden in het Fonds Merghelynck.Hierover 
was er nog in de maand mei een boeiende voordracht in de afdeling Kortrijk door 
Dr.Merlevede.Zie Iepers KwartierJa~ril 81 tekst van M.t,1ispelon met bronnenvermelding. 

http:5-2-1793.Er
http:stellen.ln
http:kloppen.Of
http:interesseren.De
http:voorouders.We
http:6a.m.i.li
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Mevr.J.Viaene-Watteeuw~H.Consciencestraat 21/Bus 1 8800 Roeselare beschikt over 
gegevens over de familie Viaene in Rumbeke en Oekene vanaf 1617.De familie 
Watteeuw in Oost-Nieuwkerke vanaf 1743 kwam van Hem (= Watheau). 

lf zoekt ze naar het huwelijk van Carolus Ferdinandus Watteeuw met Cecile Roelens 
en dit na 1800. 

BI DPRENTJES 


Ue afdeling Roeselare zou graag een verzameling bidprentjes aanleggen en hopen hier

mee al in oktober te kunnen starten,nadat ze in Oostende veel goede ideeën zullen 

opgedaan hebben.Vanzelfsprekend is ook hiervoor de medewerking van onze leden nodig. 

Alle bidprentjes zijn dan ook van harte welkom.U kunt ze steeds meebrengen naar 

de vergaderingen. 


ADRESSEN EN ADRESWIJZIGINGEN 


Leden die veranderen van adres verwittigen uiteraard de secretaris van de afdeling. 

Wij zouden ook willen vragen wijzigingen of klachten over mogelijke vergissingen 

door te sturen naar Franklin Demeyere,Harelbeeksestraat 8, 8550 ZWEVEGEM. 

Hij staat in voor de verzending van ons krantje.We mogen hem hier wel eens bedanken 

voor zijn bereidwillige inzet.Maak het ons en hem even gemakkelijk! Dank u ! 


IN MEMORIAM Zeereerwaarde heer Jan DE CUYPER (0 1896 + 1981) 

Op 29 juni 1981 overleed te Kortrijk Zeereerwaarde heer Jan De Cuyper.Hij was onze 
leden vooral bekend als de gewaardeerde stichter en voorzitter van "De Leiegouw ll 

• 

In het stichtingsjaar van de V.V.F. of beter het eerste werkingsjaar was hij het 
die op 24 oktober 1965 een SO-tal enthousiaste V.V.F.-leden tijdens de Gouwdag 
Zuid West-Vlaanderen in zijn prachtige O.L.Vrouwkerk rondleidde.De V.V.F.-afdeling 
Kortrijk biedt aan de familie en 'De Leiegouw' haar oprechte deelneming aan. 

GELUKWENSEN 
Hartelijke gelukwensen aan de 
familie Waelkens - Heremans met 
de geboorte van Jan.We laten de 
voorkant van het geboortekaartje 
hiernaast reproduceren tot meer
dere eer van de opstellers en 
tot inspiratie van alle toekomsti
ge vaders en moeders onder onze 
leden.En de grootouders mogen ook 
helpen (bij het geboortekaartje). 
Kan men iets beters vinden om de 
genealogie in de theorie en in de 
praktijk te combineren ! 
Onze hartelijke gelukwensen. 

http:leden.En
http:rondleidde.De
http:krantje.We


FAMILIA ET PATRIA 


NOTARIUS 
BELGICUS 


OFT 

AMPT DER NOTARISSEN, 
YERDEELT IN 

THEORIE EN PRACTYQUE. 
MET BTYOECINGE 

Van d'Auroriteyten van Rechten, de Plac

Cl~·tec en Ed'«en ':an Syne ~lhje:leyt. 


MITSCdDERS 
De Formulieren volgen. den Moderneè Stiele, 

en hedendugfcb~ Obfervanti •• · 
IVa" tra" "'Dlgt ,n;""m, roct/hlili,. 

DOOR. 

JOAY. B.HTlST. ]OSEPH. HUTG!!U. 
L,:çufli:lIt ltl ",J~ IÛ IUcbu1I, I1IAd~MI"'~ 

~}faiIJl~t Snlfltrf"J"'" R."M ca B"tû..,. 
Sef:et). Dr-..k ver ~tert en vermeer.;icrt. 

TO TBR US S E L, 
By F:1..U'C!SC":s T'S.F:llSTEVL'IS, SCldu·drc.kker 

en DoeKverkooper, ;n ~ Bergjl,IJ4I, 

r;~ILiA óT ?AiK!A 3120 HANDZAME AO 1979 

lluygens, 1. B.J., Notarius Belgieus. Opnieuw gedrukt door de uitgeverij 
P.V.B.A. Familia et Patria, Handzamestraat, 155, 8120 Kortemark
Handzame (tel. (051) 56 73 36),475 blz: 500 F. 

« Notarius Belgicus oft ampt der notarissen, verdeelt in theorie en 
practique. Met byvoeginge van d'Autorüeyten van Rechten, de Placcaerten 
en Edicten van Syne Majesteyt. Mitsgaders De Formulieren volgens den 
Modernen Stiele, en hedendaegsche Observatie. Waer naer volgt een extens 
Vocabulair; door Jean. Baptist. Joseph. HUYGENS, licenciaet in beyde de 
Rechten, en Advocaet van Syne lvfajesteyt SOllvereynen Rade van Brabant. 
Sesden Druk verbetert en vermeerdert. Tot Brussel, 1771, Bij FrncÎscus t'Ser
stevens. Stadts-drukker en Boekverkoper, in de Bergstraet ». 

Het formulierboek van Huygens kende een groot succes. In het Ne
derlands verschenen niet minder dan zes uitgaven (waaronder de derde in 
1773, de vierde in 1745, de vijfde in 1760 en de zesde in 1771; de uitgifteda
tum van de eerste twee uitgaven is ons onbekend). Bovendien verschenen 
vertalingen in de Franse taal (minstens twee bijgewerkt herdrukken). Wel
licht werd het in de 19< eeuw niet meer herdrukt omwille van de Ventösewet 
op het notarisambt van 1803 die vanaf de Franse bezetting in België het 
geldend recht is geworden. 

De drievoudige inhoud van het boek is zeer belangwekkend: 

het bevat modellen van de toenmallige notariële akten; 
- het bevat de tekst van de aangehaalde wetten «( Extracten ofte 

articulen getrokken uyt de synoden, placcaerten, edicten, instructiën en or· 
donannantiën van Syne Majesteyt als ook uyt de statuyten en costuymen in 
dit boekxken, Remissivegeciteert ,.); 

- het bevat ten slotte een verklarende woordenlijst van de gebruikte 
Quridische) termen (<< Vocabulair van alderhande verbasteerde soo gelatini
seerde als fransche woorden en de termeynen, in 't Praktyke voor het meest in 
t'gebruyck, door verscheydene Nederduytsche Autheuren vertaelt, als Hugo 
de Groot, Hooft, Vondels en meer anders). 

Het belang van deze herdruk staat ongetwijfeld vaSl, onder meer voor dl!' 
interpretatie van oude notariële akten. 

C.D.B. 

Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA P.v.b.a. 

Handzamestraat 155 

8120 Kortemark·HANDZAME. 

Tel. 051/56.73.36 

of bij afwezigheid : 051/20.72.88. 


http:051/20.72.88
http:051/56.73.36
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ONZE KALENDER - ROESELARE - KORTRIJK 

OUD SCHRIFT 

VERGEET NIET TE NOTEREN: 11 NOVEMBER WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG ROESELARE 




oI~ Z E KAL END E R 
AFDELING ROESELARE 

Maandag 19 oktober om 19 u. 30 
in ons lokaal V.M.S.,Arme Klarenstraat 40 in Roeselare 

Eerste les OUD SCHRIFT: de PAROCHIEREGISTERS. 
Deze les wordt gegeven o.l.v. Johan Roelstraete en zal ca 1 uur duren. 


Na de les worden de eerste FAMILIEFICHES ingezameld door de heer Hessels. 


Het bestuur denkt eraan een bijkomende werkvergadering te voorzien op zaterdag
7 november in de voormiddag (voor het klasseren van familiefiches.doodsbrieven,enz .. ) 

Volgende maand: 


11 NOVEMBER WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG (zie volgend nummer) 


Maandag 21 december om 19 u 30 

Tweede les OUD SCHRIFT. 

AFDELING KORTRIJK 

Dinsdag 27 oktober 1981 om 20 u. in de zaal INTERCOM.Rijselsestraat,Kortrijk 

11Voordracht door Dr.Gabriël VUYLSTEKE over DE LEENROERIGE INDELING VAN B.I\VIKHOVE". 

VOOR UW SPAARCENTEN 

GAAT GEEN DAG VERLOREN 

ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERDEN 

OP EEN DEPOSITOBOEKJE VAN DE 

BANK VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 


DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 


ZICH HELEMAAL «THUIS» VOELT 




"'''---'----------------..:..--------"t 

NIEUWS UIT VE AFVELING ROESELARE 

BEZOEK AAN OOSTENVE 

Onze uitstap naar het Dokumentatiecentrum voor Familiekunde en Plaatselijke Geschie
denis te Oostende (Kanunnik Dr.Louis Colensstraat 6) was een voltreffer. 
Onze groep (een dertigtal) werd er uitermate hartelijk verwelkomd door de heer 
Eddie Van Haverbeke en zijn actieve medewerkers. 
Na een korte uiteenzetting over de werking van het centrum, kregen we de gelegenheid 
de aanwezige documentatie te raadplegen en de nodige uitleg te vragen. 
Een rijk gevulde tafel in het gezellig ingerichte "Estaminet" vormde de verrassing 
van de avond.Zo leerden we de V.V.F.-kern Oostende op cultureel én op culinair vlak 
kennen. De dames die hierbij hun beste beentje hadden voorgezet, danken we dan ook 
van harte. 
Met veel goede moed en met de beste voornemens voor de toekomst namen we 

N .D. 
afscheid. 

IXde WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 

Het is stilletjesaan een traditie geworden dat de Westvlaamse familiezoekers op 

11 NOVEMBER in het Rodenbachpark bijeenkomen.We verwachten natuurlijk in de eerste 

plaats dat alle Roeselaarse leden hun best doen om van die dag een succes te maken. 

Iedereen brengt alvast zijn eigen stamboom of kwartierstaat mee, het is een iedeale 

dag voor het uitwisselen van gegevens.In het volgend krantje vindt u een uitgebreid 

programma. 


BIDPRENTJES 


Alle leden van de afdeling Roeselare kunnen meewerken aan onze actie Bidprentjes. 

Alles is welkom. Breng ze gerust mee naar de vergaderingen. 


EEN VRAAG 


Joannes HERREMAN stierf in Dadizele op 3-2-1734 met een middelbare dienst. 

Hij trouwde in Dadizele op 7-6-1699 met Godelieva NEERINCK.De getuigen: 

Judocus Herman,Joanna Blomme.Ze stierf in Dadizele op 9-11-1745.Vermoedelijk een 

dochter van Marinus en Goddelieve Blomme.Kinderen: 


1) Maria Joanna Herman Dadizele 26-2-1700 (p.Judocus Herman,m.Joanna Blomme)0 

2) Joannes Herman ° Dadi 'zele 24-3-1701 (p.Joannes Blomme;.m.Catharina 
Masquelin ) 

3) Jacobus Herman °Da 1-11-1702 (P.Jacobus Rogier,m.M.Magd.Elcoijer) 
4) Catharina Theresia Herreman ° Da 1-12-1709 (p.Petrus Van Neste,m.Cornelia 

Samijn) 
5) Guilliamus Herreman ° Da 26-2-1705 (p.Fransiscus Scriver,m.Guilielma Patin) 
6) Rosa Herreman ° Da 20-11-1707 (p.Carolus Neerinck,m.Dorothea Herreman) 
7) Jacobus Ignatius Herreman ° Da 16-4-1712 (p.Jacobus Maertens,m.Maria de Poorte

re). 
Gevraagd: alle inlichtingen over Joannes Her(re)man.Wellicht Moors lede of Beselare ? 
Bezorgen aan Johan Roelstraete,Kransvijver 41 8710 HEULE. 

FAMILIA ET PATRIA 


WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 11 NOVEMBER 1981 


PARK RODENBACH - ROESELARE 


Wij hopen U op onze boekenstand te mogen ontmoeten. Dank. 


http:Blomme.Ze
http:NEERINCK.De
http:gegevens.In
http:bijeenkomen.We
http:avond.Zo


Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 
Handzamestraat 1~~ 
8120 KORTEMARK- HANDZAME 

tel 0~1/ ~6.73.36 

UIT ONZE REEKS. 

KLIM IN JE STAMBOOM Michiel Mispelon 
In samenwerking met de V.V.F. licht gewijzigde uit 

gave; de studie van de auteur blijft volledig behou

den. 

Een praktische handleiding voor beginnende familie

vorsers. 

Ca. 60 blz. voorintekenprijs tot bij het verschijnen 

(dec. 81): 80 Fr. 


DE REPUBLIKEINSE KALENDER Michiel Mispelon 16 blz. 40 Fr. 
Gedurende de Franse tijd werd de Gregoriaanse kalender vervangen door de Republi
keinse. Een Republikeins kalenderjaar bestond uit 12 maanden van elk 30 dagen 
(= 3 decaden van elk 10 dagen) en een toegevoegde maand van 5 dagen. De dag was 
ingedeeld in 10 uur van 100 minuten; 1 minuut was 100 sekonden. De benamingen
werden bedacht door de Republikeinse dichter Philippe Fabre (1750-1794) lid van de 
Conventie, die achteraf onthoofd werd. Bij ons werd de Rep. kalender in gebruik 
gesteld van 1795 tot 1 januari 1806. Dit werkje maakt het voor de familiekundige 
~rij_~~D~Q~~i9_Qm_i~~~r~_g~~~m_yiÊ_~~_Er~D~~_!ijg_Qm_!~_~~!!~D_iD_§~9Qri2~D~~_!ijg~ 
DE OUDE LANDMATEN IN VLAANDEREN H. De Schrijver. 32 blz. 60 Fr. 
Dit werkje bezorgt ons voor elke oude akkermaat in Vlaanderen de nauwkeurige opgave 
van de gemeente waar zij gebruikt werd en de grootte die men er aan toekent. Aange
vuld met het glossarium dat ons, afgezien van alle mogelijke etymologieën een nut
tig overzicht bezorgt van de namen - ook enkele oude inhoudsmaten - die de auteur 
heeft kunnen verzamelen. 

STATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT KORTEMARK 1694-1796 Jozef Cornette 200 Fr. 
Het ambacht Kortemark omvatte tertijd een gedeelte van de parochies Handzame en 
Kortemark, waarvan, zoals bekend, de parochieregisters van vóór 1752 zijn vernield. 
Het betreft uitvoerige model ontledingen van honderden staten van goed, rekeningen,
verdelingen waarbij alle genealogische gegevens zijn opgenomen. Een register op de 
familienamen vergemakkelijkt de raadpleging ervan. Laatste eksemplaren ! 

DE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP DE CARNIN EN STADEN Arnold H.A.Preneel 200 F 
De inleiding bevat een korte schets over de lenen en heren te Staden gedurende de 
achttiende eeuw, + een tekening van het Kasteel te Staden uit Verheerlykt Vlaandre 
van A. Sanderus. De hoofdbrok bevat de genealogische excerptie van de bijna 450 
staten van goed en rekeni ngen die voorkomen in de wezerijregi sters van het voormal ig
graafschap de Carnin en Staden. Onmisbaar voor elke familiekundige die met zijn
voorouderreeks of kwartierstaat te Staden belandt. 

DE ABDIJ VAN BONEFFE Vlaams nalatenschap in het Graafschap Namen. 
P. Van Butsele 150 Fr. 
Topografisch ligt Boneffe in het uiterste noorden van de provincie Namen, nabij de 
grote heirbaan die de scheid"ingslijn vormt met het Hertogdom Brabant. De naam zelf 
is weinig gekend en van de abdij, verdwenen ten gevolge van de Franse Revolutie, is 
bijna niets meer te bespeuren. De orde was van de stichting van Citaux. De monniken 
waren overwegendVl amingen. Aan de hand van drie handschriften behandelt P. Van 
Butsele de algemene geschiedenis der abdij en vermeldt naamrigister der monniken. 
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o N Z E KAL END E R 

AFDELING KORTRIJK 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, KORTRIJK 

Dinsdag 27 oktober om 20 u. VOORDRACHT 

Dr.Gabriel VUYLSTEKE komt er spreken over VE LEENROERIGE INVELING VAN BAVIKHOVE. 

Waar woonden onze voorouders? Hoe dit terugvinden? Wellicht kan je hier leren 

hoe je met kaarten werkt, wat je uit een landboek kan halen. 

Een voordracht voor idereen die wat meer van zijn familiegeschiedenis wil maken. 


Dinsdag 15 december om 20 u. OUD SCHRIFT. 

Vervolg Akten en Contracten. 


AFDELING ROESELARE 

De vergaderingen worden gehouden in ons lokaal V.M.S. Arme Klarenstraat 40.ROESELARE 
Zaterdag 7 november in de voormiddag: bijkomende werkvergadering 
Maandag 21 december om 19 u. 30 
Tweede les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roelstraete. 

AFDELING IEPER 

in: Bank van Roeselare, Diksmuidestraat, Ieper telkens om 20 uur.J 

20 oktober 1981 	 Werkvergadering o.l.v. K.De Lille. 

Lezing OUD SCHRIFT. 

Oefening: "STATEN VAN GOED". 


IJ november 1981 	Werkvergadering o.l.v. K. De Lille. 

Lezing OUD SCHRIFT, TELLINGEN. 

Oefeni ng: STATEN VAN GOED".
11 

24 november 1981 	Werkvergadering o.l.v.K. De Lille. 

Lezing OUD SCHRIFT 

Vindplaatsen STATEN VAN GOED".
11 

8 december 1981 Lezing door Dr.hist.N.MADD:::NS, WAT IS EEN KASSELRIJ ? 


Contactadres voor de afdeling Ieper: K.De Lille,voorzitter V.V.F.-Ieper 

Cartonstraat 40,8900 IEPER tel.057/20 22 96 


't STAMBOOMPJE 

Wo~dt g~~ v~tu~d n~ alle leden van de V.V.F.-a6defingen ROeSELARE en KORTRIJK. 
N~et-leden 06 leden van and~e a6defingen kunnen On6 ~jd6ehni6t bekomen doo~ 
~to~ng van 150 F op ~eke~ng 063-0100018-46 van Johan Ro~~aete, K~an6v~jv~ 41, 
8110 KORTRIJK-HEULE. 

AMeMen en aMuw,[jz~g~ngen dooMt~en n~ F~ankün VEMEYERE, HMefbeeb...óutMat 8, 
8550 ZWEVEGEM. 

Vd numm~ wo~d:t 	gut~d n~ affe Wutvlaam~e V. V. F. -leden. 
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te ROESELARE 11 NOVEMBER 1981 RODENBACHPARK 
Langebrugstraat 5 
oriëntatiepunt: de "kop" van de 

tel.051! 20 52 
vaart te Roeselare 

52 

DAGORDE 

10 

12 

uur: 

uur: 

boekenbeurs. Ruime keuze van genealogische boeken en formulieren, 
die de deelnemers na inzage kunnen aanschaffen. 

contacten. De deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan 
gen stellen of gegevens uitwisselen. 

mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen 

enz ... 

deskundi

(dagschotel: soep, "poussin",drank, gebak, mokka, dienst en BTW inbegrepen. 
Prijs: 300 fr.).Voorafgaandelijke verwittiging bij de gouwsecretaris is 
gewenst: Karel M. De Lille, Cartonstraat 40,8900 IEPER tel.057!20 22 96. 
De dag zelf kan men uiterlijk tot 10 u. 30 inschrijven. 

15 114 u. : einde boekenbeurs 
Twee sprekers zullen uitweiden over: 

BELANGRIJKE WESTVLAAMSE STADSARCHIEVEN 

- Dr.N.Maddens: Stadsarchief KORTRIJK 
- Dr.Vandewalle: Stadsarchief BRUGGE 

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Losse gedachtenwisseling over individuele moeilijkheden.Nadere contacten. 

17 uur: einde 

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

geholpen worden. 

Hoe kan iedereen meehelpen om van die dag een werkelijke succesbijeenkomst 

te maken ? 


Door persoonlijke documentatie (kwartierstaat - stamboom - eigen uitgave) 

mee te brengen ter inzage en ter uitwisseling van gegevens. 
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SCHAAPBOEREN IN HET POPERINGSE 

De mooie toeristische folder van Poperinge leert ons dat Poperinge in de Middel
eeuwen faam verwierf door zijn lakennijverheid."De stad was lid van de Hanze van 
Londen, en voerde laken uit naar verschillende Europese landen. In 1285 huurde Po
peringe zelfs een deel van de Brugse lakenhalle om er vijf soorten laken te verkopen." 

Vanaf 1372 ging de bloeiende lakenhandel stilaan verloren. Van laken tot wol en 
van wol tot schapen komen we tot de schapenteelt. 

Het archief van de Raad van Vlaanderen (RA Gent,32104) geeft de schaapstelling 
enkel voor de kasselrij Kortrijk voor het jaar 1700. 

Toevallig zijn we op de "Rekening van It schaapgeld ten comptoir van Poperinge 
van het saisoen 1660" (innegaande 1 meye 1660) gekomen (R.van Vl.,15044).Deze re
kening geeft de schaaphouders weer met het aantal van hun schapen voor elf parochies. 

In de kasselrij Kortrijk vonden we 2 "sa isoenen":het winterschaapgeld van 1 no
vember tot 30 april en het zomerschaapgeld voor de zes andere maanden.De impost be-, 
droeg een schelling paris;s per schaap. 

Het schaapsgeld werd in pacht gegeven "per adjudicatie" en voor de elf parochies 
rond Poperinge was Guille EYNSAEM uit Tielt-buiten de pachter voor het zomerseizoen 
'ingaende met 1 meye 1660'. 

Een 'kempenaersch schaap' was 6 guldens waard in 1661 te Vladsloo (RA Gent,R.v.Vl., 
24.430) . Y . LAMt~ERANT 
Parochies Schaaphouders Aantal schapen schaapsgeld 
Poperinge Mahieu Huyghe , 

Claeys van Graefscheepe 
Matthys Rogiers 102 

63 
66 

181b.18 
19 1 b .16 

s. 
s. 

31 mey vermindert 
van 55= 47 
28 july vermeerdert 
van 13 60 18 lb.19 s. 

Via Christiaen de Wulf 89 26 lb 14 s. 
Jeroen de Baere 53 

1 ougst vermeerdert 
van 19 72 18lb.15 s. 

den heer proost van 
Poperinge (=Niclays 
Ogier vlgs.R.v.Vl. 

sol vet bij accorde .. . 24 1 b . 

14.750 en 14.751)
Sr.Jan Blanckaert(R;v.Vl. 
n° 14.750 en 14.751,hij 
was schepen)

Reninghelst 

betaelt bij accorde .. . 30 1 b . 

Aernoudt Boussemaere 85 
1 ougst vermeerdert 
van 58 143 34 lb. 4 s. 

Frans Engloo 16 ougst 
vermindert van 

82 
17 65 23 lb. 17 s. 

Ch(ar)les Ployaert 
Jan Matseele 

91 27 1b. 6 s. 

woonende op d'heerli-

Westoutter 
cheede vande Clijtte . . . ... 
Mevrauwe de douagiere 
van den heerd van alda~r 30 9 1 b. 
Pieter de Leeger
Mahieu Rousseel 1 september 

vermindert 
75 
45 

94 

30 

28 1b. 

18 lb. 

4 s. 

Via Joos Matton 50 15 1b. 
Jan Heuseew 42 12 1b. 13 s. 
Claeys de Meerseman 2 juny 63 

vermindert van 13 50 15 1b. 13 s. 

( ':t VeJLvotg:tJ 

http:Gent,R.v.Vl
http:maanden.De
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DE WEZELlANEN 1813/14 

Na geharrewar en heel wat onmenselijk hartzeer onder de Franse bezetting in Vlaan
deren, werden wij een 'Führer ' Empereur toebedeeld: Bonaparte ! ! 

In 1801 sloot hij een konkordaat af met Paus Pius VII en in 1802 voegde hij er 
eigenmachtig de "4 articles organiques" aan toe waarbij o.m. hij zelf de bisschoppen 
zou benoemen. 

Omdat de paus de kontine~tale blokkade tegen Engeland had geweigerd,sloeg Bonaparte 
toe: het Vatikaan werd bezet door Franse troepen en in 1809 kwam het tot 'Anschluss ' 
bij 'La France'! De paus verklaarde hem in de ban, maar in juni 1809 werd de H.Vader 
"eingesperrt"! 

Hierbij schreef Bonaparte naar de koning van Napels: lIplus de ménagements! ... C'est 
un fou furieux qu'il faut renfermerl" En zo is het gebleven voor de paus tot in maart 
1814: het jaar waarin Bonaparte in Europa werd buiten geschopt, na een ~n april mis
lukte zelfmoordpoging door vergiftiging. 

Bonaparte wou te Parijs zijn Gallikaanse Kerk uitbouwen die zou aanvangen met een 
Concilie in 1811 en dat reeds in eerste zitting tegen hem keerde. De bisschop van 
Gent, de Broglie, die tijdens het concilie onder invloed van Vlamingen stelling had 
genomen tegen Bonaparte werd met zijn gevolg eveneens "eingesperrt"! Daarna stuurde 
Bonaparte een achterloper van 'Zijne Majesteit ' als opvolger naar Gent. 

Op enkele na kwamen al de seminaristen in verzet samen met hun overheden en wei
gerden die opvolger als bisschop te erkennen. De H.Vader,kardinalen en nu hun bis
schop gevangen gezet, de gebanvloekte keizer met zijn beruchte katechismus,uit de 
echt gescheiden en met een andere getrouwd en wat al meer ... Neen ! Nooit! Liever 
soldaat dan schismatiek! zo werd er geroepen,en: "Wij trekken er uit, niet morgen. 
maar vandaag nog!" 

Hierop volgde hun bestraffing! soldaat! en Usoyez très ferme contre cette 
prêtrai11e (hoe te vertalen ?).Mais que ce soit sans éc1ats. 11 faut frapper et 
ne rien dire ! 11 

Na de keuring te Brugge op 5 oogst - enige maanden tevoren hadàen conscrits dat 
boeltje onderste boven geschopt - en werden de 148 studenten naar Wezel aan de Rijn 
gestuurd. Daar van zijn er 35 ginds aan de rode loop bezweken; 38 naar Franse 
garnizoenen, meestal te Parijs, gestuurd,alwaar er een zestal zijn achter gebleven 
en dan nog negen onder militair geleide in Franse seminaria geplaatst. 

Te Wezel kwamen zij in de vesting terecht bij 400 dienstweigeraars, in vochtige 
kazematten en met half rantsoen,een half uniform,lichte beddedekens,p1us ongedierte 
en dieverij.Op het einde van 1813 werden zij ingedeeld bij de artillerie en kregen 
zij beter rantsoen en uitrusting.Het werd hen dan ook toegelaten bij dag in stad bij 
de bewoners te gaan op bezoek, alwaar zij zeer hartelijk werden onthaald en edelmoe
dig waar nodig verzorgd,zowe1 bij protestanten als bij katholieken. Overigens voel
den zij zich samen met die studenten in verdrukking door één en dezelfde schurk! 
Voor die jongens, meestal afkomstig uit een zeer gesloten landelijke kultuur en nu 
zo brutaal het avontuur ingejaagd, was dit een hele belevenis.Waaruit zij echter 
gestaald zullen terugkeren, voor het leven getekend zoals hun nazaten in 1914-18 

Door bedrijvige Duitse verzetslui werd wellicht tot in Wezel doorgevezeld over 
Franse gruweldaden: dorpen met de grond gelijkgemaakt, burgers in het openbaar 
gehangen,gefusiljeerd of de bewoners hun huis geplunderd, dit alles op bevel van 
Bonaparte ! 

In 1809 werden i n de ves ti ng te wezel di e elf Schi 11 ' sche Offi zi ere gefus 11 jeerd11 11 

allen uit Freischütze Schill, dit wegens verzet en opstand. Maar een diepe verslagen
heid was wel die van dichtbij: het bevel om honderd gezinnen ruim 30 km verder te 
laten verhuizen en aldus hun eigen woning te zien betrekken door Franse soldaten ... 

Na vijf jaar vechten en wrede guerilla in Spanje, door Goya op doek uitgevloekt, 
kwam Wellington half 1813, na zijn zege te Vittoria (Wellintons Sieg door Beethoven 
en te wenen opgevoerd op 8 december 1813) achter de Pyreneeën dF'eigend opdagen: 
to Paris! In oktober van hetzelfde jaar kreeg de onoverwinnelijke Napoleon de ge
nadeslag te Leipzg: nach Paris ! 

Op 12 januari 1814 werd Wezel omsingeld en op 5 mei gaf de vesting zich over.Heel 
wat studenten echter waren reeds tevoren "verdwenen", de Rijn over! Op 8 mei 
trokken de studenten er uit en op 18 mei waren zij in Gent terug . 

•.. Vijftig jaar later in 1863. werden te Gent de veteranen van Wezel en elders 
gehuldigd en bij die gelegenheid werd een groepsfoto genomen.In de kerk van Doel 
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werd een grafmonument geplaatst voor een parochiaan-seminarist,te Wezel bezweken: 
de student Cammerman werd er bovenop het monument in arduin gekapt,gekleed in het 
uniform van kanonnier en voor een kruis: dit in 1870. Bij die huldiging in 1863 
te Gent kwam een oomzegger van Mgr.de Broglie aan het woord: "Le souverain auquel 
man oncle avait à tenir tête c'était ce grand homme. le plus grand ... et dont onène 
craignit pas ce matin de vanter avec un noble impartialité et le génie et même les 
services rendus à l'Eglise ... " En onze veteranen dienden dit zo maar geduldig te 
aanhoren en zich te laten welgevallen. hoewel ze beter wisten door eigen ervaringen! 
Stel u zo iets voor 50 jaar na 1944-45 ... !Over Wellington,de nooit verslagen veld
heer, over Blücher,de taaie 72-jarige generaal.door zijn manschappen zo geliefd ... 
geen enkel woord in de tekst van dit huldigingsfeest.En hoe wordt over hen gesproken 
in ons Kristelijk,Vlaams onderwijs van nu en vroeqer ? 

. M. HUYGHEBAERT 
Bibliografie 
VANDER MOERE,De jonge leviren Van het seminarie van Gent,Brussel,1856. 
VANDER MOERE,Récit d.l.persécution endurée par les Seminaristes,Gent,1863. 
CLAEYS-BOUUAERT,Le diocèse et Zes Semin. de Gand,Gent,1913. 
Collationes Brug.,1955,1 en 1959,3 2 
J.PRESSER,NapoZeon.Historie en Legende,Amsterdam-Brussel.1950 
H.GUILLEMIN,NapoZeon teZ quel 

In bijlage voZgt hierna de lijst van de WezeZianen. 

DE VOLKSTELLING VAN RUMBEKE IN 1615 (vervolg) J.Goddeeris 

- Jan de Ghuestein ende Janneken Terrein zyn huusvrouwe; hebben kynderen Hanskin, 
Adriaentkin ende Jaentgin•.. 5 


- Joos Hoornaerdt ende Maeicken van Steenkiste z.h.vr. met een heurZieden soonken 3 

- Willem de Bouvere d'oude ende Beelkin zijn hvr.;met twee heurZieden soonkens 


Ghyselken ende een andere jonghere 4 

- Antheunis SwaeZZewe ende Catharyne Buchei zyn hvr. met Jan BaeckeZandt,dienst

bode... 3 

- Jan WaZlet ende Anthoinette de Griame zyn hvr. hebben Pierkin ende Magdalena 


kynderen... 4 

- Jan Vande Vivere ende Joossyne Van Wildemeersch hebben drie soonen Hansken, 


Gilleken ende een andere wat jonghere; metsgaders Willem Comelis, GiZlis De 

Poortere" Simoen Vanden Berghe ende Joossyne Louaige voor dienstboden (in kant
lijn: gheaugmenteert een coeheerdere).. 10 


- Jan ft Fol ende Janneken Wijbau zyn hvr. met Pieter Hoomaert~knaepe (in kant
lijn: gheaugmenteert een kyndt) 4 


- Jan Lietaert fs Willems ende Joossyne Wachters zyn hvr. hebben kynderen Hansken~ 

Pierckin ende CathaZyncken (in kantlijn: gheuugmenteert twee kynderen ende een 

cnaepe}... 8 


- Joos Stoorme ende Maeicken Tormandt zyn hvr. hebben kynderen Joos"Hansken ende 

CathaZyncken Stoorms (in kantlijn: gheaugmenteert een coeheerdere}... 6 


- Jan Goddeiris fs Pieters ende Jaecquemyne Puudts zyn hvr. met een heurlieden 

kijndt; hebben dienstboden Jan de Puudt ende Janneken Vande Kerckhove... 5 


- Jan de Coene ende Catharyne Vande Voorde zyn hvr.;hebben diensboden Jan Simoen 

ende Jaentgen van Gheluwe... 4 


- Fransche Van Ackere ende Maeycken Lagays zyn hvr.;met Margrietgen heurlieden 

dochterken ende een soonken (in kantlijn: gediminueert den zeZven Fransche 

wonende nu tot Roozebe'ecke}... . 3 


- Pieter Crop ende Janneaken TuerZoots zyn hvr.;met een dochterken gheseyt 
Lowyse Verschave ende een andere dienstmaerte... 4 

- Pieter Van Doome ende Maeycken Jacobs zyn hvr. hebben WiZZem Van Doorne fs Jans 
voor dienstknecht... 3 

- J-an WaUàys ende :c1aeycken CaZewaerts zyn hvr. hebben kynderen Adriaen ende 
Joossyncken WaZZaijs 

- Jan de Wattegnij ende Joossyne WaZZay zyn hvr. hebben kynderen GiZZeken ende 
Tousseintken"mitsgaders Hansken De Gryse voor knaepe... 5 

- Jan Van Steenkiste ende Janneken Obrechts zyn hvr. hebben kynderen Hansken"Joortkin 
ende Mayken Van Steenkiste mitsgaders Jan de Louaige voor knaepe... 6 3 

- Gheeraerdt Vanden Berghe ende Joossyne CommieZ zyn hvr.hebben Betgin hZen dochterken 
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LISTE A - Jeunes gens envoyés à Wesel. 
!!!S __ a:. 

;.~FIS'IOW ~T DO!![G[(.I;LlEU ET UA. rE ANNOTATIONSNOHS 	 t:TUDES EN 18t3 
DIS PARIlII'IIS DE NAISSA:-1CE I 

N(ltair~. Ercloo Déserla Ie 9 décembre 18tlt; lI'embrassa pas I'êtat eccltsiastiqlle . Th"olo!(it·. \em",,!. .\n~e Eecloo, 6 oclobre \790 
Fnt curé 11 Casier et mourut en 1853 • .\I;:"d. LIUis Pittem, 11 oet. 1790 _ Tr"i>ième. :I Gan<l. Culti vatt'ur. ,hrsfde 

Th':oln~ie Mort eB IS59, curé 11 B.nichl>ve.Ni·~,lcilnt. \'pres,\!Upl",,!. ehar"" Ypres, 10 féHier 1701 
Mort à Wesel Ie 4 octollre 18t3. .\ nS"PIIIi, J"SPl'h Swevlzele, \Ii no,. I ill~ AII!Jer~i"te. Swe,el~l~ 

N,j~,)dant. H3rin~e Déserta Ie 9 jan., ISU; rut curê a Vnormezeele et mourllt ~n f!l:',ll.:;, A;atrL lUb" mxschote. II mars Iijl4 
Culti .;lleur, Ba",~pm Dl'!;erta Ie 6 mai tSU; mort en tS';'!. curè i Suthprlr\~n.1J:!!·,p",. J"<ln-B~pti,te Ilalp~"IIl, II n<lv. !,)l!l 

Culthalrllr. Wifhel~n Déserta Ie 16 janvier 1814; n'embra,,-.a pas I't'.bt ecc"\si~,liq!l~,lJap~"ns. Pierr.' Widwlen. lfI Dnv, 1ï!IO 
R.,II<l"ilel. l.èllll·,ld Thielt. 2B a,,,',t ! 7!l1 :"<ègociant, Thielt ~lort à I\h~nsberi·lez-Wesel (date inconnlle.l 

Hhi'tori/luc, Thielt Brasseur. llooreMK~-St.·CQrl, Dtiserla Ie 19 avril tSU; n'embra,sa pas I'é!at eccl~siJ~ti'luP.Btrna~ "p. Loui:; Hoore~m-s·Goru 13 mars 1189 
Théolol>it' ~'ut curé à Rouiers et mourut en 186.1.10. 	 Ren·oel. t:harlp~ Dranoutre. a juill,'t li91 

Culth.:lteur, Warnelon Mort en tS' I, curé 11 Ten 8riele.BiH:lII •.\Iexi" Warneton,l ,,\Til I i!J3 
Billjnt'u, Jp:!n-Baptistl' Rhétorique, Rouiers Auber~iste. Rouiers Mort 1 Weselle t, mars lSURouiers, I·l mai 1793 

Théol"!;ie Couv'r'"èur. Gand [II'emhrassa pas I'ètat t.:désiasti'lue.lI.l"Uf..\lpll"llsP Gaull. S septeruhre 17tl!) 
B.\oue. Je~u·Flaptiste t.:ultiva.teur, Poperinl/;e Libéré Ie 8 mai ISU; en'~a dans la 0' deJé$llS et mnurul en tS71. P"lwriut'e, I Ut". I 7!H 

Cull! atelIr • ~elLateI:;. 	 r.ny,e. Ilfrtlonl Sellale, 27 sep!. t7!l~ Mort à Weselle 13 mai t8t4. 
Cultivateur, MeulebekeBHyS~, Charles MelJl..bd,e. 1:1 /Jet. ! i8i Mort il Wesel Ie 'JO septembre 1813. 
Cullivateur. Meulebeke Libéré Ie 8 mai 1814; mort en IS;JO, cur': ~ Poucques.nll:::;~. J:H~irrl"" Meukb.. lie.8 !let. Iin! 

IIhélori'lut, Courtrai Cultivateur, Caster Libéré Ie 8 mai 1814; mort en IS~i, curê à S.erhef:q.llu~ ",<'U". Aad re Celles. I u{\'emore I i!ll 
Quatrième•.\rdo)'e(allc\\:rt·rt, Ferdiuand Pittem, ~S a' rilI7[J\! Cullivaleur. Pittern Mort à Wesel Ie 28 septembre ISt3. 

=0. 	 CllI1e,·I)nek. fran<;ob; RenÎllghelst, lil anlH 17n:3 Théologic E••oyé de Wesel à Anvers; n'embrassa pas I'état eccll-,iasti'IHF. CultiYlteur. I\eninghelst 
t.:amt'nuall. Pierre Dopl, (} mai IS0! Cullhaleur, Doel Mort à. Weselle 10 détembre t813. 

Négociant, Gaad Mort a Ruremonde (date inconnue).COC~II~t. Luc. Gantl, t'7 aoilt Iml 
CuJlivateur, Welden Déserta Ie 6 mai 1814; devint prètre et mourut en 1!l17.Poesie. I!:n~hiellCllfld~, Il~sirê Welden. '.tI :;ept. ! 79:! 

Rhetorillue, Bruges Reutier. Bru~es • Déserta Ie (} mai 18U; mort en 181j7, curê:t H""re.C•• rl,~. Pi"rre Bru!;e". 30 jUln I,no 
Tilt'.)!.,,,;,. Cultivatpllr. Pollillchn'le I~I()rt à Weselle ij fhrier UH·t!;;. ("u!,.r, Ferdinaud Pollin~h",e. Ij. od. \ 7\13 

f.rJcni, I)n[))iniquf' Rou!-r', 16 ]j.", !7!lO \'itrier. Roul'fs Déserla 18!) jan'ier 18U; de vi ut pretre et mourut eo I ~.;i). 
Ihl" ""'1. \'nrpal Wichpleu. !I) ,lee. I iUI Culti 'aleHl', WkllelpnThè"ln~Îe Lihrrè Ie 8 mai IIU; mort en IBliti. doyen a S"!lP;;PII!. 
Dt*" I:oll\'('re. lf"3U Cand, S novemhrt 1701 Poé,i~, Courtraj Blauchi"sl~ur, Courtrai Congédie Ie 8 mai ISI4, n'erubrassa pas I'état ecclt;,j;.'tili"", 
De Clpr •• l'. Jt'an-Baptislp Sleitliuge, ,!!j mars I7RB ThéoloiÎP CuJtivateur, Sleirliuge Mort à Weselle 24 novembre tSI:l. 

:]Cl, 	 D.· fkr.·,!. Ptnrrp Ingclrnunsler,:S ré,r,17!):! I Cultivaleur, Jngelwunster Hort à Weselle ~3 décembre 1813. 
De Cl·let. Jean Brulles. 4 mai l,lH ReIltier, BrugesTroisÎème, Gand Déserta Ie 6 mai IIH4; u'embrassa pas [',Hat errl",j;'-":,!1;" 
De COlli bel , Cnmeillp ::inaaskerke. 'U nov. Ii90 Rhètorique, DixlUuue Parents morts Mort a Weselle f'! décembre 1813. 
De Couin.k, Cbarl" Langemarek, 18 aoill t i90 Thfologie Cultivateur,' Langemarck N'cmbrassa pas I'lita! eccléliiastique. 
I)p la Cr"ix, Jo,eph Culti.a!.. Hoor.-S.·Coru, Hort à Wcselle 10 uêcembre 1813.Hoorebete-Horn 19 m. 1786 

:):i. 	 De:[)hhl'II', Li'on StlÎnl-Gpllois, liocl.l7!lI Rhéloriquc. lIelchin (;ultivalpllr. Saint-Genois Déselule6mai I!lU, mort en 18.'14. ~lIrp ft '·~lkpr~'>J. 
D.· hi"\ll'r. Ri'rnard. S'\llIer~pm, I:! ..rt. I in4 Po';sie. HJu,h,'kp Clllti'al~llr. SOllleriem Lihèrè Ie 8 nlJ; 18\.1; rut vicaire il 1'1'51'1 el n1"'lful ~il 18.;:. 
He l\t;:; Z"f, !"kraphin Wichelen. H -'·pl. I,~l! Qtla1rii'm-, .\I •• ,t ~ort it W",elle I cr n.wembrr· 1111\:' I:l1l1i'31"lIr, Wlt-heleu 
1), ,,""I"". Je~n-B"pl!,1o' M'lrt i Wrspi Ie 16 Oc(nbrf 181:1.l~ulti\al~lIr. l.t1ph p mLoph"IIl. 3 juillet I HU';! Th"nJ".ie 
1)_ :-I.. li. 1.""p,'I'1 !'riY"'H~/d~1?i fr'\rirr 1";:.0 Morl à \\'~,elle 17 Ilctohrr 1813.Culf.ivatPllf 1 f>;'--~H'if'lt> 

'0. 	 (lp P("llIf'llt;,-r (;wllïlllll(' 11:",·1'><'1<', Xn,,', l7!lil Emo~i' de W~s~1 a .\n\er,: mort en IRIR. viC21rp ~ H .• , R"ntif'f, flaa,rml<' 
I... IIl,~,'. CII;" r.r,'otie",·. tl .l.·o> Ij><! C;II!fhatrllf. t;rllfllt,fI'j..:P 1)('lI'la te 11 avril IR"'; runrl "n l/YiO. I'Ilr,' .. \il""; " 
{tf'rk h,r,.'I"~tj. P"'rr" np;-.erfa tP- I~ ;an\jp!, iJotI '; u""nnr3--;;,1 [w--.I'.-t:lt.· '",'-:ultl't':th'llr. I.'Hif'hrhtilo".'ilri'l!. ,,:, ..,. t ""tl I Tr". ;,'t ..... r.ilItd 
I1f' f\ Llh1•• ', J"~1li Hoor0'p,K~ S.CIJrA ,3 ffiJIS t7~j , .. h,I,.I.,:"" 
Ot' Ulfi.!, r. JI':lu,flapti:,tr ..\I."t, !) dér811l1,re "ni M"lIni,'!'. AI ..,I DeSl'l'ta Ie 6 lila i l!l"'; u'rlllhrl-'J pa~ IWal ec. ;" .IItr,ff,ri'lllP, Alnsl 

4:i, 	 D~ 1I>l:ler. Loui!' Mort ,'n t 8iJl, cur~ à O ..rh.lelar~.8elcrlc, 2:\ juillrt Ii!H Culthafeur, npkpl~Po""[I'. Molle 
()I~ ~lIttt'r, P,prre Assenede . ~H dec. 171H l("rt ~n IR:17, cllrt' a Sebal.. ,Culthalfur. A,,'n,·,leTh!'nlo!)ie 
OP rdJIt'na."rp. Lol,,\',;, I.,btifP If R mai IRH, !llIIr! à r."lpf -n I,qt~.Castcr. !:I juin t7!JI Rhétllriqllll, Ypres Cultivaleur. "\I'" 
D~ Irr", •. nl'lrl.,:, GraUlIlIonl, 5 sept. lino D.,rrta I~ :11 war· IBll; l11"rl'u I~:: I. Cllr<' :t R,,," . ,I.Brasseuf, (;ramlHo~tTII':'QI')iic 
Dp Tr,.· h. I...ui. Gra!Umollt, 3 mars tiD:! D,'SHla Ie 8 inriJ (RU; murt "n IR~,i, d')~'il. Tor'. ,,'.,Drasseur. GI'ammnatPoesie, Roule,rs

:;0. 	 0.. Vu:,t. JpJn l.ibP.rè I~ 11 Ulai UHi.Slddin~e. 10 [evrier tilH Culti'latpur. Waars.'h.".tThéolo~îe 
D~ \\ .Ut', ,"'UrH....tr Vrac~ne, t6 mars 171-19 Flit rur~ à Eist _t nltlurlll el1 I~;:';l,Pareuts morl, 
DUI"r'liu. Jpan 
Il"HI' rtlPr t ~bfljn 
OIHU.. \I!iU. J."w 

h=, 	 fo'f'j"-.;e, '-I'. J., .• !! 
CI'\,.f..{f,. (" I'IT i , 

Cn..rtrai, mai IiU 

rh,Ii/eI~, t'i mli I<!1I 

.\1')'.1. :i ildubre "i!~1 

"r.l. t~ :.f'i't. i-;x~t 1 
.\., "',"'!l, ~7 1",:1.1 17'1.1 I 

. 
Auhflr~i,ft'~ f):tdi:l'!p 

Part"jf.. 1l1f\rt 

f":dUi- jj"ljr.,;I·llJ..'"r~1 11 

(~Ual\at"~ir~ ,'I:;" ~b":h 

Mort cn IS:~I, rnr~ à \\'",tr"n, 


\inrI a Rilrpl\lonJ·· (,bl~ inr"DlI • 


~I ..rl en 18,;!;1, ,lIfe J 11··l'lerl 


Fot l'lir.. 1 \f.'~ f,~'Ul rf {Hd'.rlJ t .'[1 I ... ,';, 


V,i' pr ;';-:, l'IIr d ;OllU ·~jt '~a I 'ot: .: 


f:t veJr.volg:t ) 
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NIEUWS UIT ONZE AFDELINGEN 
OOSTENDE-ROESELARE 
Op 21 september 1981 was de V.V.F.-afdeling Roeselare te gast in het Dokumentatie
centrum voor Familiekunde en Plaatselijke Geschiedenis.Ze werden er bijzonder harte
lijk ontvangen door de heer Eddie Van Haverbeke en zijn medewerkers. 

KORTRIJK 

Ee.n be..tangJtijk ,.[nJ.;.t:;,.ati..e.6: he.t BTK-pJLoje.c:t ' KoJr.:tJt.,tjkhe. buUe.npooJLteM'. 


De afdeling Kortrijk diende dit jaar een BTK-project in ,dat ondertussen al volop 
aan gang is. Drie dames - een licentiate geschiedenis,een regentes en een typiste 
hebben de start van een reuze-onderneming op zich genomen. Tijdens de laatste ver
gadering zetten ze, samen met hun promotor Dr.hist.Ernest Warlop,het doel van het 
project uiteen en de moeilijkheden die ze hierbij dienden te overwinnen.De bedoeling 
is de verschillende poorterslijsten - de jaarlijkse lijsten en de zgn.blauwe boeken 
(in fiete de originele notitieboeken van het jaarlijks poortersrecht) te verwerken 
tot een alfabetische lijst per parochie.Harelbeke komt het eerst aan de beurt. 
Loopt het project ten einde en kan het niet hernieuwd worden, dan zijn alvast 
enkele parochies af.AI wie dit soort bron al gebruikte,zal onmiddellijk het grote 
nut voor de genealogen inzien. Maar ook de lokale historici, de demografen en de 
naamkundigen zullen dankbaar gebruik kunnen maken van het eindresultaat. 

WAREGEM - FRAi..JS-VLAAMSE KULTUURDAG 
De belangstelling voor de sectie Familiekunde is in de laatste jaren weer toegenomen. 
E.H.Guy Algoet sprak er over de parochieregisters van Waregem en Belle in dienst 
van genealogie en demografie. Dit naar aanleiding van het indexeren en op fiches 
brengen van de parochieregisters van Belle.Een bijzonder enthousiaste en leerrijke 
uiteenzetting.Wilfried Beele sprak er over de oudste poorterslijsten van Rijsel 
en gaf uitleg over de familienamen die er in voorkomen. Ten slotte beantwoordde 
Karel De Lille nog enkele genealogische vragen en besprak recente boekwerken i.v.m. 
Frans-Vlaanderen. 

EEN NIEUwE FAMILIENAAMVERENIGING: de. Famltie. VANVENBROUCKE (OE). 

Op 4 oktober waren we te gast bij de familie Vandenbroucke die haar eerste bijeen
komst hield in Zwevegem.De Sint-Amandskerk was te klein voor de vele Vandenbrouckes 
die uit het hele land en uit het buitenland,o.m.uit Normandië de oproep hadden be
antwoord.Mgr.Desmedt ging voor in de zeer verzorgde eucharistieviering. Na de 
gebruikelijke foto was er een receptie in de sporthalie, waarna de hongerigen werden 
gespijsd in hotel Gambrinus.Aan tafel waren er niet minder dan 500 Vandenbrouckes 
bijeen.De vereniging geeft ook een vooralsnog bescheiden tijdschrift uit.ln ieder 
geval zal de familiekunde binnen de vereniging een grote plaats innemen.ln de toe
komst hoopt men een aantal takken van de familie(s) Vandenbroucke volledig uit te 
werken.Al wie gegevens heeft over deze familienaam - en wie heeft er nu geen 
Vandenbroucke in zijn kwartierstaat? - kan deze zeker kwijt bij de initiatiefnemer, 
die ze in dank zal aanvaarden: André Vandenbroucke,Putmeersstraat 2,8510 MARKE. 
Tel.056/ 2158 52 (Rek.R.K.B.K. 120/6101647/58).Jaarabonnement: 100 F. 

DE FAMILIEVERENIGING VANDAMME 

zat ook niet stil.Met een toeristische autozoektocht op zondag 16 augustus in "De 

Vlaamse Ardennen" en een groots jaarfeest op zaterdag 5 september in Harelbeke 

toont deze vereniging tot wat een goede organisatie in staat is. 

Ondertussen ontvingen we ook nr.12 van "De Cronicke Van Damme", opnieuw even ver

zorgd.Wie dat allemaal kan 


DE FAMILIE VMJ MEIRHAEGhE 

stuurde het derde nummer van het familietijdschrift " 't Meerminneke ". We staan 
vol bewondering voor de inhoud. Dat is werkelijk echte familiegeschiedenis zoals 
we het graag hebben.Er is maar één woord voor: degelijk ! Een goed voorbeeld voor 
iedereen die met een gelijkaardig tijdschrift wil starten. (Adres: Herman Meirhaeghe, 
A.Latourstraat 25,9218 LEDEBERG Gent). 
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HARTELIJKE GELUKWENSEN 

Op 3 oktober 1981 trouwde in Deerlijk Mej.Regine Degroote uit St.-Lodewijk - Deerlijk 
met Luk Schelfhout zoon van Frans en Rosa onze trouwe leden uit Ranst.Dat onze 
afdeling aan Luk een goede aanwinst zal hebben bewijst alvast de trouwaankondiging, 
waarvan we de voorkant afdrukken.Proficiat 

VLAAMSE STAM 

Waar blijven de Westvlaamse artikelen? Wij hebben werkelijk nood aan kopij uit onze 
provincie. Daarom nogmaals een dringende oproep. Klim eens - niet alleen in je stam
boom - maar ook eens in je pen ! Wie maakt een kwartierstaat van een Westvlaams 
vooraanstaande ? Wie maakt een beknopt stuk familiegeschiedenis ? Wie noteerde 
een toevallige vondst die de moeite waard is om te publiceren ? Er zijn zoveel 
mogelijkheden ! 

VRAAG-ANTWOORD 

VAN DEN ABEELE (Vraag: J.Roelstraete,Heule) 
Zijn er soms leden in het Brugse die zoeken naar de familie Van den Abeele ? 

Mijn verste voorouder aan moederszijde is voorlopig Franciscus Van den Abeele 

die trouwde met Anna Duyst van Vlissegem,dochter van Simoen en Elisabeth Missiaens. 

Zij overleed te Brugge St.-Janshosp. 3-1-1747.We vonden tot nu toe twee kinderen: 

1.Franciscus Jacobus Brugge St.-Gillis 30-6-1701 (p.Henricus Franciscus Hum,m.
0 

Catharina Vanden Abeele). 
2.Simon Francois Vandenabele 0 Duinkerke 12-10-1706 (p.Simon Francois Vanhollandt, 

m.Catherine Marioulet).x Brugge St.-Salvator 2-5-1727 met Beatrix Vervaeten, 
waarvan 8 kinderen: Anna,Joanna Dorothea Josepha,Simoen Jacobus,Bernardus Constan
tinus,Joannes Baptiste Jacobus,Eduardus-Eugenius,Pieter en Maria Joanna Theresia. 
(Opzoekingen in Brugge verricht door de heer P.Coghe). 
Franciscus zou volgens sommigen geboren zijn in Brugge op 9-7-1668 als zoon van 
Adolphe en Judoca Van Hille.Wij zijn daar absoluut niet zeker van.In ieder geval 

blijkt Franciscus in het buitenland verbleven te hebben. Wie kan ons helpen? 

http:3-1-1747.We
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EEN BLADZIJDE VOOR DE BEGINNERS. 

Op 11 november komen ook dit jaar weer tientallen "stamboomplanters" bijeen.Een 
leek in het vak zal hieromtrent natuurlijk talrijke vragen stellen. Wie zijn ze ? 
Wat doen ze ? Waarom een vereniging ? 
Allen beoefenen de "genealogie",in enge of in brede zin.Met andere woorden ze gaan 
op zoek naar verre voorouders (ze maken hun kwartierstaat op) of van hun verste 
stamvader zoeken ze alle nakomelingen (ze zoeken hun stamboom) .De Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde (zetel: Wolstraat 39 Antwerpen) propageert bij haar leden het 
beoefenen van "echte" familiegeschiedenis.M.a.w.het skelet van hun kwartierstaat 
of hun stamboom dient aangekleed. Het mag niet blijven bij een reeks namen en data. 
Maar de opzoeker moet trachten die personen zoveel mogelijk tot leven te wekken. 
Waar woonde hij ? Tot welke sociale groep hoorde hij ? Wat was het kader waarin 
hij leefde ? Welke waren zijn opvattingen ? De echte familiekundige doet al lang 
aan mentaliteitsgeschiedenis voor het woord aan onze universiteiten een modewoord 
werd.De genealogie heeft raakpunten met de algemene geschiedenis, met de plaatse
lijke geschiedenis, met de sociologie, met de demografie,met de naamkunde,met de 
heraldiek, met de biologie,en nog veel meer.Zijn de eerste stappen eenvoudig, voor 
wie aan werkelijke familiegeschiedenis wil doen,is het niet meer zo eenvoudig. 
Hij moet de verschillende bronnen leren kennen (behalve burgerlijke stand en 
parochieregisters, zijn er tellingen,staten van goed,poorterslijsten,paspoortboeken, 
registers van het gerecht, notariële akten,schepenakten (wettelijke passeringen of 
akten en contracten),parochierekeningen,kerkrekeningen,penningkohieren,renteboeken, 
landboeken,enz ...Eigenlijk kunnen alle bronnen die de historicus benut, ook 
door de familiekundige aangewend worden. Hierbij stelt zich niet alleen het probleem 
van het soms moeilijke geschrift, ook moet de zoeker inzicht hebben in vroegere 
instellingen, gebruiken om precies uit de bronnen te halen wat hij nodig heeft. 
Dit alles kan de gewone zoeker niet alleen.De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
heeft daarom niet alleen een ledenblad 'Vlaamse Stam' ,maar via de verschillende 
afdelingen worden lessen en cursussen oud schrift georganiseerd, worden voordrachten 
gegeven over algemene en plaatselijke geschiedenis,over het leren gebruiken van 
bepaalde soorten bronnen. (Voor onze afdelingen verwijzen we naar de rubriek Onze 
Kalender, de andere afdelingen hebben hun eigen ledenblad: Oostende heeft 't VVF 
streepje,Brugge heeft zijn VVF-krant).Sommige afdelingen beschikken over een eigen 
documentatiecentrum (Oostende : Dokumentatiecentrum voor Familiekunde,Dr.L.Colens
straat 6,8400 Oostende Woensdag 14-18 u,Vrijdag 20-23 u,Zondag 11-12 u. iBrugge: 
lilt Keerske",Keersstraat.Elke vrijdag vanaf 19 u.30).Het nationaal "Centrum voor 
Familiegeschiedenis" Wolstraat 39 Antwerpen :woensdag 14 tot 19 u.,donderdag 14 tot 
21 u. staat met zijn diensten bemiddeling, vraag en antwoord, bibliotheek, documentatie, 
kiezers sten,enz .. volledig ter beschikking van de aangesloten leden. 
Buiten de V.V.F. beschikt West-Vlaanderen nog over het "Vlaams Centrum voor GenealogiE 
en Heraldiek,Handzameplein,Kortemark-Handzame,waar de zoeker moeilijk te vinden 
genealogische bronnen in boekvorm of in tijdschriften kan raadplegen. 

Westvlaamse familietijdschriften: 
-VVF-KRANT secretariaat Biekorfstraat 3,8000 Brugge 

VVF-Afdeling Brugge.Verschijnt maandelijks. 
-VVF-KRANTJE GISTEL.Driemaandelijks tijdschrift.M.Denduyver,Zevekote heirweg 12, 

Gistel.Abonnement: 60 F. 
-'t V.V.F.STREEPJE.Uitgegeven door de V.V.F.-Oostende (Nieuwpoortsesteenweg 20 

8400 Oostende) . 
-'t STAMBOOMPJE.Zuid- en Middenwestvlaams V.V.F.-krantje.Uitgegeven voor de 

afdelingen Kortrijk en Roeselare. (J.Roelstraete,Kransvijver 41,8710 Heule). 
Contactadres voor Roeselare: Lieve Vercruysse-Denys,Stationsdreef 130 ROESELARE. 

VOORWAARDEN VAN AANSLUITING VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE 
(VLAAMSE STAM Inbegrepen): 600 F te storten op rek.435-0241511-61 van de 
V.V.F.Antwerpen.Daar zijn ook uitgaven en formulieren tegen verminderde prijzen 
voor de leden te bekomen (zie achterflap Vlaamse Stam). 

http:alleen.De
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DE 	 FANILIE KINDT - KINT. 
Eén jaar is reeds vervlogen na ons eerste familiefeest, dat naar ieders voldoening 
goed verlopen is. Met dit jaarlijkse schrijven zullen wij trachten kontakt te houden 
en de familiebanden weer nauwer toe te halen. Wij hopen dat U er ook genoegen zult 
aan beleven, en in de mate van het mogelijke met ons zult meewerken, om verdere gebeur 
tenissen in de familie te verzamelen, om ieder voor zich zijn familiealbum te kunnen 
bijwerken. Zoals ieder weet gebeurt er in een familie als de onze heel wat gedurende 
een jaar, en hetgeen we verzameld hebben kunt U op deze bladzijden vinden. 
Mogen we ook U dringend vragen om ons ook een huwelijksaankondiging, geboortekaartje 
of doodsbrief te zenden, alsook een adresverandering. Dit gaat toch in één moeite 
door met de rest, en 't is voor ons zo gemakkelijk om bij te hOI!den. r~oesten er fou
ten in het boek staan, Wilt U ook zo vriendelijk zijn ons dit te melden. 
Beste dank en tot komend jaar. Daniël Kindt, Meiboomstraat 59 B, 8060 Zwevezele 
tel. 051 / 61 17 89. 
GEBOORTEN: 
1. 	 Annick Pylyser, Roeselare 21.5.1980, is het 2de dochtertje van Eric Pylyser 0 

en 	Godelieve Kint (Blz. 69), Grijspeerdstraat 32 B, 8840 Gits-Hooglede.
2. 	 Giovanni Kindt, Roeselare 22.6.1980, is het 1ste kindje van Leon Kindt en0 

Jenny Verhaeghe (Blz.104), Meensesteenweg 458,8810 Rumbeke-Roeselare. 
3. 	 Peter Kindt, Roeselare 3.10.1980, is het 2de zoontje van Frans Kindt en Magda0 

Vanhaverbeke (Blz. 117) Muzeputweg 10, 8850 Ardooie. 
4. 	 Annelies Rebry 0 Roeselare 12.11.1980, is het 1ste kindje van Hugo Rebry en Lena 

Dedeyne (Blz. 102) Wijnendalestraat 8, 8800 Beveren-Roeselare. 
5. 	 Sebastiaan Kindt, 0 Kortrijk 30.4.1981 is het eerste kindje van Rob Kindt en 

Catherine Callu (Blz. 171, Izegemstraat 90; 8870 Ingelmunster.
6. 	 Lieselot Devos, Roeselare 15.6.1981, is het eerste kindje van Roland Devos en0 

Rita Rebry, Witte Beek 44, 8800 Roeselare 
HUWELIJKEN: 
1. 	 Martine De Prêtre Roeselare 22.4.1958, dochter van Jules en Andrea Popelier0 

huwde wettelijk te Ardooie 4.4.1980, kerkelijk St Martinus, Koolskamp 1.8.1980 
met Geert Perdu, zoon van Charles en Godelieve Lauwers. Adres: Houthulststraat 
45, 8140 Staden (tel. 051/702095). (Blz.92)

2. 	 Geert Demeyere Roeselare 9.6.1958, zoon van Gilbert en Celina Kindt, 'huwde in0 

~loeskroen 7.2.1981 met Christelle Adam, dochter van Noël Adam en Lucienne ? 
adres: Avenue de la Bourgogne 116, Mouscron. (Blz. 143)

WIJ GEDENKEN: 
1. Maurits Omer Kindt, weduwnaar van Magdalena Fossez (Blz. 159) Bever~n 14.5.19040 

+ Roeselare 14.6.1980. 
2. 	 Zuster Clementia (Maria Vanhaverbeke) (blz.50) 0 Ardooie 20.3.1899 + Kortrijk

4.7.1980. 
3. 	 Leopod Brabant, echtg. Pharaïlde Kindt (Blz.74) Kortemark 29.10.19030 

+ Beveren-Roeselare 22.11.1980. 
04. 	 Zoë Ervinck, echtg. Jerome Kindt (b1z.144) Roeselare 26.3.1913 + Roeselare 

25.1.1981. 
5. 	 Maria Scherrens, echtg. Leopold Kindt (blz.143) Wingene 14.5.1907 + Tielt0 

19.5.198l. 
WIE HELPT DE SLUIER LICHTEN ? 

die de naam bedekt van de voorouders van Frederic Kint, echtgenoot Joanna Oepoorter, 

geboren ca. 1687 gehuwd te Beveren 8.6.1715 en overleden te beveren 19.7.1761 
 .e 

Volgens de gissingen die we maakten in ons familieboek zou de vader volgens de doop 
van het eerste kind ook Frederic heten, de moeder is zeker nog een vraagteken. In de 
wezerijakten van Roeselare-Ambacht vinden we ook een F.rederic Kint die zou kunnen de 
de vader zijn, verder vinden we geen familieleden als poorters, nochtans zijn er twee 
echtgenoten van kinderen van onze Frederic gestorven waarvan er geen wezerijakten be
staan in Roeselare-Ambacht. 
Als we de omgeving van Beveren-Roeselare afzoeken vinden we in de klappers op de pa
rochieregisters van Beselare een Frederic Kint s geboren in 1687, datum die overeen
stemt met onze Frederic. Jammer genoeg zijn de parochieregisters van Beselare verdwe
nene ten gevolge van de oorlog 14-18. Is het nu mogelijk dat er hier verband zou kun
nen bestann ? 
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In Beselare was de naam Ayshove ook bekend, volgens De Flou I, p. 140: "Een land
goed ( .... ) in parochie de Bese1are sob dominio d1Ayshove ll • Ayshove was een heer
lijkheid in Ardooie en hier vinden we in die jaren ook verschillende families Kint 
in de parochieregisters, waarin we o.a. een huwelijk vinden van Jacobus Kint met 
Joanna of Anna Maria Lobbestae1 op 28 juli 1685. Anna Maria Lobbestael is meter te 
Beveren in 1731 van Jacobus Kint, het 10de kind van Frederic Kint en Joanna Depoorter.
Haar echtgenoot zou kunnen een broer zijn van onze Frederic, en aan de hand van pe
ters en meters van hun kinderen zouden we misschien nog verder,de familie in die ja
ren kunnen uitpluizen.
Hoe zou de familie Kint nu in Ardooie kunnen beland zijn? Zoals hierboven beschreven 
waren Onze voorouders misschien laten van de heerlijkheid Ayshove en door de oorlogen!
in die tijden verhuisd. Vlaanderen werd vanaf 1643 tot 1678 platgelopen door verschil 
lende legers, waaronder de Fransen, Spanjaarden en Hollanders. Door de Vrede van 
Nijmegen gesloten op 17 september 1678 kreeg Frankrijk een groot deel van Vlaanderen: 
St-Omaars, Kassel, Belle, Poperinge en de ganse Kasselrij Ieper, waaronder ook Roe
selare. Zo kwam Roeselare, samen met Bese1are, vanaf 1678 tot 1713 onder Frankrijk, 
en bleven Beveren en Ardooie, samen met het Brugse Vrije, onder Spanje. 
Is onze redenering juist? De toekomst zal dit misschien nog uitwijzen en ons toe
laten tot bindingen te komen met andere naamdragers Kint. D.K.Z. 

Uitgeverij FAMIlIA ET PATRIA P.v.b.a. 

Handzamestraat 155 

8120 Kortemark·HANDZAME. 

Tel. 051/56.73.36 

of bij afwezigheid : 051/ 20.72.88. 


In de volgende bladzijden brengt de uitgeverij FAMILIA 
ET PATRIA Ueen beknopt overzicht van een reeks ener
zijds algemene werken en anderzijds studies met be
trekking op Westvlaamse heem- en familiekunde, allen 
nog bes ch i kbaar 
Het is immer de bedoeling geweest van wijlen de Heer 
Michie1 Mispelen om voor de belangstellende vrijwel 
onbereikbare heem- en familiekundige werken uit te geven 
en tegen betaalbare prijzen aan te bieden. Het was even
eens zijn bedoeling de moge1 ijkheid tot uitgave te bieden 
voor interessante, maar vaak minder commerciële studies. 
De uitgeverij hoopt in die zin te mogen doorgaan. 

Verschaft dit beknopt overzicht dat U in de volgende bladzijden vindt U niet vol
doende uitleg, geen nood. Wij verstrekken U gaarne op Uw verzoek meer inlichtingen. 
De uitgeverij Fami1ia et Patria is iedere werkdag toegankelijk van 8 tot 12 en van 
13 tot 17 uur. Past deze uuurregeling U niet, dan kan U, na telefonische afspraak, 
steeds terecht bij D. Vandecande1aere, Brugsesteenweg 145, 8800 Roeselare. 
Ook ter gelegenheid van de Westvlaamse Ontmoetingsdag op 11 november a.s. park
Radenbach Roeselare, zijn wij ter Uwer beschikking. 
Wij hopen U binnenkort te mogen ontmoeten. Dank. 

i----------_____.....____.......__--:._______________---l 


http:20.72.88
http:051/56.73.36
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til FAMILIA ET PATRIA 


ALGEMENE WERKEN TAALKUNDE NAAMKUNDE WEG-WIJS-BOEKEN 
WOORDENBOEKEN MERKWAARDIGE STUDIES NASLAGWERKEN 

GLOSSARIUM VAN VEROUDERDE RECHTSTERMEN, KUNSTWOORDEN EN ANDERE UITDRUKKINGEN 
Uit Vlaamse, Brabantse en Limburgse oorkonden. 
K.F. Sta11aert - F. Debrabandere 
deel 1,1 en 1,2 A - P 
reprint 1891-1892, ruim 1000 blz. 27 cm x 18 cm, gebonden 2000 F 
Deel 11, voortzetting P-W, ruim 450 blz. 1500 F 

WESTVLAAMSCH IDIOTICON L.L. De Bo 
facsimile-uitgave 1892, Inleiding 32 blz, Idioticon 
2 lijvige delen, luxe-uitgave, gebonden in linnen 

1335 blz. 
3000 F 

HAGELANDSCH IDIOTICON J.F. Tuerlinckx 
facsimile-uitgave 1886, 758 blz. 22 cm x 15 cm, gebonden in lin

Nog tijdelijk
Nadien 

nen 
1500 F 
1900 F 

ETYMOLOGICUM TEUTONICAE LINGUAE C. Kiliaan 
facsimile -uitgave 1599, ca. 800 blz. 20 cm x 13 cm, gebonden 1250 F 

KRUIDWOORDENBOEK L. L. De Bo 
facsimile-uitgave, 279 blz. 23 cm x 15 cm, gebonden 750 F 

GLOSSAIRE POUR SERVIR AL L'ETUDE DE L'HISTOIRE ET DES INSTITUTIONS DE 
DUNKERQUE, ET LA FLANDRE MARITIME. L. Le~aire. 
facsimile-uitgave 1933, 211 blz. 21 cm x 14 cm, gebrocheerd 200 F 

NOTARIUS BELGICUS J.B.J. Huygens
facsimile-uitgave , 475 blz. gebonden
Herdruk van een praktisch formulierenboek, met lijst van ca. 120 blz. 
verouderde woorden. 500 F 

DE ADMINISTRATIE DER REGISTRATIE EN DOMEINEN EN HAAR ARCHIEF 
W. Bonquet 192 blz, 24 cm x 16 cm, gebrocheerd 	 400 F 

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL EN DE RECHTBANKEN VAN OOST- EN WESTVLAANDEREN 
ONDER HET FRANS BEWIND Ph. van Hille 212 blz, 25 cm x 17 cm, geb. 500 F 

DE VLAAMSE ADEL VOOR 1300 E. Warlop
Ca 750 blz, Delen I, 11,1 en 11,2, 24 cm x 16 cm, gebonden
Nog slechts er,ke1e eksemplaren 6000 F 

HISTORISCHE VERGIFTIGINGSDRAMA'S IN EUROPA VAN DE OUDHEID TOT OP HEDEN 
L. Vandenbussche 428 blz, 24 cm x 16 cm, gebonden 	 600 F 

RECHERCHES SUR LES MONNAIES DES COMTES DE FLANDRES V. Gaillard 
reprint 1852-1857 
Deel I + 11, 23 cm x 17 cm. gebonden 1100 F 
Deel 11 alleen 600 F 

CATALOGUE DU PRECIEUX CABINET DE JETONS D'OR ET D'ARGENT M.L. Decoster 

reprint 1885, 328 blz. 22 cm x 15 cm, gebrocheerd 600 F 


DE PAUSELIJKE ZOUAVEN John Goddeeris 
Met opgave van de vrijwilligers uit Westvlaanderen 
453 blz, 24 cm 	 x 16 cm, gebrocheerd 750 F 

STUDIE VAN DE PERSOONSNAMEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK 1350-1400 
F. Debrabandere, 558 blz. 25 cm x 16 cm, gebrocheerd 	 1000 F 

DE BEVOLKING VAN DE PAROCHIE TIELEN 1610-1850 M. Sebrechts 
genealogisch repertorium, een merkwaardige en unieke bronnenbewer~ing
2 delen, 975 blz. 29 cm x 21 cm, 2600 F 

INVENTAIRE DES 	 LETTRES DE LEGITIMATION W. van Hille 
275 blz. 25 cm x 16 cm, gebrocheerd 600 F 

MORFEEMGESCHIEDENIS EN -GEOGRAFIE DER NEDERLANDSE TOENAMEN 
J. Van Loon, 553 blz. 24 cm x 16 cm, 
Nog 	 tijdelijk: gebrocheerd 1200 F Nadien: gebrocheerd 1500 F 

gebonden 1500 F gebonden 1800 F
VERSCHIJNT IN HET NAJAAR. 

LIBER MEMORIALIS LEO VANACKERE 
Jaarboek Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek 1979 
(te bestellen: Handzameplein I, 8120 Kortemark-Handzame).
323 blz. 29 cm x 21 cm, gebrocheerd 	 650 F 

ANSELMUS BOETlUS DE BOODT 
Een Vlaams Humanist met Europese faam M.C. De Boodt-Maselis 
gevolgd door een reproductie van het KRUIDBOEK (1640) met Nederlandse 
vertaling door E.H. D. De SChrijver
234 blz. + 30 uitvouwbare tekeningen van 60 verschillende kruiden 

+ tal van foto's en illustraties 
Gebonden 	 in volle balacronband met goudopdruk nog tijdelijk 1150 F 

nadien 1450 F 

NAUWKEURIGE BESCHRIJVING DER AARDGEWASSEN A. Munting
1696 facsimile-uitgave, Cá. 600 blz. + gravuren, gebonden in-kunstleder 
goudopdruk, 29 cm x 21 cm, prijs voor de drie delen 3000 F 

TOONNEEL DER STEDEN VAN 'S KONINGS NEDERLANDEN J. Blaeu 
1649 facsimile-uitgave, 29 cm x 21 cm, gebonden, goudopdruk
Deel 1 volledig uitgeput 
Deel 2 Brabant, 220 blz. + 39 kaarten, gebonden 1200 F 

GROOT WERELDLYK TOONNEEL DES HERTOGDOMS VAN BRABAND J. Le Roy
1730 facsimile-uitgave ca. 220 blz. + 170 gravuren, 29 cm x 21 cm, 1500 F 

RECHERCHE DES ANTIQUITEZ ET NOBLESSE DE FLANDRES de L'Espinoy
1631 facsimile-uitgave, 29 cm x 21 cm, gebonden, goudopdruk
Deel 1 algemeen 1000 F 
Deel 2 Gent (deel 11·1 en 11,2) 1500 F 

VERHEERLYKT VLAANDRE - FLANDRIA ILLUSTRATA IV ICONES A. Sanderus 
29 cm x 21 cm, gebonden 1250 F 
Eveneens verkrijgbaar: groot formaat, aangepast aan origineel werk, 
ingebonden in kunstleder, eveneens zo goed mogelijk aangepast. Prijs op 
aanvraag. DIT VIERDE DEEL IS ENKEL EN ALLEEN BIJ FAMILIA ET PATRIA VERSCHENEN. 
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WAPENBOEK VAN VLAANDEREN E. Warlop 170 blz. 29 cm x 21 cm
gebonden 700 F 

ARMORIAL DE 	 DUNKERQUE G. Janssen 150 blz. 29 cm x 21 cm 
gebonden 	 500 F 

LE BLASON DES ARMES SUIVI DE L'ARMORIAL .•• C. Gaillard 
reprint 1557 en 1866 Ca. 200 blz., 20 cm x 14 cm, gebr. 400 F 

VOOR IEDERE FAMILIEVORSER EN HEEMKUNDIGE 
HANDLEIDINGEN INLICHTINGEN FORMULIEREN 

KLIM IN JE STAMBOOM M.Mispelon
Voorlopig uitverkocht. 
Een nieuwe 	uitgave verschijnt einde dit jaar 
Het oorspronkelijk werk wordt behouden, maar aangevuld met enkele nieuwe 
gegevens 
voorintekenprijs van de nieuwe uitgave 80 F 

DE REPUBLIKEINSE KALENDER M. Mispelon, 16 blz. 24 cm x 16 cm, 40 F 

OUDE CIJNSEN, MUNTEN EN MATEN J. Verbesselt, 24 blz. 24 cm x 16 cm 50 F 

IJDE OUDE LANDMATEN IN VLAANDEREN H. De Schrijver, 32 blz. 60 F 

HUISMERKEN EN SIBBETEKENS IN VLAANDEREN E. Verstraete, gebrocheerd 
44 blz. 20 cm x 14 cm, 100 F 

O'NS FAMILIEBOEK M. Mispelon
Een praktisch handboek voor het samenstellen en bijeenbrengen van 

. dokumentatie voor vijf generaties familiegeschiedenis 
37 cm x 33 	 cm, album uitgave 500 F 

fORMU LI ER EN I 
-----------------------------------_._-------------

KWARTIERSTATENBOEK 256 28 cm x 22 cm, 9 generaties 80 F 
STAMREEKS 10 GENERATIES 50 cm x 35 cm, 50 F 
KWARTIERSTAAT 32 kleur op wit papier 50 cm x 35 cm 50 F 

zwart op olifantenhuidpapier 	 50 F 
---------------------------------------------------------------------------_. 
FAMILIEGESCHIEDENIS 
.....-------......- ---------- - ------------------ - -_.- -- - - ----
BRUGSE FIGUREN F. Roose, 228 blz. 24 cm x 16 cm gebrocheerd 250 F 

GESCHIEDENIS EN GENEALOGIE VAN HET GESLACHT BOUDERAEVE Boerhave 
216 blz •. 24 cm x 16 cm, gebrocheerd 500 F 

EUGEEN-JOSEPH RIGAUX G. Vande Putte 96 blz. 23 cm x 16 cm 150 F 

HISTOIRE ET 	 GENEALOGIE DE LA FAMILLE DE BEHAULT 11 1240-1970 
P. de Behault, 24 cm x 16 cm, gebrocheerd 	 1200 F 

GIDS DOORHEEN DE ~AMILIE MAES N. Maes 23 cm x 1~ cm gebrocheerd 200 F 

[KAARTBOEK I 
NIEUW NEOERLANDTSCH CAERTBOECK 
A. Goos 
17e eeuw facsimile-uitgave Gedrukt op speciaal papier 

Album uitgave

Registre vande caertjens in dit boeck vervatet 

qudt Nederl~ndt ofte Gallia Belgica, Nieu Nederlandt ofte de Seventhien 

Landen, Het Hertoghdom van Brabandt, Limburg, Lutzenburg, Gelre, Het 

Graefschap van Vlaenderen, Artoys, Henegouwe, Hollandt (4) Zeelandt, Namen,

Zutphen, Het Marck-Graefschap des Heylighen Rijcks, De Heerlijckheydt van 

Vrieslandt, Mechelen, Utrecht, Over-Yssel, Groeninghen.

45 cm x 31 cm, 750 F 


IWESTVLAAMSE PLAATSGESCHIEDENISI _______________________________ _ 

WESTVLAAMSE PAROCHIEBESCHRIJVINGEN Kan. G.F. Tanghe 

ca. 4500 blz. 20 x 13,5 cm gebonden

12 delen. volledige reeks 6000 F 


per afz. deel 600 
Deel 	 Ten geleide door lic. hist. Andre Vanhoutryve,

Indices, Noodpatronen, kerkbedienaars O.L.V. Brugge 
Deel Il 	 Brugge 1: Assebroek, St. Andries, St. Kruis, St. Michiels, Jabbeke. 
Deel III Brugge 2: Heist, Meetkerke, Ramskapelle, Uitkerke, Vlissegem, 

Wenduine, Zuienkerke, Blankenberge. 
Deel IV Brugge 3: Beernem, Damme, Sijsele, Lapscheure.
Deel V Tielt 1: Meulebeke, Ruiselede. 
Deel VI Tielt 2: Marialoop, Oostrozebeke. 
Deel VII Oostende, Leke. Lombardsijde, Middelkerke, Oudenburg, Bekegem,

Ettelgem, Roks.em, Westkerke, Zerkegem.
Deel VIII Diksmuide, Ichtegem, Koekelare, Werken, Bovekerke, Klerken, 

Torhout. 
Deel IX 	 Veurne, Adinkerke. Beveren, Boitshoeke, 's Heer-Willems-kapelle,

St-Jacobskapelle, Haringe, Roesbrugge, Reningelst, Voormezele, 
Alveringem, Gijverinckhove. Hoogstade, Wijtschate. 

Deel X 	 Kortrijk, Bissegem, Heule, Otegem, Outrijve, Tiegem, Zwevegem,
Anzegem, Aalbeke. 

Deel XI Roeselare, Ardooie, Kachtem, Moorslede, Oostnieuwkerke, St-Eloois
winkel, Oekene, Rumbeke, Rollegem-Kapelle.

Deel XII Izegem, Emelgem. 

ROND KORTRIJK L. Slosse 20 cm x 14 cm, Gebonden in linnenband 
De reeks bestaat uit 4 delen, welke niet afzonderlijk verkrijgbaar zijn.

Reeks: 4000 F 
Deel I 	 Inleiding, Aalbeke, Anzegem, Outrijve, Bavikhove, Bellegem,

Beveren-Leie, Bissegem, Bossuit, Busbeke, Kaster, Komen, Kooigem,
Kuurne, Deerlijk, Desselgem, Dottenijs, Geluveld, Gullegem, Halluin, 
Harelbeke, Heestert. 

Deel 11 	 Helkijn, Herseeuw, Heule, Hollebeke, Houtem, Hulste, Ingelmunster, 
Ingooigem, Izegem, Kerkhove, Kortrijk, Lauwe; Lendelede. 

Deel III 	 Luingne, Marke, Menen, Moen, Moorsele, Moeskroen, Otegem, Ooigem,
Rekkem, Risquons-Tout, Rollegem, Rollegem-Kapelle, Ste-Catherine
Kapelle.

Deel IV 	 St-Denijs, St-Lodewijk, Spiere, Zwevegem, Stasegem, Komen, Tiegem,
Vichte, Waarmaarde, Wervik, Wevelgem, Winkel-St-Elooi. 

Totn~l: 	 2144 blz. + inleiding. 



-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------

WESTVLAAMSE DORPSGESCHIEDENISSEN 21 x 15 cm Gebonden in 
linnen band. 

BESCHRIJVING VAN ZEVECOTE K. Oe Vos 1879 facsimile-uitgave 380 blz. 700 F_ 

GESCHIEDKUNDIGE SCHETS VAN OE GEMEENTE LEFFINGHE 
1884 facsimile-uitgave 368 blz. 

K. Oe Vos 
700 F 

GESCHIEDENIS EN BESCHRIJVING OER GEMEENTE WESTEN
R. de Beaucourt de Noortvelde 1898 facsimile-uitg

DE-AA
ave 

N-ZEE 
132 blz. 400 F 

GESCHIEDENIS VAN LENDELEDE P.A. Meerseman 
1902 facsimile-uitgave 240 blz. 700 F 
,------------------------------~-----------------------------------------------

GESCHIEDKUNDIGE AANTEEKENINGEN OVER HOOGHLEDE D. Oe Laey
1902 facsimile-uitgave 255 blz. 
aangevuld met: 
HOE OE NIEUWE PAROCHIE SINT-JOSEPH BINNEN OE GEMEENTE HOOGHLEDE TOT 
STAND KWAM D. Visu 1906 facsimile-uitgave 38 blz. 700 F 
------_.~----------------------------------------------------------------------
MEMORIAAL VAN WERCKEN C. Vandebussche 
1866 facsimile-uitgave 158 blz. 300 F 

GESCHIEDENIS VAN BEERNEM A. Ryserhove
1949 facsimile-uitgave ca. 450 blz. Bijgewerkt 750 F 

WESTVLAAMSE DORPSGESCHIEDENISSEN + 21 cm x 15 cm balacron band 
HEEMGESCHIEDENISSEN goudopdruk 

'T OUD GRAAFSCHAP VAN MOEN H. Biene 1875 facsimile-uitgave 152 blz. 450 F 

POPERINGHE EN OMSTREKEN TIJDENS OE GODSDIENSTBEROERTEN DER XV Ie EEUW Or OEN 
GEUZENTIJD J. Opdedrinck 1898 facsimile-uitgave, 218 blz. 650 F 

PROEF EENER GESCHIEDENIS OER GEMEENTE HEULE Ivo Van Steenkiste 

1889 facsimile-uitgave 221 blz. + inleiding + indices 700 F 


FRAGMENTA Maandschrift voor de geschiedenis van Steden en Dorpen in West

Vlaanderen G. Carton, D. De Somviele, H. Hosdey, J. Samyn.

Fotografische herdruk van het tijdschrift Frlgmenta 1886-1891 

Deel 1 328 blz. Deel 2 208 blz. per deel 1000 F volledig 2000 F 


GESCHIEDENIS OER STAD EN KASTELNIJ VAN VEURNE F. De Potter-Eo Ronse-P. Borre 
1873 facsimile-uitgave 2 delen, ca. 800 blz. nog tijdelijk 1600 F 

nadien: 1900 F 
Door tal van omstandigheden is er vertraging bij het verschijnen van deze 
uitgave. 

- verschijnt einde dit jaar. 

OE BRUGSE KRUISBOOGGILDE VAN ST JORIS A. Vanhoutryve 280 blz. 400 F 

BRONNEN VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS EN HEEMKUNDE WESTVLAANDEREN 


BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN BRUGGE 
Deel 1 1-9619, 24 cm x 16 cm, gebrocheerd
Deel 2 9620-12311 + index op 1 en 2 

A. Vanhoutryve
707 blz. 
302 blz. 

750 F 
500 F 

OE BRUGSE POORTERS Opgetekend uit de stadsrekeningen
Deel 1 24 cm x 16 cm, 552 b1z. gebrocheerd
Deel 2,1 en deel 2,2 881 blz. gebrocheerd 

A. Jamees 
750 F 

1800 F 

INDICES OP OE BUITENPOORTERS VAN BRUGGE 1548-1788 A. Schouteet 
Deel 11 De borgen en domicilies, 23 cm x 15 cm, 211 blz. 400 F 

POORTERBOEK VAN POPERINGE 1568-1796 
MAGISTRAAT VAN POPERINGE 

24 cm x 16 cm, 223 blz. gebrocheerd 
1568-1793 Ph. van Hille 

400 F 

STATEN VAN GOED VAN HET AMBACHT 
20 cm x 14 cm gebrocheerd 

KORTEMARK 1694-1796 J. Cornette 
200 F 

OE STATEN VAN GOED VAN HET GRAAFSCHAP DE CARNIN EN 
A. Preneel, 28 cm x 21 cm, gebrocheerd 

STAOEN 
200 F 

INDEX OP OE STATEN VAN GOED VAN ROESELARE V 1709-1746 
blz. 426-568, 29 cm x 21 cm, gebrocheerd 

G. Aerbeydt 
300 F 

OE VOLKSTELLING 1697 IN OE KASSELRIJ VEURNE 
23 cm x 15 cm, gebrocheerd 

H. Ronse, 
])0 F 

DOOTHALMEN KASSELRIJ IEPER 1524-1606 
727 akten, 21 cm x 15 cm, gebrocheerd 

J. Vanderhaeghe 
400 F 

PLAATSGESCHIEDENIS MODELSTUDIE 

OUD REKKEM E. Warlop, R. Soete. Een feodale studie van de 
13de tot de 18de eeuw, 30 cm x 22 cm, 422 blz. gebonden 900 F 
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OUD SCHRIFT uittreksel uit een register van het weesgeld (Kortrijk) 

(De cleenen Viloette),TieltJl 

Lauwers Boddens fs Paesschiers kendt schuldich zynde de kinderen 
va(n) Gillis Boddens VIJ Lb. IIIJ s. P(arisis} tsiaere.erfvelicke rente s(jae}rs 
te betaelene ee(n}s s(Jae}rs waerof deerste iaer vallen zal den XXVIJen 
oust an(n}o XVc LXVI eerstcom(m}ende en(de} also voerts kendt o(n}tfaen hebben(de} 
de som(m}e va(n} ses ponden gr(oten} X s capitael staende te lossene met ghe
lycker somme naer v(er}ordonantie van hier binnen f(aic}t den XXVIJen 
oust XVc LXV. Borghe Gil Boddens fs Jacops residere(n}de 
in Thielt. (rand: op den XIen in april XVc LXXVIJ (compa}reerde alhier Jacob Boddins 
een van dese wees(en) was ende nu ghehuut zynde ende kende dese cap(itae} 
pen(ningen} o(n}tf(aen} thebbene midts de croysen n(aer} rate van tyden ende 
consenteerde int royeren. 
De voogden dienden ervoor te zorgen dat het geld van de wezen zoveel mogelijk 
opbracht Daarom werd dit geld meestal uitgeleend voor een termijn van één jaar tegen 
een intrest die gewoonlijk tien procent bedroeg.De opmerkingen in de rand zijn 
van een andere hand en van latere datum.Ze zijn dikwijls ook genealogisch belangrijk. 
Merk op dat de borgen heel dikwijls familieleden zijn! 

http:datum.Ze
http:bedroeg.De

