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OiJZE KALENDER 

KORTRIJK 

In de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk 

Dinsdag, 26 januari 1982 om 20 u. 
Een les OUD SCHRIFT, DE WEESAKTEN o.l.v. Mevr. Françoise GHYSELBRECHT. 
Mevrouw Ghyselbrecht werkt al een hele tijd in het kader van verschillende 

b.T.K.-projecten in het Kortrijkse Rijksarchief. Meer speciaal \'Jas ze be
last met het klapperen van de oudste weesboeken. Deze weesboeken behoren on

getwijfeld naast de registers van B.S. en de parochieregisters tot de meest 
geraadpleegde bronnen in het Kortrijkse rijksarchief. Terecht, want ze be
vatten een ongekend aantal gegevens nodig voor het opstellen van een echte 

familiegeschiedenis. Een les die niemand mag missen. Alleen de aanwezigen 
kunnen rekenen op fotokopieën van de besproken teksten. 

Dinsdag, 23 februari 1982 om 20 u. 
VOORDRACHT door lic. Marcel DELMOTTE over De kasselrij Kortrijk ten tijde 

van de negenjarige oorlog. Heel in het bijzonder zal de spreker het hebben 
over de gebruikte bronnen en het belang die ze ook voor de familiegeschiedenis 
hebben. Het belooft dus een interessante avond te worden. Graag nodigen we 
alle leden en belangstellenden uit.Iedereen is hartelijk welkom! 

Dinsdag, 23 maart 1982 om 20 u. 
Les OUD SCHRIFT. 

Dinsdag, 25 mei 1982 om 20 u. 

VOORDRACHT door Dr. his t. E rnes t ~'JARLOP over Het Fonds d' Ennetières. Nu de ; nven
taris klaar is en het fonds op een uitstekende wijze door Dr.Warlop werd ge
klasseerd is het ogenblik gunstig om even uit te weiden over het belang van 
Jit fonds voor historici, heemkundigen en genealogen. 

Dinsdag, 15 juni 1982 om 20 u. 
Les OUD SCHRIFT. 

Hiermee heb je het programma tot het einde van dit schooljaar. Over de laatste 
vergaderingen komt meer nieuws in ons volgend krantje. 

ROESELARE. 


In ons lokaal V.M.S.,Arme Klarenstraat 40, Roeselare (tenzij anders vermeld) 

Maandag, 18 januari 1982 om 19 u. 30 


WERKVERGADERING 
Maandag, 15 februari 1982 om 19 u. 30 

Derde les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE (onderwerp: Staat van goed). 
Maandag, 15 maart 1982 om 19 u. 

BEZOEK aan de volledig vernieuwde A.Rodenbachbibliotheek o.l.v. Zuster VERBEKE 
en ons medelid Denise NOLLET. 
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Maandag, 17 mei 1982 om 19 u. 30 

Vierde les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. 


r,laandag, 21 juni 1982 om 19 u. 30 

VOORDRACHT door Dr. Daniël t1ERLEVEDE over het belangrijke Fonds Merghelynck. 

In de maand APRIL is er in de afdelingen Kortrijk en Roeselare geen vergadering 
omwille van het jaarlijks congres dat dit jaar in Limburg gehouden wordt. 

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR DE AFDELING ROESELARE 

Vanaf januari 1982 zal ons lokaal (V.M.S., Arme Klarenstraat 40, te Roeselare) 
iedere vierde zondag van de maand voor al onze leden toegankelijk zijn van 9 u.30 
tot 11 u. 30. Er zal steeds iemand van de bestuursleden aanwezig zijn. Zij die 
wat extra opzoekingswerk willen verrichten, die bijkomende informatie wensen te 
bekomen of gewoonweg wat willen helpen met het klasseren van onze bidprentjes en 
rouwbrieven zullen op deze wijze nog beter aan hun trekken komen. 
~e vestigen nog even speciaal de aandacht op onze verzameling bidprentjes. We zijn 
reeds goed gestart. Ons lid Valère Hauspie bezorgde ons het nodige materiaal om 
de bidprentjes te rangschikken. We danken hem hiervoor van harte. Een aantal leden 
bezorgde ons reeds heel wat prentjes. We hopen in de toekomst op nog meer mede
werking van iedereen te mogen rekenen. 
Ten slotte: wie brengt zijn 25 familiefiches mee voor Jozef Hessels ? 

VRAAG / ANTWOORD 

Hier volgt een vraag van Mevr.Jacqueline DE MOOR- DEPREZ, Ichtegemsestraat 15, 
8260 Aartrijke. Wellicht is er een medelid die haar kan helpen. 
11 Graag zou ik de samenstelling kennen van het gezin Engelbertus TANGHE,werkman 
° Sistel 21-12-1797,+ Handzame 17-11-1863,gehuwd te Torhout op 27-12-1860 met 
Eugenia VERLINDE, spinster ° Kortemark 22-4-1801,+ Handzame 28-12-1860. Bruno 
TANGHE, voorkomend in mijn kwartierstaat, zou, dit volgens mondelinge overlevering, 
de broer zijn van Barbara Tanghe (zie Kwartierstaat Michiel Mispelon).De dochter 
van Barbara Tanghe,nl. Sidonia MUYS is de meter van Camiel TANGHE,o 1905,een oom 
van mij.Dit is mijn enige houvast. Alle gegevens over geboorteplaats,datum, id. 
voor huwelijk van Bruno Tanghe en Thérèse Mommerency zijn welkom.De trouwdatum 
van mijn 9rootouders René TANGHE,o 1874 en Pharilde LOWIE (ca 1890) is mij 
eveneens onbekend. Wie kan helpen? 

NAAI~VERANDERING 

In het Roeselaars weekblad De Mandelgalm van 24 december 1881 lezen we volgend
bericht in verband met een IInaamverandering": 
Bij koninklijk besluit van 10 december, wordt sieur Alois Desot negociant te 

Emelghem, geboren den 10 januari 1838 te Clercken, bemachtigd zijnen familie

naam te veranderen in deze van Bernolez, zoo binnen een jaar geene oppositie 

gemaakt wordt, over welke zal geoordeeld worden. 


R.H. ,Oekene 

" NOUS VESCENVONS rous V' UN ROT Er V! UN PENVU " (La BJtuyè.Jte.1 

AAi AL 0N7I l..BEN \lNSE'1 rE EEN rn.UKKIG 1982 EN \tElO?ZC8<WGSGEf()T . . ' 

http:welkom.De
http:Mispelon).De
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Jean-Baptiste BOONE, één der Wezelianen 

Het artikel over de wezelianen 1813 - 1814 was bijzonder interessant, niet alleen 
omwille van de historiciteit van bijna vergeten feiten. die toendertijd stellig 
veel stof deden opwaaien, maar ook en vooral omwille van de gepubliceerde en nog 
te publiceren lijsten der Wezelianen. Deze lijsten zijn immers de levende schakel 
tussen de historische feiten en onze bloedeigen voorzaten en zijn daarom vanuit 
genealogisch standmunt zeer waardevol. 
Zo werd mijn aandacht getrokken door een naamgenoot van mij, nl. Jean-Baptiste 
BOONE, wiens familie uit nagenoeg dezelfde streek (Poperinge) stamt als mijn eigen 
familie, die van de streek Winnezele - Watou (aan deze en gene kant van "de schre
veil) afkomstig is. Bovendien hebben beide families een agrarische oorsprong, het
geen mij steeds deed denken aan een mogelijke verwantschap, niettegenstaande ik 
tot op heden de onontbeerlijke schakel niet heb gevonden. 
Hier volgen nu enkele gegevens, die ik omtrent "de Pater" heb verzameld, want 
zo wordt Jean-Baptiste BOOr~E vermeld in mijn nota's, omdat hij jezuïet is geworden. 
Laten we beginnen met zijn grootvader Michaëlis, die vermoedelijk te Westouter of 
te Boeschepe werd geboren en die 00 10/07/1732 in de O.L.Vrouwkerk te Poperinge 
huwde met Maria-Anna DUTHOO. Hij werd, nog geen 30 jaar oud, op 2/11/1761 begraven 
in de St.-Bertinusparochie te Poperinge. Zijn vrouw, die op 13/04/1715 werd gedoopt 
in de O.L.Vrouwkerk te Poperinge als dochter van Joannes-Baptista DUTHOO en van 
Maria-Barbara LEUi~ERS (in dezelfde kerk gehuwd op 26/01/1712), stierf op 23/11/1796 
en overleefde dus haar man gedurende 35 jaar. 
Uit het huwelijk BOONE-DUTHOO zijn er mij 2 kinderen bekend, nl. Michaëlis, die 
vermoedelijk zonder mannelijke nakomelingen stierf, en Franciscus-Ludovicus, die 
de vader was van o.a. Jean-Baptiste, de "Pater". 
Deze François-Louis, zoals we hem gemakshalve zullen noemen, werd op Sylvesterdag 
31/12/1757 gedoopt in de St.-Bertinuskerk te Poperinge. Hij huwde op 22/09/1789 
in de O.L.Vrouwkerk te Poperinge met Helena-Francisca FLAUW en stierf in zijn 
97ste levensjaar op 24/02/1844 te Poperinge. Zijn vrouw was te ~atou geboren op 
20/0&/1762 als dochter van Batholomeus-Josephus FLOU~J en van Maria-Joanna van PEENE 
en stierf op 20/04/1821 te Poperinge, het zij 23 jaar voor haar man. Het echtpaar 
deed aan landbouw en weverij. Uit dit huwelijk zijn mij vier kinderen bekend: 
1) Benoi-Jacyues, gedoopt op 21/09/1790 (O.L.Vrouwparochie) 
2) Jean-Baptiste, geboren op 31/10/1794 
3) Marie-Thérêse, geboren op ? 
4) Louis-Corneille, geboren op 24/02/1801 te Poperinge. 
Jean-Baptiste werd bijgevolg geboren toen de Franse Revolutie hier de plak zwaaide, 
want hij werd" le 10 Brumaire de l'an IIl" ingeschreven op de "Etat Civil". Dat 
!t troebele tijden waren, blijkt uit de vermelding dat hij "op de vlucht" werd 
geboren. Peter bij het doopsel was vermoedelijk zijn oom Michaëlis, broer van zijn 
vader, en meter was Anna-Theresia METSU. Hij deed zijn intrede in het Groot Semina
rie te Gent op 1/10/1812 en wegens zijn trouw aan Mgr.de Broglie, de toenmalige 
bisschop aldaar, werd hij kort nadien in 1813 uit het seminarie gebannen samen 
met vele andere "of,lstandelingen" en ingelijfd in een strafcompagnie van het Franse 
leger, die naar het militair garnizoen te Viezel (Duitsland) werd verwezen. 
Op.21/09/1815 deed hij zijn intrede bij de Sociëteit van Jezus en werd op 1/10/1820 
priester gewijd te Sion in Zwitserland. Zijn professie als Jezuïet had plaats op 
2/2/1833. Hij was o.a. rector aan het "Collège St.Michel 11 te Brussel. Hij staat 
vooral Dekend als de IIApostel van Brussel ll , waar hij enorm veel goeds verricht 
heeft bij het arme deel van de stadsbevolking. Hij stierf er zoals men dat noemt 
lIin een geur van heiligheidIl op 2/2j1871, dag op dag 38 jaar na zijn professie als 
volwaardig jezuïet. 
Zijn jongere broer Louis-Corneille was eveneens priester. In 1823 was hij leraar 
benoemd aan het Klein Seminarie te Roeselare en het jaar daarop werd hij op 
10/08/1824 priester gewijd te Mechelen. Op 30/06/1826 werd hij tot onderpastoor 
aangesteld te Waregem. Op 6/05/1840 werd hij pastoor te Wijtschate en op 18/12/1854 
pastoor te Geluwe, waar hij overleed op 13/03/1880. 
Zijn oudste broer Benoit-Jac4ues was landbouwer en huwde op 12/07/1815 te Poperinge 
met Marie-Thérèse van der BAUHEDE, die op 6/01/1794 in de O.L.Vrouwkerk te Poperinge 
werd gedoopt als dochter van Franciscus-Ignatius van der BAUHEDE en van Maria
Catharina DEBERDT. Hij stierf te Poperinge op 12/08/1863, 4 jaar later gevolgd door 
zijn vrouw. 
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Het echtpaar van der BAUHEDE - DEBERDT zou 6 kinderen gehad hebben waaronder 
Louis-Benoit,O 25/12/1821, stadhuisbediende, en Henri ,0 ? , landbouwer. Van de 
nakomelingen van eerstgenoemde is er nu nog één naamdrager in leven,nl. Bertha BOONE 
àochter van Joseph BOONE, meubelfabrikant, die aan de oorsprong lag van het gekende 
meubel bedrijf BOONE INTERNATIONAL te Poperinge.
Van de nakomelingen van Henri BOONE zijn er nu nog meerdere naamdragers in leven te 
Poperinge, allen kinderen van Henri BOONE, gepensioneerd landbouwer,o 7/03/1901 te 
Poperinge en wonend te Ieper. 
En zo bevinden we ons terug volop in de aktualiteit. 
Het verleden leeft steeds voort in het heden, omdat het heden morgen reeds verleden 
is ... 
BEMERKINGEN 
1/ Als men de lijst van de Wezelianen overloopt, valt het op dat naast Jean-Baptiste 
~oone ook nog tal van andere Westvlamingen studeerden aan het seminarie te Gent. Dit 
is niet zo verwonderlijk omdat na het afsluiten van het Concordaat tussen Napoleon 
en de Heilige Stoel in 1801 de toenmalige bisschop van Gent gelast werd met het 
geestelijk bestuur van Oost- en West-Vlaanderen. In het kader van dit bestuur 
werd een seminarie voor de vorming van priesters heropgericht te Gent en werd in 
1806 ook het klein seminarie van Roeselare gesticht.
Alle seminaries waren inderdaad opgeheven in 1786 onder het Oostenrijks bewind en 
vervangen door een Seminarie Generaal te Leuven, dat tijdens de felle reacties 
tegen het bewind van keizer Jozef 11 in 1788 naar Brussel werd overgebracht.
Ten slotte dient er nog aan herinnerd te worden dat het bisdom Ieper werd opge
heven in 180 l. 
2/ Onder de druk van de Bourbons werd de Sociëteit van Jezus door paus Clemens XIV 
opgeheven in 1773, maar in 1814 door paus Pius VII terug hersteld. 
Onder het bisschoppelijk bestuur van Mgr.de Broglie te Gent werd met de medewerking 
van Graaf dè Thiennes-Lyenburg een nieuw Jezuïetennoviciaat opgericht op 31/7/1814
in het kasteel van deze laatste te Rumbeke. Acht dagen nadien werd de Sociëteit 
van Jezus door de paus hersteld. Te Rumbeke waren er om te beginnen 11 novicen. 
Dit yetal steeg tot 36 in 1815. Na de ontsnapping van Napoleon uit Elba vluchtten 
de novicen in de lente van 1815 naar het buitengoed van de heer Gobert te Destel
bergen (bij Gent). Op 7/6/1816 moesten de novicen op bevel van koning Willem, 
die de kloostergemeente te Destelbergen, waar Jean-Baptiste Boone op 21/9/1815
als novice werd opgenomen, had ontbonden, verplicht hun schuilplaats verlaten. 
Van toen af genoten ze gastvrijheid in het bisschoppelijk paleis te Gent bij
Mgr.de Broglie. 
Ingevolge de inbeschuldigingstelling en veroordeling tot deportatie op 25/9/1817 
van MGr.de Broglie, moesten de novicen het bisschoppelijk paleis verlaten op 
24/2/1818, verjaagd door een bende soldaten. Zij werden door de orde der Jezuïeten 
naar Brig in Zwitserland gestuurd, waar er een noviciaat van de orde bestond. Zo 
komt het dat Jean-Baptiste ~oone op 1/10/1820 priester werd gewijd door de 
bisschop van Sion, in wiens diocees het noviciaat van Brig was gelegen.
Dit alles mocht wel gezegd worden om de trouw aan zijn priesterroeping van Jean
Baptiste Boone te accentueren in die wel zeer bewogen tijden. 

R.BOONE 
Bronnen: 	 - Stadsarchief van Poperinge 

- Algemene Geschiedenis der l~ederlanden,dl.9. 
- L.BROUWERS, De Jezulèten te Gent. 

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK 
Handzameplein 1, 8120 Kortemark-HANDZAI~E 
te 1. (051) 56 74 79 
Openingsuren: 	 van maandag tot vrijdag 

9 - 12 u. 13 - 17 u. 
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Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. GEDENKBOEKHandzamestraat 155 
8120 KORTEMARK-HANDZAME 

tel. 051/ 56.73.36 MICHIEL MISPELON 

De beheerraden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en het Vlaams 
Centrum voor Genealogie en Heraldiek, evenals de deelgenoten van de p.v.b.a. 
"Familia et Patria", hebben gemeend dat het goed zou zijn de nagedachtenis van 
Michiel Mispelon als promotor en animator van deze drie ondernemingen bllïvend te 
eren door een Gedenkboek te publiceren, waarin zijn talrijke vrienden, medewer
kers/en de auteurs waarvan hij werk heeft uitgegeven, de gelegenheid werd geboden 
een bijlage te publiceren op een der gebieden waarnaar de belangstelling van Michiel 
Mispelon is gegaan in het raam van zijn activiteiten in de V. V,F. en het Centrum en 
als drukker-uitgever. 

De initiatiefnemers mochten veertig bijdragen ontvangen vanwege Nederlands
talige en Franstalige landgenoten en van verschillende van zijn vrienden in Neder
land, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Drie van die bijdragen zijn gewijd aan de 
persoon van Michiel Mispelon, zevenendertig aan de familiekunde, de lokale geschie
denis, de heraldiek, de zegelkunde. het archiefwezen. de persoons- en plaatsnaam
kunde, de demografie en de sociale en economische geschiedenis. Men vindt ze op
gesomd hierna. 

Michiel Mispelon (1922-1980) geboren 
en overleden te Handzame, was onderwijzer, 
maar oefende dit beroep, tijdens de oorlog, 
slechts gedurende twee jaar uit. Na een moei
lijke naoorlogse periode in het zakenleven en 
de publiciteitswereld, begon hij in 1958, in 
opdracht, genealogische opzoekingen uit te 
voeren. In 1964 werd hij medestichter van 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
en hoofdredacteur van" Vlaamse Stam", het 
tijdschrift van die Vereniging. Twee jaar later 
werd hij zaakvoerder van de op zijn initiatief 
opgerichte p. v. b.a. "Familia et Patria", een 
uitgeverij, later ook drukkerij, gevestigd te 
Handzame en gespecialiseerd in het uitgeven 
van herdrukken en van genealogische, heral
dische. historische, demografische en naam
kundige werken. In 1968 opende de V. V.F. 
een Centrum voor Familiegeschiedenis te 
Antwerpen, waarvan hij tot directeur werd 
aangesteld. In 1978 opende hij te Hand

zame het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. Begin 1979 werd hij be
noemd tot lid van de Subcommissie Heraldiek van de Koninklijke Commissie van 
Monumenten en Landschappen. Zelf heeft Mispelon niet veel gepubliceerd, maar 
des te meer aangezet tot publiceren en veel werk van anderen uitgegeven. Zijn be
vordering van het genealogisch ondenoek in Vlaanderen is enorm geweest. 

HOE BESTELLEN '! 

Tot en met uiterlijk 1 S februari 1982 aan voor-intekenprijs van 950 fr., verzen

dingskosten inbegrepen. Dit is voor 641 blz. en 53 illustraties inbegrepen, praktisch 

de kostprijs. 

De lijst der voor-intekenaars wordt gepubliceerd. 

Na 15 februari 1982 wordt de prijs 1.200 fr. 

Het "Gedenkboek Michiel Mispelon" wordt gedrukt op een beperkt aantal genum

merde exemplaren. 

Voor-intekening door overschrijving van 950 fr. op rekening 474-4160411-21 van 

"Gedenkboek Michiel Mispelon" ,8120 Kortemark-Handzame. 


http:56.73.36


VAN HA VERBEKE Eddie, Biografie van Michiel Mispelon. 

SPYCKERELLE Lieven, Losse mijmeringen na het heengaan van Michiel Mispelon. 

ROELSTRAETE Johan, De voorouders van Michiel Mispelon. 


ARICKX V alère, Moeilijkheden rond de aanleg van de nieuwe steenweg Tielt-Pittem

Rijseleinde {Posterijj 1750-1765. 

BAILLIEN Henry, Het kunstonderwijs te Tongeren in de X/Xe eeuw. 

BEELE Wilfried, De familienaam Mispelon. 

COPPEJANS-DESMEDT H., De familiearchieven op het Rijksarchief te Gent en de 
familiekunde. 

DEBRABANDERE Frans, Pycarelle en Spyckerelle. 

DE BROUWERE Jan G., Fieter Masure, goud- en zilversmid. 

Chevr de GHELLINCK V AERNEWYCK Xavier, L 'intensification de la recherche 
généalogique et héraldique en Belgique depuis 1940. 

DE KEYZER Walter, Note sur quelques sumoms toponymiques montois à la fin du 
XJlJe siècle. 

DE KOK lIarry, Antoon en Rombout Keldermans en Domien de Waghemakere 
werken aan het kasteel van Turnhout {l504-1516j. 

DOUXCHAMPS Hervé, L 'année Rubens 1977. La généalogie et l'héraldique. 

DOUXCHAMPS·LEFEVRE e., Les enquêtes judiciaires source pour la généalogie et 
I 'anthroponymie. 

FRIEDERICHS Heinz F., 't Swanger gaen van Maria Koninginne van Engeland. 
Zu einem flämischen Flugblatt van 1556. 

GOOLE Francis, Brabàntse heraldiek. 

GRAUWELS Jozef, Limburgse studenten aan de Luikse Universiteit, 1817-1869. 

HOUTMAN Erik, Enkele belangrijke bronnen en werkinstrumenten voor de ge
nealoog op het Rijksarchief te Hasselt. 

KRUIMEL H.L., De familie van Reysschoot te Gent. 

LAURENT René, Les sceaux des princes territori4ux belges des origines au début 
du X/Ile siicle -I. Les comtes de F/andre. 

LINDEMANS Leo, Genealogie Zaman te Sinaai. 

MACKA Y CM., Thorney Abbey : a peculillr. 

MERTENS Jacques, De Zwarte Zusters en de Waag te Oostende. 

MUS 0., Zwendel: oorzaak van een verkeerde voorstelling van de omvang van de 
Vlaamse koopvaardijvloot. 

NUYTTENS M., De regionalistische beweging in de Franse Nederlanden tot 1918. 
Proeve van synthese. 

POPLEMONT Ludo, Het geslacht Fredericx te Antwerpen. 

ROBINET René, Les Archives du Nord et les généalogistes. 

ROELANDTS K., De invloed van persoonsnamen op woordenschat en woord
vorming. 

SEVERIJNS Piet, Het Rotemse schepengeslacht Nelissen. 

V ANDEW ALLE A., De stokhouders te Brugge. Het geval Adriaenssens {1678-1694j. 

V ANDEWALLE Paul, Enkele demografische gegevens aangaande Oostkerke tijdens 
de tweede helft van de XV/e eeuw. ~ 

VANHILLE Willy, Voorzaten van Marie Pleyel, geboren Moke. 


VANHOUTRYVE André, Het ambacht van de Brugse "Cordewaniers". 


Jhr. van VALKENBURG e.c., Joost van den Vondel's verwanten en zijn voorouders 

te Diest. 

VAN VOOREN G.A.C., Emigranten uit West-Zeeuws- Vlaanderen naar Brazilië 1858
1862. 

VERGRIETE Thérèse, Bergues, ,place forte". 

VIAENE-AWOUTERS Lieve, Nieuwe wapens en vlaggen voor nieuwe gemeenten: 
de praktische uitvoering van een decreet. 

WARLOP Ernest, "Campus A venae ". Het wapen van de graven van Saint-Pol. 

WYFFELS Carios, De educatieve activiteiten van het Rijksarchief 

WYMANS Gabriel, Etat noble et chartes fausses, Ie cas des du Mont de Gages. 
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SCHAAPBOEREN IN HET POPERINGSE (vervolg) 

Eerst een erratum bij vorig nr. fO 46 : De impost was van een schele parisis per
maand en per schaap. 

Parochies Schaaphouders Aantal schapen schaapsgeld 

Westoutter 
 Gui 11 s r~orti er bevonden par deur

waerder, verclaert den trop 
alleenlijCk te hebben 
sedert 23 juny 60 16 1 b. 

Claeys Guilleman bevonden par deur
waerder 36 niet ontfaen 

Boesschepe Michiel Rosiers 82 24 lb 12 s.
Mahieu Plattevoet 62 18 1b 12 s.
Andries de Busschere 40 12 1b. 


Godewaerfeld Jan van Stavele 2 July vermi ndert/89
I van 33 56 
 20 lb 2 s.
Joos vanden Driessche 50 15 1 b. 
r~ahieu Rosiers 60 18 1 b. 
Pieter de Vos I 60 18 1b.
Phls van Bauwede 92 27 1 b .12 s.
Jacyues van Graefschepe 74 22 1b. 4 s.
via Louys Serigie 50 15 1 b. 
Jan de Hondt die vertrocken sijn

1 ougs t 29 4 lb. 7 s.
Jacques de Nefve 14 4 lb. 4 s.
via Passchier de Vos 50 15 1b. 
den grave van Wattou een trop sonde 

billiet (1) 

Houtkercke Jan Colfve lesten hoimant113 
vermindert van 13 100 31 lb.19 s.

Pieter Bruedt 90 
maer volgende t1re
laes van den deur
waerder 100 
30 ougst vermindert 
van 30 70 27 1 b. 

Jan Beelaert 102 30 1 b. 12 s. 
Haringe Pas schier Verhaeghe 64 19 1 b. 4 s.

Frans de Kimpe 43 12 ~b. 18 s. 
Proven Mahieu r''Ionten 100 30 lb.

Frans van Peperstraete 126 

2 hoymandt vermindert 

12 
 35 1 b 8 s.

Severen Eloy bij accorde 1~~: 24 1 b. 
~1arten Bolle van troupen tsynen hove 

differentelijck tot 3 
ougst by accorde , ... 10 1 b. Stavele Jacques de ~juck 70 
daernaer by den deur
waerder bevonden ten 
Casteele van Crombele 
160 tsynen huyse 125 
daer inne den grave 25 hadde 32 1 b. 

Crombeke Jan P 1aetevoet 125 
1 september vermeer
dert 5 1130 38 1b. 10 s. 
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Oostvleteren Thomaes Frieven 	 143 
30 november vermindert 
70 	 73 39 1b. 8 s. 

Deze rekening van 1660 is interessant omdat ze o.m. kan dienen als vergelijkings
materiaal. Immers, een zware epidemie heeft gedurende de jaren 1663-1665 vele 
kudden gedecimeerd (gevonden in de Kasselrij Kortrijk) en was de oorzaak van 
grote verliezen voor de schaaphouders. 

Y.LAMMERANT 

(1) 	 De verklaringen gebeurden bij middel van een 'billiet ' dat de schaaphouder 
stuurde aan de pachter van het schaapsgeld. Laattijdige aangiften werden 
beboet. I, 

IJ. Vandecandelael'<! Jakob 	 ValHlecanddaere Marieke 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 	 Roeselare, 6.8. 19RO Ro~selare, 5.11.8 Jo 	 * 

10. Vindecandelaere Donaid x Vandewalle GretaOp 5 november 1981 werd te Roese
o Roeselare, 29. I. J951 Zarren-Werken 	 o Werken, 28.1~.1954

1are Marieke Vandecande 1aere gebo; 22.6.1976 

ren, dochter van Donald en Greta 
9. Vandecandelaere AJbert x Soenen C.millaVandewalle. Zoals het een goede o La Rochelte, 2.11.1916 Staden o Staden, 259.1922 

gewoonte aan het worden is bij on 1.10.1943 

ze V.V.F.-leden was er een stam 8. Vandecandelaere Cyriel x Hoorelbeke Elodia-Maria 

reeks van de boorling bij. Deze Renatus Staden o Staden, 13.3.1884 
o Staden, 7.8.188\ 10.10.1904 t Staden, 29.3.1950klimt op tot omstreeks 1650. t Roeselare, \Q.5. 1960 

Graag drukken we hier de stamreeks 
7, Vandecandelaere Bruno x Demi tknacre Julianaaf. eStaden, 25.1.I85è Staden Philomena 

t Staden, 13,5,1938 6.10.1879 o Staden, 25.3.1859
Dank zij de inlichtingen die het t Staden, 29.11.1928 

Genealogisch Vademecum van Moor 6, Van de Candelaere Petrus x Van Yseghem Marie-Thdese
slede ons brengt, werd naderhand o Stad en, 16.10,1813 Staden Staden, 29.111820o 

t Staden, 19.1.1864 7.10.1844 	 t ·.1nog bijgevonden dat: 
Jan vande Candelaere poorter was 5, Van de Candelaere Francis x Froyman Anna-Then:sa 

o Stad~n, 25.1.1780 Staden 	 , Kortemark, :;0.10.1777te Moors lede. t Staden, 20.8.1844 11.8,1805 	 t Staden,31.5.1/:j57
Hij was de zoon van zekere Gillis 

4, Van de Candelaere Joannes x Oepoorter Roza-Therese Van de Kendelaere, die zelf een 
BdfJli~t 	 Langemark ca. 1748. 

van de zes kinderen was van Mo , Staden, 1742 
G 

t Stadcl1,ll.I.I::::25 
t Staden, 10. I Ll815dart Vande Kende 1 aere. Deze 1aat

ste moet omstreeks 1580 te Moor 3. Van de Kendelaere Franciscus x Pattijn Joanna·Jacoba 
t Staden, 20,9.1762slede geboren zijn. 

2. vande Candelaere Frans 	 Seys Willemynken 
t Staden, 28.4.1730 

I. vande Candelaere Jan x Tourout Cathdijnken 
o omstreeks 1650 

FAMILIA ET PATRIA 

Is opnieuw verkrijgbaar: KLIM IN JE STAMBOOM Michiel MISPELON. 80 Fr. 

Verschijnt op 20 januari: 	 ~10RFEEMGESCHIEDENIS en -GEOGRAFIE DER NEDER

LANDSE TOENAMEN Jozef VAN LOON 

genaaid: 1200 Fr. Gebonden in balacron: 1500 Fr. 


Eventuele bestellingen kunnen afgehaald worden ten huize van Familia et 

Patria Handzame; Openingsuren: iedere weekdag van 8 tot 12 en van 13 tot 17 u. 

Of bij D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 Roeselare. Openings
uren: iedere weekdag van 6.30 tot 12 en van 13 tot 19 u. Zaterdag: van 8 

tot 12 u. telefoon: 051 / 20 72 88. 

U mag ook bestellen langs de boekhandel. 

Graag verlenen wij U gratis, indien gewenst, bijkomende inlichtingen. 
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;1.HUYGHEBAERTDE 	 WEZELlANEN 1813/14 (vervolg) Bijlagen 
-"...-..,....._.-,=..,.,.-,-.=...",.=~--~..".----:"--..,,,...,-,--,..-...,..-.,.,....,.-.,...-- ,------ --' ---,--,---,- 

UH: ET DUt:: ':"""OL>' <",. I~I.", I P~,Jt~~""1I U :."'Il';'L,; I ' NOlts IH'- <,.' r,' '" 	 .\.,';111'.\11"-",
DE NAI5SAl'4CE 	 or,; PARt:.,=

--------.:---------!------~------,------"--,--, 
Ghijselen. Charles 
Glorieux, Féllx 
Glorieul, Joscpli 

HO. 	 Guddyn, Pierre 
Goethals, Amand 
Gontllyu, Adrien • 
Goudeseune. Pierre 
Gouwy, fgnace 

6;1. 	 Haej;heDS, Serapliin 
[{of, Félix 
Jacques, Pierre 
Lannoy, Engelbert 
Lanssen, JeaD 

70. 	 Laumosnier, Henri 
Lauwaert, Josepb 
Leeoeq, Jeen 
Le Reverand, Antoine 
Levrall, Bernard 

;5. 	Maertens, Albert 
Margodt, Amand 
Martens, Françols 
Matthijs, Jean 
Heganck, HemaD 

110. 	 Oplines, Joseph 
Peeeell, Philippe 
PUlaert, Thomas 

Planehon, Bernnd 

Po~lman. Jea u 
R:.i. rll~!a,'rl, \)"Hlinirfllf' 

R~rl.,ad. Richard 

Rhm~u. Benoit 
ROIl;,,,'el, Fiern' 
Hy;'''''\\ al'rl, f.bark~ 

nt!. SalHI:"k, Gllil1alllll~ 
Sary, Shaphiu_ 

Seh!'''' I'~el!', Jo" ph 

Stb"p.'r>, Jossr 
SChola,'rt, JP<Hl 

ft;, 	Sil ...<, Chal'lr~ 

SI"'ise, Jn:;fplt 
Sru;ll'!"n Jr3H-!l"plÏ,I., 

Snijd"!':i, Jeall 

Snlll1,"illl', Jm;cl'll 

100. Sl""',be!'t, Pi"ITe 


SI,,'!L'; r •.!;lr1II11'" 


~tn,:\r'. Ph I )'r· 


s~ lU/wil:;', pi"l'I,1 

1':1(:1;. ,\ rn:ulIl 

tlJ:i. rY';:'i·haut. Jati(W~ 


Tyl~:tI, J)nll,ini'lile 


\':1'1, P:lltf 


\an ,hk,'I'. Li"\in 

\,111 1"',i"I1, Cl!rbl"pll,' 

IlO. ':lil ('111\\":11>"1';"", JrJIl 

V:H1 C",: Ii.·. 1';11:11'0 

\';.tl 11," Ca ... ki"k. J":ili 

\' :IH ,f,' 1-., ;-,'h".. ",'. J ,-li. 

'I: 

,',lU 	,I I'>:' ~', \':, "",'ti 

B,'e~inlje. ':!!) n,w. i 793 

Ootti~uie$, Hl rèn. Ii\)j 

Belleljem, 7 aHil IT9~ 

Lichterwide, 't;; dec, I i92 
Gand, 8 septembl'e 17!)2 
Gand, 15 septembrc I 'j91 

Ypres, 15 nownbre Ii(H 

HOllgledè, Hl déc. Ii!H 

LaunI', 21 sept. IiIH 
Wulvergt'm, In ~.r. 171H 
W:lregellJ, 11 oet. I j91 
Wevelw;elll, 10 anilt li!)::! 

Rouiers, ! I aOllt 17!!" 

Geluwe, !O sept. tï~' 

~ Wichelen. 7 févr. I: 9! 
.\Ieulebeke, 17 nov. I:O! 

Gau". 3 no\'embre 1:\);1 

~achel D, I :ln'il C 91 

Liehl,erveldc, ~,jJlfl'.l~O:l 
Hooglede, r fel ri~r t; 91 
Han,;beke_'!~ /let. t: n.• 
Wetteren, 10 oet. {/91 
Nevele, '.tI novembre I ~9i 
MQorseele, 13 sept. I iO.. 

Passcheadale. 21 mars 1191 

Qualrit'IDt'. Yprc5 

Pol·sie. Cuurtrai 


Troisième, Cuurtr:q 

Pü~sit' I Tbirlt 


Thl'ull)~ir~ 


IIhd!H'i'lue, "pre:: 
.:Jl!lésie, I1tluler~. _ 
HlIftoritilll·. H\.II~ 

Shit,jri,!'!,,, C')\ll'tfli 


ThénltlbÎ<' 


Puésie. I~ 


Théulogie 

TroisièUle. AudenartJe 


Troisièmt', Gand 

Th{'olo;;ie 


Poésie, Hi)~kf:~_ 


Rhi>fori'lUf, I ;nUl'trai 


Quatrit'me, )Ieèr','ndré 

Rbétoriquè, Gand 

Théolo"i~ 

QU:J.trième. Courtrai 

Tbéologie 


wemletem, 16 seDt,1ï9Z ~ 
Quaremont, 20 aoüt (847'· 
Gan,l. ,\ octohre I iftll 
Cruyl ...ke. I févri,r I iK!! 
.\IlMnarJe, fl DO\, 1ï~1'.t 

lIa rcke, 1 nov. li90 
l.angem:.rck.'!8 mai t i9,1 
HeniDghel.il, j:j aoll!. liliJ 
Gand, :Ij fèvrier HOI 

tede, .t novembre t 793 
Tronchiennes,2 nov, t ï{)!3 

Mosl, 14 aOllt t j!H 
Zillt'brkr, 16 sept. I j!)O 

I't'JI)'Till~e, 30 lIlar~ 170·i 

1l1'i1""'·I1I, I1 nm'. t iB:~ 
'1'1'<'" tO :lOflt 1,!l1 
:'IllltlW, I~juillet li!H 
}kllill, 11 UiH. 17!11 c 

S"lIlergclIl, :llllai \jIH 


1l1'I;ah,:\ ~!'I.t. li8\ 

. fl,w,ing-, '!() 3""[ Ij!11 


I\hét., P"!l"l'ÎlIl'e 

Thèolo;.!ie 


, 

l'roisii'me. Kieldrp"ht 


th~ohlj!i,' 

PI)(lS\f', P"(JI'rin;;t: 


Tft)bii'IW', C"Ul'fr:1Î 


11it'-n!,,;':'!j' 

I'",··"il'. 'PI", 

1ï"',,I,,;i

1''''':':'1''. 'I"'" 
: Oi'tlllI<I,,, I aHil I ~m \ I'ot':"ll', 1\I\I,::l.f,> 

I \\ idsbdtr I t9 mai liG':! P'W.'I". Thi<'it 

\ Sleidin\;e, ti mars 1~()n 1 Bh,'h.ri,!:I'·, Thi,,1t 

!Slllidiullf, '18 at)ût I7A!) I l'h.:olu~k 

i lIarnllu:, 10 sept. l';O:! Pl,t",... it\ )lnHp 

: E"'l';;ern, 11 nO'i. Ii!11J TrHt"iii,tlw, {~:lIl1.~ 

n"l/iers, 24 nov. 1';0:\ 1'1I';'l!Il;;.it' 


F.tkhove, 1'1 Illars t 71iO 


. Bmrcn·Konl,u, 17 mai 1787 I 

.\uolenar,j.-, 211 anil I ~\I:! , 


o,,:;! E,·rl"" .~î jU,i,nOI I ~:'H 'I 


'tl :r,·!llI·k,., ".P'L'. ~ t ,~).! 


1 

~kUllil'r, B''''c'io ~~ 
eulli\ateur,l)oUi!.l,ui6 

f:ulti,atcur, 1l~1I";;,'m 

CIIII iv;1 tril I' , I.khtene1de 

R"nti~r, GJ/Itl 

;\':s,,,'iant. Ga!ld 

Epirirl'. r (lr.5 

eulti\at(·tór. ".l"idedl· 

t:ulti\;llt-I:r, IXIJ'U~ 

t:ullj'akur, [lell'iijk 
Culti\a!t'ul'. We\dl:em 
~ar~c!!al fèlTant.II"!JI!'r-

ClIltivatetlf', Geluw,
Culti\atenr, Wi,'helen 

Boubn"er. Wûnleq;~m 
Reuliel', Galld 

CII1tÎ\lleal'_ ~l:tdll:leD 

Cultival"ur f.ichtt'r'di!c 
CullÎ\akur.lhl"g!edl' 

f:llitiva!cla" lTau,-bpk,' 
Culti\·lkur. Wetl,'rpu 

Culti\ateur, :'ievóle 
CullivatflJ~, ~norseel.' 

Cultivat., Pas3chfullale 
Rentier, Crombeke 

Cultivateur. QU3wn'lut 

UbraiIt. (;:t'lr! 

lLllllir3l~':r, (fJ::Îlr~,' 
l.t~Eî .... I:d ,'11 r..'I!~kn;ii·lk 

B,,"I;III~f'r, E~ Ut' 

.\l'~odant. P,)!H'riil~,' 

l:lIllÏ\atellr, 111'0 i11;;11,.(51 

Epicil~r, GaluJ 

Culti\alwr, 1.<"lle 


Cultivat.,Tronchienlh's 


Sacrj,;laio. Zill..\,~k~ 

)1:1l'I·'c!l. r,'rr.. f'''l'''rillë'' 

CuPi\atrllT', n,'l!t'~j·JiI 

\t·'~,lf'iant. \JII'I':-
:'it"~.II·i,lHt, :'iillll\j' 

Orfh re, "e!llll 

('IIUi\af!'nr. ~('1H1i'Ii!!'1iI 

:t1'rrÎI';;)1lr~ gl'fI:Ü:\ 


t:lIl1i·,at'·'II'. 1\,le,:!,:~" 


~!;bjli'iant. (Ii\!"tltl
 " 

l:ulti\"ll'ur, \\ idólhk,. 

C!!lti\;l1l'tlr. S"'idil'~' 

l!..o:lal)~,T. SI, i,!il';C 

'\-'... !)1-1:\nl, jl,lll:'it" 

CnIIÎ\':It"liL F\· r~"!i! 

:\ï,,"t)fi;mf~ n"nt .. !"", 

~ - Culti'atpar, en,)'!:;'III"n" 

: CuJf";.t,',,r. U.. I,,.: I, 

~ \q",.It·j'.i!lf) \;l~:'. >'!~': 

!hl':.;III'\j!" (). !'"C" 

111r·tti .. l'. I'Y;I '1"\" 

I 
; 

Lib,'~<; !e!! Ulai IM4; Ill,'rl ,'n I~,~H. ·'11:" l .\1\-- i::~'" 


Lihr:'):' Ir! ~ m,d lö: t; u'I'lIIl1r'i",a ii:i~ j';,ut t'(.-[. lj~~ .~; 


nt:~:>rta lp I!lj:l!i\ii'r ISt., !l'd;~br3',,~1 !'ï.:'rt\tï' rn< 


"".rl "11 181'>0, cI:ro" a l!1l!d;';;j,' 


[)é~trta It! n jan.,i~~r 1,31 i; lU' ri ','0 !~~,~ u:r~ ,\ \ 11:'." 


Kclrt aWe,:'" Ie :5 nct·,ure 1,'\1:). 


D,"s,'rla,le ij B:ai tSIJ; lll"rt w l:-;-:!ti. \i'-:I'r,'.' I'! "':-,: 


~Iort a \\',~el lt· n IkcewiH'c Ii,q:: . 


!llorl:i ",,:,tl k ::!:: ,'tl'lcm1,r!' leii::' 


liber.. Ir 811ui I.~:,i; iII·lrl en IR:;I, '·'jr" 'I ,\,d' "".;;' 


I.ihrt- ~r 11 11:'11 IKI \; u·"wi,r:, ..·.. ~:;,' :'<"1:;1 "c""" 


~Iort a W",,'II,' 2:: d"""Il,:'r" Ist::. 


Fut clIrè à SI"Ja",i';ca!!fli" d 1lI.11i!'1i11'1l1~7',I, 


}I,)!'t tll ISI:-i. t'<;r~ i :lcêt'l1r,·. 


Dés"rl:, I.' 10 jctnv;·'r IXlt; fnt ",'[O;:j Tr"h'll"!l!'·' cl IC',· 


}fol'l. à W",it! Ir -:!! di·,-,'mlorl' IS!::' 


D.:'sl'rb Ie n jlll\. tSI ,i-; Illl i rt ,t'd·'·t. d~'I\'\t'C~l'" ,1' i:. 

Dè':crta Ie 5 :i,\l'!! I~I j: Il1lirt f~ t-.!L:;' ~'IU"" ~t H':;·:L 


~I(\rt "Il IS,;;:. ,111''''1 Ee~~m, 


D,'"rt,: lp !1jau\'.lll! >: Ol"rt ~n lil ~7.",.r,; ,lt-h ~I'J,i,';·, I 

O~",'rt;, I.. Ij In:li ISU: mor! "r. I~C:' (:,rc à lii";"~':j: i 


Oé,el'la Ie 8 a,rllISH; !Iltlrl ,'11 18::;, CIII'P il S.:he:,,";! 

Déserta Ie 16 jan" ISU: entl'J .1' 1:1 ro:!!!," ,I .. Jé"l', :'! 

Lib~rê Ie ~ IDai IFlU; mort ,'n 18di. ':111"; i P."i!, !"':, , i 


Mort aWe5flle !:: IlcloÎlre'~ t:>. 

Fut ellrê a ~ïeu\\(apel!t' <t IIlc\fu'nl cu IS::!. 


Oé,erta Idl .1f-wnlJre UI:): rn"rt •. ", t~ .. :. CI,r'; ~ .\ 


Il",,,'rla te"l di,,'. 181:i, ,'utr.. ·1' !a C" de J?,u.': Oir', 


IhRrla !e 1\ llI~i ISU. ,jp\iut i'r"tre ct m"lIr:l! "::! I~;· 


D'.'i,'rla k ~) mar, IR\.I; mort "!l l"lC::. 'ica:!':' .' :;; 


~Inrl à Hur"lll')!l'!e k :!I 01)'''t1;I,r,- t!{ti:~"- ""''''':1 

Filt CIJ!'':' à \Yul\,'r,;eml'llJl"urult'11 IS:>!, 

~(,)J·t à\\"c:;clle:?O otl\cmhrc 181:3. 

Dt'~el'tale2i;d,~c'·lIlbrt.·1813;u)o<Jt 'Jj 1";1':. "I!: ,\' 


ltlJrt a W";;"lle ttl,)ct"bre IHI:I. 


~I<lrt à W!":iel Ie H) :)('ptembrc 11<11. 

EU\lip: tl(' \\·t"~d :1 .\n\;:r5i; n·tlrt!Lr:)~<;;a pa.:. rl't.d- "'j ,'1 


l.ih,'·I't', k" !l'J; 11'11; o"'mlll':>",,;, (1"- !",(:.[, ..~:'<.; 


~ .. rl a \\ ""'11.: Hl ,J;'n'mbrc Il' I :;, 

UI'~.'rt3 h· ~o dl1f'. UH:~; IIFJrll'U f.,,;;n. j'nr;";l n:1"1, 


~I"I'I :1 W", I '" 1:1,J,','I'wbr" Uî t:l 

Lih;'I"" h· !\ m~i Ix 11; Ulorl ,'I, 11'1", r",'" :, '",':", 

t:nvllyt> ,Jp \\'(';~1.'1 :1 .-\tl\flr:-;~ n', mb1 I~-.I I';j r.-l,lt~; 


Libc'f"I" !,-.:-..; fHai PH(; IItl1rt i'a f·-{i·"-,. '!'.:"-~J L-",· 


~IOf' PH t~-;:!~ tlll"" J ~;ljq!-f~.'· ;',--. 

l.ih"r,·' '" S IJl:! i 'HI4; u-"Ildq a"', I',' !"",d 

IJ, ,,'t la I.. ~ Ill'il ISI i: n'", ,I, ,'" 1",1\ :.,'lUI" t,', I" x :1\ I! IIlI i: 111 .. 1'1 .'~ \"~', ,'IH' I' 

I Ui ~f f t, It Ui J jI, \; •• l}-j I i > ti, 7,' 1"':1; f j 

'1Ir~I'Sj,t'i:l I. ~fl I!l q" IHi! IH·II 1 .' pr;- ~ 

< 

'I' 

t 

j 

• Hf "ti Cl t" I!t n 1\ i~·q:~, 11"'11,( I I ~ l 

I 	 ,--- , - II,--,,'rIJ h· :; .1\1'11 IK! I. n" 11,'>1 '., ,'"I~hrl ,'n I'I~:". ,111'''' I,.:r ol." .,-', ,1' 
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BOEKENNIEU~JS 

In april 1982 verschijnt de langverwachte GESCHIEDENIS VAN EGEM geschreven door 
onze nationale ondervoorzitter Valere ARICKX. De geschiedenis wordt uitgegeven 
in twee lijvige boekdelen, die samen circa 900 bladzijden omvatten.Het boek is 
bovendien overvloedig geïllustreerd met fotols en kaarten van vroeger en nu. 
De totale prijs voor de twee gebonden delen bedraagt bij voorintekening (tot 15 
april 1982) 2 x 850 = 1.700 frank. Men kan niet intekenen voor één deel. Nadien 
wordt die prijs verhoogd tot 2.400 frank. Voor de boekenliefhebbers worden ook 
enkele genummerde en getekende luxe-exemplaren gedrukt op speciaal vergé papier, 
gebonden in similileder en verpakt in een mooie doos.De prijs voor deze luxe
exemplaren bedraagt 3.200 franK. Om de oplage te kunnen bepalen is het noodzakelijk 
spoedig vooraf in te tekenen en het verschuldigd bedrag vooraf te storten op
rekening 717-0302842-83 van V.ARICKX-MEEUWS te 8500 KORTRIJK. 

Pas verschenen: het ~e JAARBOEK van de GESCHIED- en HEEMKUNDIGE KRING 11 De 

GAVERSTREKE Dit jaarboek is te bekomen door storting van 475 Fr. op rekening
11. 

nummer 068-0503010-92 Geschied- en Heemkundige Kring,Waregem. Het kan o.m. ook 

besteld bij onze leden Guy Algoet, Stationsstraat, 39 Waregem of bij

A.Vandewiele, Zultse weg, 53 Waregem. 

Dit jaarboek brengt opnieuw een schat van gegevens voor al wie voorouders heeft 

in het Waregemse.Er is ook een zuivere genealogische bijdrage van ons lid 

F.Coussement over De familie Coussement. 


FAMILIETIJDSCHRIFTEN 

We ontvingen nr. 9 van het familietijdschrift Familiekontakten VERVUST (december 

1981). Hierin nieuws over het familiereest, een interview met een familielid, een 

familiepuzzel en ander familienieuws. Verzorgd gepresenteerd zoals altijd. 

Verantwoordelijke uitgever: VERVUST Marcel,Zwaluwenlaan, 6, 8500 Kortrijk. 

Ook It MEERMINNEKE, nr. 4 was opnieuw de moeite waard. Daarover volgende keer! 


~--)\BÖNNEMËÎÜ-ai-'t STAMBOOMPJE. --_. -.-------. 
Ondanks de stijgende drukkosten willen we ons in 1982 nog houden aan de prijs van 
1~81. Wij vragen dus aan alle niet-leden of de leden die niet behoren tot de afdelin
gen Roeselare en Kortrijk een (kleine) bijdrage van 150 F te storten op rekening 
063-0100018-46 van Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK-HEULE. 
Er is natuurlijk niets op tegen dat leden van onze afdelingen ons steunen door ook 
deze bijdrage te storten. Wij blijven echter verder het krantje sturen ~an die 
leden die het willeQ en dit gratis. Er wordt dus een kleine inspanning gevraagd 
aan de leden die verder het kran'tJ~...9r.Ati?_.wjJJE:n. Vul onderstaand formul ier op 
en s-tuur heYöp-Ï1-ääF- de redacti e of geef het af aan de afde 1 i n.9..ss~cr.!!taris.... ____ _ 

Ondergetekende ........................................ Lid V. V.F. nr. . ......... . 


wonende ............................... straat , nr..... postnr...... te ........... . 


wenst It STAMBOOMPJE, Zuid- en Middenwestvlaams V.V.F.-krantje verder gratis te 

ontvangen. 


Bijkomenáe inlichting: ik zoek de kwartierstaat / de stamboom / de voorouderreeks 
van : t ............................................................................................................... . 


Ik heb speciale interesse voor de gemeenten: .................................... . 

·............................................................................................................................. .. 

·.......................................................... " . " ... " ....... " .. " " " ............ " .......... . 

Volgend probleem houdt mij speciaal bezig: ...................................... . 
·....................................................... " ........................................ . 

N.B. Indien U dit tijdschriftje onbeschadigd wenst te bewaren, wil gewoon verwittigen.

A.U.B. 
(Alleen actieve leden moeten bijkomende inlicht.invullen.Leden die alleen genea
logische belangstelling hebben kunnen uiteraard ook het krantje krijgen.) 


Opsturen naar: J. ROELSTRAETE, Krans vi jver 41 8710 KORTRIJK-HEULE. 

http:Waregemse.Er
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o U D 5 C H RIF T 

We geven ditmaal een korte tekst uit de parochieregisters van Roeselare. Het is 
een tekst die werd gebruikt bij onze lessen oud schrift in Roeselare en die wel 
enkéle problemen stelde. De tekst bewijst meteen dat de lezing van onze parochie
registers niet altijd zo gemakkelijk is. Ook wij moesten ditmaal bij specialisten 
te rade gaan. De archivaris die we raadpleegden gaf toe dat het hier om een uit- 'I 

zonderlijk geval ging. Hier volgt eerst de tekst: 

18 (october 1668) , '. ~ , " '. L: 


Anna Theresia Van Halewin aetatis ,tIJ' ~~..--V~~ 6:""";/a~~:I;'_ ~/~), 
36 in choro B.Maria exequiae ~4 1< I • 

lae classis delatae in 31 martij
1669 feretrum eius remansit 
tectum alba et lanea 
veste usque t-n ft-nem annt
quam sibi ex consentione 
cum D(omino) Pastare facta here
des retinuerunt dantes 

~~b~~~7.tionem 4 florenos 

De vertaling luidt: 
18 (oktober 1668) 

. ,1l~~ .~Z/t"~l'",,~. ..,~.9,....,t;..p " 
' t: t )I ~. /I ~ '. 

' • ',I. ' ~t~"l ~.'3 f t1lYl aJ'a4,. . 
. i/; , " hL" 

. j!l~l:;' '......(.~. '~. .J;~:-1-G---:'. ;,' 
J , ~n.

l?f.-, ....? ..~:u____.-.J):.-;;E'~.:. :,: 
~~I'JlA~S'~ t!,-1.d_~ " 

. Z""~J ~"'j.,-....../~~__..._~i: 
., 'n ~ ~./.< / ' 

Anna Theres i a Van hal ewi n i n de·~ ,.....v-y - ~~.J r:~""'-'-"'" !k':.""; 
leeftijd van 36 jaar; de uitvaart 
van eerste klas in het koor van 
O.L.V. werd uitgesteld tot 31 maart 
1669 ; haar doodskist bleef bedekt 
met een wit linnen kleed tot OIJ 
het einde van het jaar ; de erf
genamen kregen haar terug krachtens een 
overeenkomst gemaakt met de heer pas
toor en gaven voor de afkoop 4 florij 
nen aan de kerkfabriek. 

De betekenis is minder duidelijk. Kon 
de lijkdienst niet betaald worden en 
is dat hier een soort chantagevorm ? 
Of heeft het te maken met één van de 
vorige begraafakten: 
20 (september 1668) Joannes van Halewin 
submersus in via HooghZe 
sepultus in choro B.Mariae deZatae 
fuerunt exequiae in 3am martij 1669. 
Werd het lijk van Anna wellicht ook 

niet direct teruggevonden en is ze 

een gelijkaardige dood als haar fa

milielid gestorven? 

Wellicht zouden de wettelijke passerin

gen hierop een antwoord kunnen brengen. 

Als ze tenminste nog bestaan? 

Een zoekertje dus voor onze Roeselaarse 


~"-"'-'~"'- .... ~---"_.. ,.,.., .. ".._-----_.~~-- . . _. 
VO Oft uW .6 paMc.enten 

·'i>.Jf/~...-~'"')...!~-
~ ~ 

-::'~A ...~..>--(.••~~",,~ 1>if'.,.~"'::'~:
If" /t.... . (/ -)

T"~~--5J..· 

leden. Reacties op deze tekst of 
inlichtingen over de betreffende 
families zijn hartelijk welkom op
de redactie. 

J. R. 

GAAT GEEN VAG VERLOREN ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERVEN OP EEN VEPOSTTOBOEKJE VAN DE 

BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 

VE BANK WAAR GROOT EN KLEIN ZI eH HELEMAAL "THUIS" VOELT 

.1 
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o N Z E KAL END E R 

KORTRIJK 

In de zaal INTERCOM, Rijselsestraat. Kortrijk 

Dinsdag, 23 maart 1982 om 20 u. 

Les OUD SeHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE 

Wij gaan verder met de ontleding van de voorbeelden uit de Kortrijkse akten en 

contracten. 

Dinsdag. 25 mei 1982 om 20 u. 

VOORDRACHT door Dr.hist.Ernest WARLOP over 'Het fonds d'Ennetières'.Met belangstel

ling kijken wij uit naar het ogenblik dat de inventaris van dit belangrijke fonds 

zal verschijnen. Door deze inventaris komen heel wat belangrijke bronnen voor 

Zuid-West-Vlaanderen binnen het bereik van de zoekers. We verwachten dan ook een 

talrijke opkomst voor deze belangrijke uiteenzetting. 

Dinsdag. lJ juni 1982 om 20 u. 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE.Een nieuwe bron wordt aangesneden. Natuur

lijk krijgen alle aanwezigen de te ontleden teksten. 


ROESELARE 

Maandag, 15 maart om 19 u. 

BEZOEK aan de Albrecht Rodenbachbibliotheek. Arme Klarenstraat 75 te Roeselare, 

onder ledding van Zuster Verbeke en ons medelid Denise Nollet. 

Maandag, 17 mei 1982 om 19 u. 30 

Vierde les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. 

Onderwt:rj-: staten van goed. weesakten en weesrekeningen. 

Maandag, 21 JUNI 1982 om 19 u. 30 

VOORDRACHT door Dr. Dani~l MERLEVEDE over 'Het fonds Merghelynck'. 


Ons lokaal V.t~.S .• Arme Klarenstraat 40, is iedere vierde zondag van de maand van 
~ u. 30 tot 11 u. 30 toegankelijk voor onze leden. 

VERGEET NIET HET ANT~WORDSTROOKJE (of een afschrift) DAT ZICH IN HET EERSTE 
i~UMt~ER BEVINDT IN TE STUREN. VELE LEDEN BEANTWOORDDEN AL ONZE OPROEP, maar 
ER ZIJN ER ENKELEN DIE HET WAARSCHIJNLIJK VERGATEN. DOE HET NU. 

In de maand april is er in de afdelingen Roeselare en Kortrijk geen vergadering.
Het liATIOI~AAL V.V.F.-KONGRES 1982 gaat dit jaar door in Hasselt op 17 en 18 april.
wij hopen dat toch enkele leden onze afdelingen zullen vertegenwoordigen . 

'~ STAMBOOMPJE 

wo/uit glt~ veM~uWtd naM a.U.e leden VaYL de V. V. F. -aMeLingen ROESELARE en 

KORTRIJK. (ook aan leden Me ~oevai.Ug bl.LUen onze Itegio wonen maalt onze veJt

gade.Jungen b.,[jwonen !). tJiu leden 06 leden van andeJte a6deLingen die onó tijd

~ehki6~ witten bekomen kunnen ~ doolt ~~o~ng van 150 F op Itekening 063-0100018-46 

van Johan Ro~tJtae~e, KltanóvijveJt 41, 8110 KORTRIJK-HEULE. 

AdtteMen e:n adtt~wijûgingen dooM~Wten naM F!tanllin VEMEYERE, Haltetbee~~tJta~ 8, 

8550 ZWEVEGEM Me inó~~ VOOIt de veltzenMng in hu KoUtt,[j~e 06 naM 

Lieve VERCRUYSSE-VENYS, StatA..onódttee6 130, 8800 ROESELARE, VOOIt de Ro~et~e leden. 


Wij ve.Jt6~Wten geen lOMe numme.Jt6. VoJt,[ge. nummeM woltden ~leehû opg~tu.Wtd b,[j 

veJuehijnen van volgend nummelt. We~ d/.1J.) nie~ ongeJt/.1J.)~ aû u niu vlug hu veJt

lo pen nummelt 0 Mving. •• HU kom~ wet. 


t 

http:ongeJt/.1J
http:oevai.Ug
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DE VOLKSTELLHJG VAN RUMBEKE IN 1615 (Ve}Lvolg) 

Willem de Jaeghere ende Callekin de Jonakheere zijn huusvrauwe hebben kynders 
Christiaen, Hansken ende Tuerakin mitsgaders noah Cal leken, heurlieder jongste 
doahtere... 6 

Jaeaques de Vleessahauwere ende Margriete Burahgraefve zijn huusvr. hebben 
kynders Tanneken ende Joossynaken... 4 

Janneken Smedts weduwe van Christiaen Van Vleteren heeft Caerle ende Maeiaken 
van Vleteren, met noah andere haere jonste soonken tsy drie kynderen... 4 

Daneel de Cleraq ende l1aeiaken Callewaert zyn huusvr. met een dienstmaerte ... 3 

Cathelyne Cuupers weduwe van Miahiel Vanden Bussahe heeft Gillis haeren soone 
ende Callekin sGrijssen voor dienstmaerte... 3 

Jan Gheldolf fs Denijs ende Janneken Verhulst zyn huusvr. 2 

Adriaen De Jaeghere ende Margriete Maelfaiat zijn huusvr., met 2 heurlieden 
soons ... (in de marge: ghemindert de simpele soone) 4 

Willem Calewaert ende Maeiaken Claax zyn huusvr. hebben Miahiel de Grijse voor 
anaepe, ende een dienstmaerte onlanax thuus gheaommen... 4 

Pieter de MUenak ende Maeiaken Van Daele zyn huusvr. met Jaeaquemyne Wardenier 
heurlieder maerte... 3 

Pieter Vande Kerakhove ende Beelkin Nollets zyn huusvr. hebben Maeyken ende 
Hanskin kijnderen... 4 

Pieter d~ Commere ende Catharyne De Vos zyn huusvr. hebben kynderen Pietere, 
Jaeaquemynaken, Claerakin, Joossynken ende Cathelynaken Commers... ? 
(inde marge: gheaugmenteert met een kyndt) 

Daneel Bulteel ende Catharyne Poorters zyn huusvr. hebben een soonken Leynaerdt 
ende een doahterken... 4 

Mahieu Berteloot ende Jaaquemyne Bauwers zyn huusvr. hebben kynderen Janneken 
ende Grietkin Berteloot... 4 

('t vervolgt) J.GODDEERIS 

rvlEDEDELING 
Op vrijdag 26 maart 1982 gaat er in de STEDELIJKE DIENST NOORDSTRAAT 
een voordracht door met als titel 11 DE ST.-MICHIELSKERK TE ROESELARE 

in ROESELARE 
IN RUBENS· 

TIJD (1550-1630). 

PELGRIMSTOCHTEN 
Halle, Scherpenheuvel, Dadizele, Sint-Hubert zijn maar enkele namen van de tal
rijke bekende bedevaartsoorden. Ze worden herhaaldelijk vermeld in de paspoort
reg i ste rs (1). ' 

Men ging op bedevaart - of men stuurde iemand op bedevaart - om verschillende re

denen,onder meer om de zielerust van overledenen te bekomen. Hier volgen enkele 

voorbeelden: 

- voor Matthys BOVYN fs Andries (2), overleden op 17 december 1682 te Beveren


Oosthouck werden twee Ipelgrimagies· in rekening gebracht: 1 naar Adinkerke 
en 1 naar Rozebeke bij de overleden belast te doene met 't doen aelebreren 
een lesende misse. 

- Drie jaar later sterft zijn vrouw Marie fa Jacques SOHIER ook te Beveren -
Oosthouck op 12 februari 1686 (3). Voor haar zijn er ook 2 ·pelgrimagies·: 
Adinkerke en Roosebeke aangerekend met t doen lesen eene misse •.. 6 pond par. 

- Marie de NEVE fa Jans, vrouw van Pieter de MUYNCK sterft te Aalter 'in 1725 (4). 
In haar rekening betaalt men aen Jan Welvaert ende Jan Coakel bij quitan(tie) 
van 6 september 1?25 de somme van Lb. 1. 5. 3 OVer het doen van drij bede
vaerden bij de overledene beloft naer O.L. Vrouwe tot Halle ..• ft 

~---------------------_." ,," >---- - """"----------t 
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Westrozebeke is een bedevaartplaats sinds het begin van de 14de eeuwen ;s gekend 

voor haar wonderbeeld van Onze Lieve Vrouw (5). 

Halle is ook sedert eeuwen een bedevaartplaats ter ere van O.L.Vrouw.ln Adinkerke 

;s ~et de volksdevotie tot de H.Cornelius die tot heden is blijven bestaan. 


Yolande LAMMERANT 
(1) RAK, OSAK.voorl. 361 374. Modern SAK,voorl.nr. 427 en 89. 

(2~ RAS" Staten I1an (loed. Veurne,nr. 25.779. 

(3) RAS, Staten van Goed, Veurne,nr. 11.700. 
(4) RAG, Staten van Goed, Land van de Hoestijne, nr. 404, fO 39 voo 
(5) J.VAN OVERSTRAETEN, Gids voor Vlaanderen, VAB, Antwerpen. 

VAN ALLES WAT 

- NAPOLEONISTEN. Van bij de 200 seminaristen of studenten die in 1813 naar Wezel 
of Parijs vervoerd werden leven er nu maar drij meer, te weten : 
E.H. Leander Callewaert, geboren te Brugge den 21 october 1791, nu alhier rustende 
pastor. 

H. P.J. De Meester, geboren te Rousselaere den 4 mei 1794, rustende pastor 
van Schelderode. 
Z.E.H. Dominicus Verdeghem, geboren te Wijnckel den 4 juli 1793, eere-kanonik 

der kathedrale van Brugge. 

(Uit: De Zondagbode van het Bisdom Brugge, jg. V (I88I),nr. 6, p. 69. 


- De Sansculotten in Vlaanderen. - Lijst der stichtingen of fondaties in West
Vlaanderen aangeslagen (onvolledig). 
AQlbeke Vandenbroucke, Dereu Meulebeke Vermeulen 
Ave 1gem Van Saceghem r~oors1ede Marie Segers 
Beseïure Van Calberg Moorsele Van Itersum 
Beerst Nevejan Ni euwkerke Debaene,Vandorpe en co_ 
Bellegem Libeert, Bertholomeus Oostnieuwkerke Vanhau1<Jaert . 
Beveren Lahousse,pastor Oostvleteren Mahieu, Michel 
Kortrijk Amerlynck, Vandale, Verrue Ren-ingelst Devos en consoorten 
Desselgem Verhaeghe Rollegem-Kapelle Vanneste 
Di ksmui de kanonik 'r-lyts Rumbeke Wiens, Vd.haeghe,Poorte 
Eke Verhelst Staden Dekeyser /man 
Veurne De GheestJ Schui verskape 11 e Jacobus Naert 
Geluveld, Verroest Voormezele Vermeersch, Caestryck 
Geluwe Wouters en consoorten Watou kanonik Mazeman 
Gits Sweerts, Coucke, pastors Wervik Vandevyver, Carpentier
Gullegem vanden Berghe, pas~or Westrozebeke Lemoine 
Handzame De Bouverè Woesten Vermeulen 
Heestert Decraene Wi ngene Dondt, Dugardyn 
Hooglede Veracx, Ghyselen Wijnkel Kips en consoorten 
Izegem de Pelichy St.-Eloois-Winkel Mulle en consoorten 
Kemmel Ducorney~ pastor Ieper Lamothe 
Langemark Theresia Vuylsteke Zwevezele Isabella Bulke 
,Ledegem Jan Darrds,. Costenoble Zi llebeke Caest~jck, Dufloer 
lendelede Loncke, Debeir, Devos Zonnebeke Meaux 

( Uit: De Zondagbode .•• , jg. V (I88I),nr.II, p. 126. 
Volgens zijne belofte, heeft de heer Reynaert, volksvertegenwoordiger van Kortrijk, 
in de Parlements Annalen de lijste doen plaatsen der stichtingen die in den laatsten 
tijd, in West-Vlaanderen alleen aangeslegen zijn; er valt nog te bemerken dat hun 
getal alle dagen vergroot. Het zijn maar namen, maar namen die vele zeggen; immers 
dat alles wierd gegeven om de Kerke te helpen in haar werk van christene opvoeding 
en zielezorg, en dat alles zàl nu dienen om de Kerk en hare zalige werking te helpen 
bestrijden. (Ibidem). 
Het gaat hier om de christelijke fondatiën namens de dievewet van 1864 afgenomen. 
( Uit: Sint-Gregoriusblad orgaan der Katholieke Scholen, Bijvoegsel aan de De Zondag
bode, jg. V~ (I881),nr. 9, p. 36. 

Robert HOUTHAVE 

http:I88I),nr.II
http:SAK,voorl.nr
http:O.L.Vrouw.ln


DE WEZEL lANEN 1813/14 (vervolg) Bijlagen M. HUYGHEBAERT 

==._S.2E 

NOMS 

Hhijselen, Charles 

ülorieux. "'éllx 

i GlorieuI, Joseph 
O. GoddYD, Pierre 

Goethals, Aml1l.d 
Gonthynj Adrien 
Goudeseune. Pier re 
Gouwy,Illnace 

U. Ilaeghens, Seraphin 

flor, Félix 

Jacques, Pierre 
Lannoy, Engelbert 
Lanssen, Jean 

O. Laumosnier, HenrÎ 
Lauwaert, Joseph 
Lccocq, Jeen 
Le Reverand, An!oine 
Levrau, Ilernard 

ti. Maertens, Albert 
Margodt, Amand 
Martens, François 

~Iatthijs, Jean 
Mel.lanek. Herman 

10. Oplines,. Joseph 
Peccen, Philippe 
Pillatrt, Thomas 
Planchon, Ilernard 

,IEU "''1' DATE 
Or: NAlSSAlfCE 

Boesin~e, i9 nov. 1793 
Dottiguies, HS lëvr. 17!li 

Ilellellem, 7 avri! 1192 

Lichtervelde, ~;; dec.179i 

G:md, 8 Sl'pwmhre 17!1i 
Gand, Hl seplembre 1791 
Ypres, lIS novembre 1791 

lIooslede, Ui déc. 179·i 

Laune, 21 sept. t79t 
Wuhergem, Hl ovr, 170t 
WaregeuJ, 11 ocl. 1701 
Wevelgem, 10 aoill1792 

Ilouiers, t 1 août 1794 

Geluwe, !O sept. 179.\ 

Wichelen, 7 fén. 1;91 
}leulebeke, n nov. 1~9J 
Gand, 3 no\'embre I j!J3 

Machelen, 1 an'il 1:91 

Lichtervelde, f6nov.l~93 
Hooglede, I fevrier I;!H 
Ibl.l~lo"...e, 28 oe!. 1 j!J4 

Wetleren, 10 oet. 1.91 
Nevele,il novembrc ti9i 

Moorseele, 13 sept: t7!l4 

Passcheldal8. 27 mars 1791 
\ WeslvJelerell, 16 sev!.1792 

Quarcmonl, 20 aoftl 11147 

I 

ANNOTATIONS

I 
·';~'Q~'IOS~;"~- I~-~-OM~~I~ 

1,ItS I'AIEIITI 

(/ualrième, Ypres 
Poosie, Courlrai 

Troisièllle, Courtra! 

~Ieunier, BocsÎDj;e Libéré Ie 8 lUai tllU; mort en 1880, curé 11 Alv,·riollcn. 
t;ullivaleur, UoHillllÎt'S I.ibél't\ Je 8 mui 1814 i n'cmurass:l p<lS I'{;lal erel.\siaslÎ'IIJt>. 
Cullivalrur, Ilellellcm néserta Ie tIIjanvier 1814, n'clilbrassa pas'I'étul eCclési:ls(i'lllè. 

Poésie, Thielt Cullivatcul', Lichtel'vclde .\forl en 1860, curé à Handzame. 
'I'héolo~ie H!'oUI'!', G:md 

Ni-godunt, Gand 

Hhélorique, Yjlres EllÎcicr, Ypres 
_J!.g~j.e., llonlcni- CUltivatèur, I1uogleûe 
Rhetoriqllc, Holle Culli\'atcur, l.aul'ue 

I)éscrla Je IJ janvier 1814; /llnrl f,n 18j(}. curti!1 NÎ~lIkpl'ke. 
MOl'! 1I Wesd Ie Hl oclollre U! 13, 
nt'SI'rla Ie Ij lJlai t8,14; morl en Ik::!li, \icairc à Ploel(streJ't, 

Morl ti W,'seJ Ic !l déwnul'e 181:1. 
Morl à Weselle 23 se)llembre IlIi3. 
LilJéré Ic Il mui lkl4; IIl1lrt en 18i;I, clIréil AaI'lr~ckf. 

hétnrilluc, Courtrai Cullhalt'ur, [){'crlijk I.iJJt'ré Ir H IIJai HUI; u'clllhrassa pas [""lH ~C/,Ii;,ia~IiIIUl'. 

Thèolollie Culli'3I1'nr, Wpvt'lIl!'1lI Mort à \\'esell!: ~a ûécI'lIIltre lilt:;. 

Poésie, ~t~:~ Maréchal fpl'ranl, !louters Fut ':\lró à SI-Jact)l!sea)Jcll~ ct 1I10Unil. I'U IXïll. 

Théolo~ie Cuilivateul', Geluwi' ~lol't eu 18G4, curê à Ilecelare. ' 
Troisième, Audcnurde Cullhateur, \\'i.~lIelcn IIJés('l'la Ir 10 janvier 18t .l; futeurè aTrnurhi('lIll1',; rl 1I1'1II1'11 t IHI». 

TroÎsièmc, Gand lloulaoger. Wonlcl'gcm Morl iI Wes!'1 Ic 2! d~ccmLIC 11113. 

Théologie Jh'ulièl', Gand Déscrla Ie ft jau\. 18t ·i; mort setrd. de I'é\i'chèdd:and cu ISIl'!, 
I Cullivalenl', Machclen Dés('rta Ie 5 :l\l'ill!lH; wort rn tRii:!.cun' ill\u)"II, 

l'u~'$j_e, Rou Iers Cultivatl'ur Liehlencldc ~I()rt 1'11 1863, f.U!'è ti Et'~i'RI. 

Rhétorique, Courlrai Cultivlilellf,lIooglede 
(/ualrième, Meert'ndré CUItÏ\:I; ,iI'; llanslJrke 

Rhét.orique, Gand Culti',d,;ur, Welkl'en 

Théologie- Gulti ,'ateur, Nevel;; 

Qua trii,rnc, Courtraj Culi i, aleur. Moorsc!'I,' 
ThéoJogie Culli\at., l'" .,chentlalc 

He.uLl\\r, Cromllcke 

Culthalellr, !JllareIllO!l1 

DéSt'rla Ie !ljall\'. tS!I; mOlt en IRI7 ,curè de la ~hd0Ieilll',Brugt'~. 
/léserta Ic 0 rnai HIU; mort en IX:;I, 'curè à Hl's~e\:I·Iîl. 
fléserla Ie 8 a\rillfiU; Hwrl eH IS::I, cun; à Sehclllldlwkt

Désl'rla Ie Iü j:HIV. I!H.~; entra d' la COlli!"· dc Usus, Illort til,';;:. 

LilJéJ'{'le Illllai IRIl; mort rn 1867, curi' à HI)II"~('IJI-Cal'elli'. 
Mort aWp~l'lle H octohrl' tilt:!. 
Fut ~Ilré,,' XiclI\\eupelle et lIIourut I'U lila. 
llésl'l'la Ic \l tlécembre UI:l; mOI'I"1I 1~4Î, CII!'" à .\Illr~vr. 

I'orlman, Jean 
Ptl~laerl. hOlllinilll/f' 

1\;,. I"urt, lIichard 
1\ ('JlIan , DenoH " 
1\I>llss"el, I'irrrr 
llYI'krw3l'1'!, Chal'll's 
S,lIJdyck, (;uill,Jllltl(, 

Sacy, Sr'l'aphill. 
Sc,hclsll'UI'I.', .Ios,ph 

Sdlcpers, Joosc 

Schol:H'rt, J"3U 
Silos, Charles 
SlosBe, JOSPIlIl 

SlIwl'lell Jeall-B:lpli"ll> 
Snijdcrs, Jeau 
SOllneviJle, Josepll 

O. SJleecka~rt, Pil'rr{' 
Spdtoir, JaclllH'ó 

Strlly,'r, Piel'l'~ 

Symocufi, Pi{'rrr 

Tack, AIlI:lnd 
ij. Tyss!>lm6rL, Jar<tw'~ 

Tytga1., DOIuiniqu{' 

Vad, Paul 
Van Acker. Lii'vin 

, Van llesil;lI, Chri510ptw 
'0. Vau Canwrnhpf!(/', Jl'an 

Van Coillie, lilnacc 
Van de Casteeie, JI'41n 
Van de Kerckhovf', J.-S. 

Van dl: Kerckhove, !'éon. 

Gane! •.1 octoltrc t7Rfi 

r.!'uylwke, I f~vrÎ!'r l1R!l 
Auden~rd(', !! nov. ti!)t 

Marcke, I IIOV. 1790 
Langflllurck,t8 mui 1'79,~ 
IIrninKIi{'h;t, !!5uoût tn~; 
(;aud, 27 fi'vrier t79t 
Lcrlc.i !l(l\emllre 1793 
Tronchknnl's,2 nov.179:l 

"losl, l,t aOÎlt t 7lH 

:t.i1kllekl', 16 sept. 1790 

l'opl'I'Îuge, 30 mars n9i 
B('lk~I>IU, 11 nov, {ma 
"p!'cs, 10 aoill t79l 
Niuove, t! juillet i 79j 
MellÎn, 11 nov. t 71)1 

iiomergem, 3 mai t 79t 
Hrllaix, 3 sept. i78·! 
Boesinge, ~O aOÎlt t 791 

Ilixlllude, 1 uv ril i iOB 
Wirlsbeke, f9 mai ti92 
Sleiûinge, ti mars 1790 

ISleidinge, '8 aOÎlt nS!J 
I lI~mlllC. iO sept. i7!)S 

";v!'l'gem, 0 nov. t700 

Jloulerfi, 24 nov. 1793 
IWchovc, tt mars i 786 

Bmten-Il~ullrs, 17 mai l787 
Audrnarde, !O avril f7!J2 
Oost-"~'e\oo,5 juillet t 790 
Meirelheke, :5 juillet t 792 

Poè... h', (r'-lUd 


I:II'·\., I'np"l'illl(C 


Troisii'me. l\il'ldr(','ht 

l'néf;ic, Püpcrinf!c 
Tl'oisihne, COUI'Irai 

Th~t\lliP.if) 

Po(',ie, Y)lrl'!' 

Thi,olllllil' 


I I'o(\sir. Y)lres 

l'n(\Si(', J)iXlIluur 

Poésie, Thidt 

l\hélorillue, Thicll 


Théolollie 


P{)('sie, ~Iol\e 


1'roi5il'II\1', Galld 


Thi'oln!(ie 


LilJrail't, G:lIld 
(:lIlthatfllr, Cruyhrkl' 
l.i'jlislatplIl" AIHI"II:II'II., 

Bllul:lll~cr, Eyu(' 

.\ ..\!,odant, POP"I'tUgt' 

t:ulli\altllr, 111'Dill"hdst 

Epieki', I;antl 
Cullivah'ur, I,ed(' 

Tt'iuturi~r, Alo"" 

Sacrislain, :t.ilkhi'ke 

~Ial',"ell. fl'rr., P"l...rill~" 

ClIli i \all'UI', 111'111'1('111 

:\(·gOf·ta nl. \·pre';.; 

Nègodalll, Niuml' 

Orfcvre, Mmm 
Culth:IIPur, SOlllt'lïwm 

Né!;ociant, IIcnaix 
Cilithat('ur, Ilvn,lIIge 
Nt'>.gocianl, ni\I~lld(' 

Cullivatt'lIr, \\ il'islwkl' 

Culthaleur, SleidinI''' 

UOlllan"er, Slridill~'" 
N{'~()ci:ml, Ilamme 

CultÎ\·atellr. E\'Cr~rlll 
N!\Ç(ol'iallt, Houle,rs 
t.:ullhalelll" Crllyshaul"IQ 

Cullivatcur, Beveren 

:'ÎI'l\ocianl, Aud!'IWrdr 
lnstitlllf'llf, OosteedOH 
Rentier, IWelinve 

1l('~I'rta le!l dfr:,181:1, "!lIra ti' laC" de JfslIs.; IIlnrlrn HIli6. 


Ik5rrla Ir H Juai IXU, dC\Înt l'l'drr 1'11110111'111 ('n tK;!I. 


fléserla '" :!!lmars IIlH; uW1'1 I'U '>ltiB, "ic,ail'<' !,,"nèral a f.autl. 


"01'1 à !llIr('ll1oude I.. 24 IHIV(·lIlhrl'. tfttlJf~- ! 


IVIII rlu'i' :1 \\'lIlvl'r;;eml'\ 1II1111l'Ut ('niHil! 


I 

Mm'l ;'1 Wl'sel le':!O 1l0\('UIltrl' IHI3. 

[li's!'r1a 11' 2:; ,1<:'/':"lIIhr,' IHt:!: Illort I'U Illi:;, ('111'1" ;, Wllll!"'I~I'III. 


" '1111'1 a \VI'sd I.. Hi Ildnhrt' IH1:1. 


I 'Ilnrl il \\'esc! Ir t(! ::.t'l'lcIIIIJre HH3. 
1':U\l\~t' d~' \\,{';.;d :1 ,\U\;'r5; u!rllllwn~~;1 (l3\..; I'dal f'("fJ; :;,b~!iqlll'_ 

Lil>i'l'!" I,' X Illai lXII; ll'I'Ulltl';l5S:1 pa, 1',;lal ,,·cl,',;i;l,li'lII('. 

~l"rl:. \\',·,..1 h' Hl ni'rI'IIII,,',' lXI:;, 

1)(o,"I'la I,':!U !I,'t'. IH 1;1: Hwrt "l! I H:;O. ('11 ri' Ü 0:,1 "lId ... 

MIl!'1 :', \\"',1'1 Ir la d""'f'I>llJr,', IHI:I, 

UiJ,'rl',11' X 1H1Ii IHI,i; llItlrl ,'11 lill!l, ClI!'P 11 001'.: .... 111. 

EnvIlY(' û., \\'rs!'1 :1 Allvrrs; n','ml>rassa pas 1','lal ,'('elt"sia;;ti'lll'p, 
Lilt"r,', Ir X llla; 1 HU; 111111'1 {'u I X.iX. doyrll i. I.lIk"I'~II, 

[)i'sl'ria 11, :î:; d(o(',f'lIlhr(' HII:I; ûnilll pr,'II'{' et mouI'1l1 ,'11 1RMl. 

l.ihi'rè h· X !lidi lilH; n'cltlbl':lssa pas l'i'lal <'('cil";;la~1i'IIl~. 

~hll'l pn 1 1l72, /'lIré a Sainl-G!' .. q;l's. 


UI,,'!'," k X lIl~i IXU; Jl'(,llIl,russa pas l'i'b1 t'crlt':'Î:lsIÎqul', 


DI':;el'ta 1,' 11 :1\ ril IfiU; n'(,Ulbrassa pas 1'0'.1:11 I'cl'.lésiastillur. 

LilJi~I'''' !t. X Illai IXU; U1l1rt ('IJ 1828, run', à (Jijselhf!'chlt·gt'in. 

Ili's('rla 1.. 16 jallvirl' IXH; mOlt 1'11 Hili I , ClIl'é " Nicllkl'I'kt. 

11<""I'la '" 2\1 mat'S IXI4; morl CI\ lRii, C.UI'/" ;llIuudl'lgl'lIl. 

Hl'sel'ta lp Hlllllv. Hila; n'clIIl.rai'sa pm' I'élal i'f~lésiasli~III'. 

Ikscrta It: 11 auil 1814; ri'emlJl'assa )las l'èlat','cclésia,li'lIlI', 
Morl fn t8!8, dil'edl'UI' dl's (\cules,illlrlll'r!'\, 

MOI'I I'i., IHi6, CUI·ti à l!;tichoV!;, 
Lihi>ri; h: 8 lIlui lBH; lIlor! I'n HlaS, curi, a Slekl'lll'. 
Il(,sfri:l Ir !l j:tlnicl' l!H·I: IIHl!'1 I'n 11177, f.uri· il Ukkf'II'I'nDI;. 

http:Th~t\lliP.if
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Na de T.V.-documentaire, het lang verwachte werk over de Westvlaamse bendeleider 

li 

DE BENDE VAN BAKELANOT 


IN DE 

GESCHIEDENIS, LITERATUUR, HET VOLKSLIED 


EN HET VOLKSVERHAAL 


Prof. Stefaan TOP. 

Het behoort tot de volkscultuur van elk land dat het een 'nationale' rover naar voren kan 
schuiven. Iedereen heeft al iets gehoord of gelezen over Robin Hood (Groot-Brittannië), Car
touche (Frankrijk), Schinderhannes (Duitsland), Jan Katoen (Nederland). Bij ons in Vlaanderen 
zijn de namen van de binders, de bokkerijders, Jan de Lichte, Pollet en natuurlijk Bakelandt 
goed gekend. Over die gevaarlijke heren met een historisch verleden werd reeds veel geschre
ven, maar nog meer verteld. Vandaar dat het probleem omtrent de waarheid en de fictie. Wat 
Bakelandt betreft, zal U het antwoord hierop kunnen lezen in drie volumes. 

In deel 1 gaat de auteur op zoek naar de historische achtergronden van de Bakelandtse groeps
misdadigheid. Uit de wetenschappelijke literatuur en de studie van de gerechtelijke stukken 
blijkt dat Bakelandt geen alleenstaand geval is geweest. Tijdens de Franse overheersing (1795
1814) waren er in binnen- en buitenland veel Bakelandts maar ••• 

"In Vlaanderen of in ander land 
En is er geen een zoals Bakelandt". 

Dit is het getuigenis van Guido GezeIIe. Wie was nu eigenlijk die beruchte Lendeledenaar, die 
op Allerzielen 1803 met 23 medestanders op de Brugse Grote Markt werd onthoofd? Wat had 
de alom gevreesde Bende van Bakelandt eigenlijk op haar kerfstok? Waar hebben ze aansla
gen gepleegd; wie waren de slachtoffers? Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Een genuan
ceerd en uitvoerig antwoord, gebaseerd op feiten, het verhoor en dossier, op deze en andere 
vragen, vindt U in DE HISTORISCHE BENDE VAN BAKELANOT. BIJDRAGE TOT DE STUDIE VAN 
DE GROEPSCRIMINALITEIT OP HET EiNDE VAN DE 18DE EN HET BEGIN VAN DE 19DE EEUW 
IN VLAANDEREN. 

Wanneer de koppen zijn gevallen en zogenaamde gerechtigheid is geschied, begint het 'f.olklo
riseringsproces', dat start met het optreden van de marktzangers. In geuren en kleuren hebben 
zij de trieste daden van de bende in West- en Oost-Vlaanderen bezongen. Hun relaas van en 
visie op de feiten hebben vanaf het begin de historische waarheid gekleurd. Lied en verhaal 
liggen aan de basis van een rijk en boeiend stuk volksliteratuur, waaraan de namen van o.m. 
Pastoor Huys, P.D. Cracco, J. Plancquaert, A. Hans, H. Teirlinck, F. Germonprez onverbreke
lijk zijn verbonden. Deze en andere auteurs hebben van Bakelandt telkens een aparte figuur 
gemaakt. De verhouding van het marktlied en de literaire produktie en een grondige analyse 
van de beschikbare Bakelandt-literatuur (incluSief het stripverhaal) komen aan bod in het 
tweede deel, dat als titel draagt BAKELANDT EN ZIJN BENDE IN HET MARKTLlED EN DE PO
PULAIRE LITERATUUR. 

Als gevolg van zijn misdadig optreden en door toedoen van proza- en toneelschrijvers is de 
volksmond zeer actief beginnen vertellen over de lotgevallen van Bakelandt en zijn trawanten. 
Wat er vandaag de dag onder onze mensen nog voortleeft over deze beruchte Westvlaming, 
bevat het derde deel: DE VERTELDE BAKELANDT. ONDERZOEK VAN EEN VOLKSSAGENCY
CLUS IN HET SPANNINGSVELD VAN DE GESCHIEDENIS EN DE POPULAIRE LITERATUUR. Daar
in staan honderden uit de volksmond opgetekende verhalen, die zo getrouw mogelijk weerge
geven zijn. Ze vormen een brok onvervalste orale volkscultuur. Deze bonte verzameling illus
treert treffend de populariteit van de Bende van Bakelandt, die tot op vandaag de dag actueel 
is gebleven. BIJ deze mondelinge voorstelling hoort uiteraard een interpretatie, die gebeurt In 
het licht van de historische werkelijkheid en de literaire fantasie. 



Op die manier wordt de cirkel voltooid en staat Bakelandt getekend vanuit drie totaal ver

schillende invalshoeken: de geschiedenis, de literatuur en de volkskunde. Deze trilogie is een 

unieke synthese rond een banale misdadiger, die door diverse omstandigheden en faktoren 

in onze Vlaamse cultuurgeschiedenis een begrip is geworden. 


De Auteur: 

Stefaan Top is geboren op 17 april 1941 te Langemark en studeerde Germaanse 

Filologie aan de K.U. Leuven. HIJ werd in 1964 licentiaat met het proefschrift 

"Onderzoek naar de sagemotieven in het Vrijbos". 

In 1974 promoveerde hij tot doctor in de letteren en de wijsbegeerte met "De His

torische Bakelandt en zijn bende in het volkslied en de literatuur. Bijdrage tot de 

bronnenstudie van de Bakelandt-volkssage". 

Na het Emeritaat van wijlen Prof. K.C. Peeters (1975) leidt hij het Seminarie voor 

Volkskunde te Leuven en doceert hij er de volkskunde. Hij is medehoofdredacteur 

van het tijdschrift Volkskunde en lid van talrijke binnen- en buitenlandse volks

kundige genootschappen. 


"DE HISTORISCHE BAKELANOT" werd gelauwerd In de Prijskamp voor Geschiedenis 1974 uit 

geschreven door de provincie West-Vlaanderen. 


"DE LITERAIRE BAKELANDT" werd bekroond door de Koninklijke Academie voor Nederlandse 

Taal en Letterkunde met de prijs voor Volkskunde 1978. 


"DE VERTELDE BAKELANOT" is volledig origine_el geschreven n.a.v. deze drieledige publikatie. 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET WERK 

Duidelijke en gemakkelijke Ieesiefter (zetwerk). 

Gedrukt op stevig wit papier. 

Gebonden in balacronband, titels in goud opdruk. 

leder deel omvat ca. 280 blz. of meer. 

Gemustreerde, zeer verzorgde uitgave, formaat ong. 22 cm x 15 cm. 


De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar aan voorintekenprijs 750 F (eventueel te verhogen met 

.30 F verzendingskosten). 

Wie de ganse reeks ineens bestelt, betaalt slechts 2.000 F (B. T. W. en verzendingskosten Inbe

grepen). . 

Na het verschijnen, indien nog voorradig, worden de prijzen gevoelig aangepast. 

De delen verschijnen met een tussenpauze van enkele maanden. Deel 1 verschijnt in de perio

de september-oktober 1982; het derde deel voor eind 198.3. 

Door deze manier van verschijnen wordt het voor de koper financieel minder zwaar. 


HOE KAN U BESTELLEN? 

1. Door 780 F (750 F + .30 F verzendingskosten) over te schrijven op rekening nr. 474-4107271.37 
of rekening nr. 000-0122.364-47, wanneer U enkel deel 1 bestelt. Door 2.000 F over te 
schrijven op dezelfde rekeningnummers, indien U de ganse reeks ineens bestelt. 

2. Door gewoon Uw bestelling telefonisch door te geven: 

Familia et Patria, Handzame: tel. (051) 56 7.3 .36. 

D. Vandecandelaere, Roeselare: tel. (051) 20 72 88 • 

.3. Door bijgevoegde bon in te vullen en naar de uitgeverij terug te sturen. Indien U bestelt door 
wijze 2 of .3 betaalt U het boek (de boeken) na ontvangst. 

FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 

Handzamestraat 155 


8120 KORTEMARK-HANDZAME 


tel. (051) 56 73 3.6 
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BESTELBON 

Hierbij bestelt ondergetek~nde ..... eksemplaren van het werk DE BENDE VAN BAKELANDT, 
IN DE GESCHIEDENIS, HET VOLKSLIED EN HET VOLKSVERHAAL. 

o 	Ik bestel de 3 delen ineens. Delen worden telkens na ontvangst betaald. Ik betaal in totaal 
slechts 2000 F (prijs B. T. W. en verzendingkosten Inbegrepen) en geniet op die manier van 
de bijkomende korting van 340 F. 

o Ik bestel momenteel slechts deel 1 en betaal na ontvangst 780 F. 
(aanduiden wat U verkiest A.U.B.). 

Naam: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• voornaam •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Straat................................................... nr.............. . 

Postnummer •••••••••••••••• 	 Gemeente •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Handtekening: 

IN 	VOORBEREIDING: 

STADENSE PENTEKENINGEN Andreas Vanpoucke. 

Verschijnt in juni 1982 250 F 


Een Gulden Hart, een Geestige Pen, 

LEVENSSCHETS VAN PASTOOR JULES LEROY Maurits Debaere. 

Jules Leroy is de gekende schrijver van Zeisels en Vertellingen, Karel de Blauwer, Pieter de 

Pensejager, Valentijn en Wolfried. Hij was gedurende ongeveer twintig Jaar onderpastoor te 

Staden en wierd daarna pastoor benoemd te Wulpen. 

Over deze priester en zijn literair werk schreef M. Debaere, meer dan twintig jaar geleden een 

interessante studie, die nu hernomen en aangevuld wordt. 

Vers chijnt in juni 1982 250 F 


Beide uitgaven kosten na 1 juli 	 325 F 


DE GESCHIEDENIS VAN WATOU 

L.A. Rubbrecht 

1910, facsimile-uitgave, 414 blz. 

Gebonden in balacronband, titels in goudopdruk. 

Verschijnt in de periode Juni-juli 1982. 

Voorintekenprijs tot 15 juni: 750 F 


ZO LEEFDE BRUGGE 2 A. Vanhoutryve 

Verschijnt rond oktober prijs nog niet gekend. 


De uitgeverij Familia et Patria, meldt U het verschijnen (binnen enkele dagen) van deel 1 van 

De Geschiedenis der Stad en Kastelnij van Veurne. 


Heeft U reeds ingetekend op GEDENKBOEK MICHIEL MISPELON? 

Veertig famille-, heem- en geschiedkundige bijdragen. 

Voorintekenprijs tot 15 april: 950 F. 


VO 0'1. wo .6 pa.aJtc.eJ1A:en 
GAAT GEEN VAG VERLOREN ALS ZE VEILIG GEPLAATST WERVEN OP EEN VEPOSITOSOEKJE VAN VE 

BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 

VE BANK WAAR GROOT EN KLEIN ZICf( HELEMAAL "THUIS" VOELT 



't titamboompjr 
ru-tb~ ~,ft. -m,.l~.e ft. .'C$t w....M6 

1f'. 13.;1· *'~ a,ntje 
- .'--;, - ,~",," " 

\r. DEVOLDERE W. 

,eeuwerikstraat ,0S 

800 ROESELARE 

Tweemaandelijks tijdschrift uitgegeven door 
de V.V.F.-afdelingen Kortrijk en Roeselare. 
Redaktie: Johan Roelstraete 
Kransvijver 41 - 8710 KORTRIJK-HEULE 
tel. (056) 35 07 11 I rek.063-0100018-46 

10de jaargang - Nr.3 apri 1 1982 

INHOUD 

Onze kalender 84 

Y.LAMMERANT, Losse staten 
genea logen 

van goederen: een rijke bron voor 
85 

Familietijdschriften 85 

Y.LAMMERANT, Over namen en bijnamen. 86 

Vlaams Centrum voor genealogie en heraldiek - r~ededelingen 86 

G.BIESBROUCK. Aanvulling op IGenealogisch vademecum Moorslede' van 
Jan Vanderhaeghe.lndex der familienamen,voorkomend in 
de lijst van buitenpoorters van Ieper te ~oorslede. 87 

BOEKENNIEUWS 91 



o N Z E KAL END E R 

KORTRIJK 


Dinsdag, 25 mei 1982 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk: 

VOORDRACHT door Dr.hist. Ernest WARLOP over HET FONDS D'ENNETIERES. 

Breng gerust belangstellenden mee. Iedereen is hartelijk welkom. Al wie zoekt 

in Zuid-West-Vlaanderen mag deze voordracht niet missen. 


Di nsdag, 15 juni 1982" om 20 u. i n de zaal INTERCOM 

- VOORDRACHT door Johan ROELSTRAETE over GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN IN ONS BUUR

LAND FRANKRIJK. 


ROESELARE 


Maandag, 17 mei 1982 om 19 u.30 

Vierde les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. Onderwerp: staten van goed,

weesaktèn en weesrekeningen. 


Maandag, 21 juni 1982 om 19 u.30 in ons lokaal V.M.S., Arme Klarenstraat 75 

te Roeselare: VOORDRACHT door Dr. Daniël MERLEVEDE over 'Het fonds Merghelynck'. 

De spreker heeft zelf. heel wat opzoekingswerk verricht in dit fonds dat berust 

in de Koninklijke Biblioteek en dat onmisbaar is voor allen die voorouderonder

zoek in het Ieperse moeten verrichten.Zeker voor onze streek dus een belangrijke

voordracht. Iedereen is van harte welkom. 


BANK VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 


DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 

ZICH HELEMAAL «THUIS» VOELT 

';t STAMBOOMPJE 

wo~dt g~~ v~;tuund naah alle ieden van de V.V.F.-afidetingen ROESELARE en 

KORTRIJK.Nie;t-ieden ofi ieden van ande~e afidetingen die onze v~gad~ngen Met: 

bijwonen kunnen OIUl tijd6c.hJU6;t bekomen doo~ .ótomng van 150 F op ~ekeMng 

063-0100018-46 van Johan Roet-6~aet:e, K~alUlvijv~ 41, 8110 KORTRIJK-HEULE. 


AMeMen en aMuvJi.jz.-i..gingen, eventueet ktac.hten bij Met:-ontvangen van het: tijd

.óc.hJU6;t doo~;t~en na~: 

F~ankün VEMEYERE, H~eibeek-6utMat 8, 8550 ZWEVEGEM die in6taat voo~ de v~zen

ding in hu KoJdJt...i.jk-6e 06 naah 

Lieve VERCRUYSSE-VENYS, Station6Mee6 130, 8800 Rouet~e voo~ de Roueta~e 

ieden. 
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LOSSE STATEN VAN GOEDEREN: een rijke bron voor genealogen! 

D~ losse staten van goed geven niet alleen de baten en de schulden van een 

sterfhuis, ze geven ook de naam en het beroep van talrijke inwoners van een 

dorp, ze spreken o.m. over oorlogsfeiten: 

.•• alle bestiaelen van de soldaeten ghenomen waren•.. (1). 

Soms wordt ook de oorzaak van het overlijden genoemd: ... overleden van de 

angeinse sickte ••. (2).Ik twijfel eraan of men aan een 'angine' kon sterven, 

het gaat hier ongetwijfeld om iets veel ergers, contagieus genoeg om man en 

vrouw samen te doden ... de kroep? 

In Gullegem leefde voor 1661 Carel van Neste fs Wouter (3) die alles had 

om een gelukkig man te zijn: 
- een vrouw: Barbara BRABANT fia Robert 
- 6 kinderen: Hansken, Wouterken, Robertghen, Claeysken, Maeyken en Janneken. 
Hij had een grote hofstede met paardestal ,koestal, varkensstal en schaapsstal. 
Op zijn hof liepen:'11 koebeesten, 2 tweejaersche veersen, 3 drinckelijnghen, 
2 esels, 130 schapen en 5 jonge zwijnen' .Hij was dus een vermogend man. 
Nochtans in juli 1661 zo leert ons zijn staat van goed is hij overleden 
emmers onnooseUjck;;erdroncken in de beeke ghenaemt de Heule in maent van 
july 1661 ••• 
Een staat van goed gaf aan wat er bleef op het ogenblik dat de staat werd 
opgemaakt of op het ogenblik van het overlijden van de betrokken persoon, 
dus niet wat er niet meer bestond.In bovenvermelde staat lezen we fO 4 va: 
In het peerdenstal: er sijn gheen peerden bevonden overmidts de selve 
gherampaneert sijn van eenighe plaghen onbekent ... 
De dood van die paarden - hoeveel ? - schijnt gedrukt te hebben op Carel van 
Neste.Heeft hij zijn verdriet eerst in een herberg ... en dan voor goed 
in de Heulebeek verdronken? 

YOLANDE LAMMERANT 

(1) 	 RAK, Losse staten van goed, Obrecht,nr.87, pak Pittem. 
Staa t opgemaakt bi j het overl i jden van Jan Bel i aen fs Jan en van cJakemyne 
Planckaert. 

(2) 	 i bi dem 
(3) 	 RAK, Losse staten van goed, Obrecht,nr.87, pak Gullegem. 

FAMI LI ETIJDSCHRI FTEN 


't t~EER~lINNEKE,kontaktblad voor de familie van Meirhaeghe (v.u. Herman 

Meirhaeghe,A.Latourstraat 31, 9218 Ledeberg Gent). 

nr.4 Van de kwartierstaat en de Britse soldaat, Haspen en spinnen ... soldaatjes 

beminnen of het bizarre verhaal van Benedictus Pattijn alias Dekie ... ,Ook hij 

kwam van Kanegem ... en kon zijn draai niet vinden. Dit zijn enkele van de titels 

die voor zichzelf spreken.Geniet verder van de titels in nr.5: Wie een boom heeft 

geplant, heeft niet voor niets geleefd, Beschuldigde sta op 1 De familie De

deckere, een molenaarsgeslacht met daarbij de altijd weerkerende rubrieken 

familienieuws en Van de hak op de tak.De initiatiefnemers houden vol en het 

blijft steeds even leesbare 'echte' familiegeschiedenis. 


DE CHRONICKE VANDAMME,Driemaandelijks tijdschrift van de familievereniging 

Vandamme, Rumbeekse stwg 285 8800 Roeselare. 

In het nr. 13 o.m. Het stond in de krant, De Vandamme-molen te Koksijde, 

De volkstelling te Merkern 1814, Doodsprentjes Grafstenen Van Damme, 

Vandamme-reunie in Canada en nog veel meer familienieuws. 

nr.14 (januari 1982) ; Ons dokumentatiecentrum:doodsprentjes,De kunst van het 

boogschieten, Het waarom van een familieboek,St.Nik~aas bij de Vandammes te 

Zeveneken, Vandammes naar Bordeaux, Volkstelling Zarren 1814, De republikeinse 

kalender,Fotograaf Van Damme en Guido Gezelle, Gouverneur Van Damme, 

Afstammelingen van Jan Vanda~le (+ Staden 30-3-1752), enz ... Een rijk gedokumen

teerd nummer, verzorgd gepresenteerd , waar ieder Vandamme met genoegen in zal 

lezen.We wensen hen in ieder geval verder succes ! 


http:lezen.We
http:Obrecht,nr.87
http:Obrecht,nr.87
http:bestond.In
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OVER NAMEN EN BIJNAMEN 


Genealogen kunnen soms het spoor van een voorvader verliezen doordat bijnamen 
plots een officieel karakter krijgen: de bijnamen zijn familienamen geworden.
Bij onze opzoekingen in het Kortrijkse Oud Stadsarchief noteerden we enkele 
voorbeelden. 
0.S.A.K.,voorl.nr.8226 
Naar aanleiding van een 'brief requisitoire' verleend door 'd'heeren voogd
schepenen en- raadt van Ypre' werden in 1714 drie getuigen in Kortrijk verhoord 
over het geval van Antoinette BABILLON. 
1° Ferdinand van Steenhuyse fs Jan,oud ontrent de 79 j.,putmaker der stad Kortrijk, 

heeft goed Antoinette Babillon gekend. Zij was getrouwd met Pieter LE BLAUE 
geseyt LAFONTEINE. Haar vader wesende van de provintie van Bourgoignen is 
altijd genaamd geweest BOURGOIGNON, waardoor deposant oordeelt en 'vastelijk' 
gelooft dat op 'den doodboek van de parochiale kercke van St.Martens, haar 
naam door de gemeene faeme van bijnaeme is geannotteert en getekent geweest 
BOURGOIGNE of BOURGYNGHE. 

2° 	 Jan DENYS fs Pieter, 59 j.,metser van beroep was de dichtste gebuur van An
toinette Babillon in het 'Leystratien' waar ze in grote armoede leefde. 
Hij heeft haar 'dood lichaam' helpen ter aarde dragen op 7-2-1696: ...Haer 
vaeder was vulgairelijck bijghenaemt BOURGOIGNON ende bij naer niet anders 
bekent . •• 

3° 	 Joannes DOLPHYN fs Bernard, 51 j.,linnenwever, verklaarde wel ghekent t'hebben 
Anthoinette Babillon ghewoont hebbende in Leystratien Stede leedende 
naer de Calckhovers~ alsoock haeren vaeder3 moeder ende haeren broeder Pieter 

llon~ segghende dat haeren vaeder ghemenelijcke byghenaemt ende gheheeten 
luiert BOURGOIGNON omme dat hij originaire was van Bourgoignen ..• i' 

Deze drie getuigen werden ondervraagd omdat de pastoor van St.-Maartens waar

schijnlijk niet in staat was om inlichtingen te verstrekken. De parochieregisters 

voor het jaar 1696 ontbreken. 

De namen BORGONGEN - BORGONJON en BOUGOINGNE zijn terug te vjnden in 1715,1666 

en 1781. 

O.S.A.K. ,voorl.nr.8134 
In de zaak tussen de deken en de mannen van de 'neering van de arbeyders binnen 
Cortrijck' enerzijds en Sieur Philippe van Ackere,koopman,anderzijds is er een 
getuige Thomas van der Beken bijgenaamd BEKAERT. 
En om te besluiten nog een geval uit het archie van de Raad van Vlaanderen 
(R.A.Gent,Raad v.Vlaanderen,nr 12.111) : ... d'heeren Ups WAUMAN tot Moerbeke 
in hUwel. hebbende Joe Marie MARTENS en Jacques GOSSENS greffier tot Somerghem 
in huwel. hebbende Joe de wed. Jan MARTENS de Jonghe~ hoirs van hlijlent Jan 
l~RTENS VERSLUYS d'oude ... Op een ander stuk van dit bundel vinden we: 
... hoirs Van wijZent Jan MARTENS geseyt VERSLUYS d 'oude • .. 11 

Besluit: 

Pieter LE BLAUE - die waarschijnlijk BLEU was, een familie van Hoogstade,

wordt dus Pieter LAFONTEINE 

Antoinette BABILLON wordt BOURGOIGNON,BOURGYNGHE,etc ... 

Thomas van der BEKE wordt BEKAERT 

Jan MARTENS wordt VERSLUYS. 


YOLANDE LAMMERANT. 

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK - MEDEDELINGEN 

Velen kennen al het Vlaams Centrum voor genealogie en heraldiek in Handzame. 
Toch weten vele zoekers niet precies waarvoor ze er terecht kunnen. Wat is er 
aanwezig, wat kunnen we er zoeken? 
Om aan dit euvel te verhelpen, om het centrum beter bekend te maken verschijnt
binnenkort een mededelingenblad - wel te verstaan geen nieuw tijdschrift voor 
genealogie of heraldiek - maar wel een leidraad om de werking van het centrum 
beter te belichten. Alle V.V.F.-leden zullen het eerste nummer ontvangen. 
In ieder geval kan men voortaan lid worden van het Vlaams Centrum voor Genealogie 
en Heraldiek door een jaarlijkse bijdrage te storten op rekeningnummer 
474-4156531-21 (300 F voor een jaar - 200 F voor leden v.e.g~nealogische vereniging l 
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AanTUlling op "GEIEALOGISCH VADEMECUM MOORSLEDE" van Jan Vanderhaeghe 

INDEX der 'AMILIEWA~., voorkomend in de lijst Tan buitenpoorters van 
---------- Iep9r te JdOOBSLEDE. 

De nummering gebeurde volgens de alfabetisch gerangschikte trefwoorden 
in bovengemoemde publioatie, zodat b.v.b. nummer 6 slaat op alle namen 
die voorkomen onder het trefwoord ItBERKEIN". 

Van 	den Abeele ~ Bouttr;r 104,133 
Yen Aoker 1~~1,192 Bo:zioen 16 

~n den 	Ameele 106,187,22' l!ras8aert213 
Annel. 68 de Brauwer 1 54 
ADDoot 102 Breyne 11,1'6,225 
.&rent. 1 van den Brielen 12Q 

Yàn AS80ha 1 55,.ill, Bri:zea 2# 

Tan den Broele 121,?01 


de 	Baoker(e) 65,173 van den Broucke 12l 

Baelde 97 ver Brugghe 28,90 

Baert 166 Brughman 11,106,125 

Bahe:rt 2 Brulo 81 


de 	Ba(i)llTu(l) 1,75 Bru,yne 31 
Bal 167 van den Euleke 1,15,15,26,62,62,148, 
Bardijn 51 154,154 ,ru, 194,223 

del Barge 110 ver Burgh 26,53,64,115,11;,196, 
Bauttry 104,133 ~,224 

de Ie Beau 138 Burghgraeve 18,173,213,214, 
Beaumont 218 214,216 

van 	Beeelaere 1!2 Bussehaert 20 
Beequaert !,159,178 van den Bussohe 21,~t115,134,167, 
Beelpre(z) 2,242,242 J2i,202,212,216,219,226 
Beheyt 2 Buys(s)e 104;218 
Belettr; 104,131,165 
Benoit 16a de Cadt 102,213 

van den 	Berghe 3,99,165t17~, Caestecker !i,59,235 
Berkeyn i, 1 04,160' ',' Calmein 52,52,52, 

de 	 B(e)ut !l,222 Camerllnck 36 

Blanckaert 102,124,126,179 Cappelle 2,11,36 

Bogaert 4;,1,43,95,165,2,6 Cardinael 22 


du Boia 127 Cardoen ~'jjte@8-
Bol a li, 109,228 

Bolleert l,70,230 Carrijn 26,88 

Bondewel 44 Casier 1,!,63 

Bonte 10,242,242,242 van de Casteele 17,131 


ver 	Borgh,Burgh 26,53,64,115,115, Castelain(-ijn)~,59,97,151, 
, 196,222, 224 1 54 , 1 5a, 172 , 21 4 
Bo(u)saier 11,77 Catte(n)beke 26,190 

de 	 B08(s)cb(er} 20,~ Ie Cautie~ 160 - 
Bostijn 36,75,81,216 Ceunninck 6 
Bouoksert 11,215 Charlé 11 
Bouckeooghe 12 Ch1eux 28 
Bour:t7 225 - Cla{e)T;-~,39,85,115,199

de 	 BOUSBChp.r !.Q. Clareboudt 51 
Bousse 133 de Clerok(-q) ~,66,78,92,94, 
Boussier 11 176,201 
Bousson ..!! Cllnckeoai:lie 84 
Bout(t)en 12,52,115,147,158 Cneud t lQ, 53, 164 
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Cockalaere 1l,115,124~175,2,1,~4i 'auoenier 154,194 
242 

Co(u)aqu1t 11,55,122,144 
de Coene 28,.i!,.i2,,1(l4,112,199 

4.,le,la,lente ~,81,100,1'5,198 
Coopman l4.,?02,24 0 
Cornst(-et) 21' 
Corne (i )l1ie li,1 04 

4e 	 Costere.38 

COUSiL 167,30' 


de,Yer 	Couttere .4.1,75 
Cruis 216 
Cruieaeert 2,6,J.á. 104, 107 ,221, 

2'9,249 
var 	Cruysee 141,180,223 

Cr(u)7t j!,1l1. 11 7,1 65,18, 
Cru,yvenaere .li,78,107,1 '4, 225 

de 	 CU(i)pper 85,19;,225 

van Dael(e) 22..,175,.1J!!,149,177, 
188 

ven Damme 11,17,;6,37,59,70,77, 
85,87,'102,115,.m, 185,166, 
193,211,213,213 

Delseyne 66 
Delva 27,j2.,175,194 
Delvore 60 

de 	 Deurwaerd;r ~,194 
Dierijcla 70 
Dobbelaers 29,3;,41,44,~, 

124,124,194,201,202,204, 
206,206,216 

Donokele Jll 
van,ver Doolaeghe 24,72,224 

van Dooren 204 
Dornez 88 

Ie Doux 96:121,191,23; 
van den Driessche-52,12! 

Drijvers 193 
van 	Dromme 1 5 


Drou1l1on ~ 


Dutrr 12. 


ver 	Eecke 29,37 
Eeckhout(t)e 19,81,2i,115 
Eenaeme .2.2,236 

van 	Elslande 13,119,202 

ver 	Faill(i)e 46,61,76,106,143, 
150,174,188,192,216,~ 

FalIes 	26 
Ie 	Febre(-bure) 75,85,122,230 

Feys ..2i... 106 
Flamé[z) 59..21 
Flamen 115,216 


van Fleteren 11,62,z..Q2. 

Flippo ~ 


du Flo 225 

Focc;.u(i)dier 168 


du Fort 104 


Franos II 

J'remaut 104 


Caderne 100,106,1.' 

Galloo(pT181,229 

GardiJn 106 


Tan Geanberghe 208 
Geld(h)ol" 18,'7,..!.Ql,104,137, 

139,153,235 
Ghaerat 180,22' 

van Gheluwe 191,202,202,l.Q1 
G(h)eaqu(i)ere 2' ,4',~, 189, 

193,202 
Ghe~een 1Ql 
G(h)78elen 2,54,98,~,109,112, 

133,1,8,138,155,156; 190, 192, 
218,246 

Gobert .1.Q2. 

Godderi. 15,96,96,~,110,1577 


159,167,195,201 
Godefroy 19; 
Goosen ;7 
Goud.seune 24,37 d.Q1, 161 

de 	Graat(-eeve) !i,120,165,218 
de 	 Grendele 117 


Grimelpon ~,224 


Grimonprez ~,224 


de Grijse ~O, 242 

Grijspe;;t 2,14,j.22,,109,145, 


154,207 

Gryson 176 


Van der Haeghe 42,72,81,110,115,127, 
ver. 127,129,193,121,214,226 

d(e)tHaene 7,~,215,2,2 
ver Raest 14,21' 

Haleyn 1.1Q 
Hamé 12 
Hardesoone 99 

van Haverbeka 17,124 
van Hecke 100,lQi 
van Hee 106 , 110 

dilleere §! 
Ter Helle 75 

Hellein 111 
ver Helst 115,T'1 ,2C6 

Rerreman .ill 
van Ressche 1}1 

Reughebaert 72,76,78 
van Reule 104,210,2;2 
Ter (S:)oeet ;0,44,104,109,128,149, 

21; ,ill 
Rolvoet 1li 
Haonrae t 199 
Hoorne lli, 1 ~6 

l'Eortis 216 
Ie Houck 89,102 


van Hove 225 

veT Hulst 115,165 


(WOf1..dt' VVtVo.e.gd) 

http:VVtVo.e.gd
http:191,202,202,l.Q1
http:11,62,z..Q2
http:Costere.38
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HU(7)ghe 25,38,44,48,62,66,69, Tan Meohelen 29,70,85,115,126,212 

83,86,92,97,106,106,113, van Meenen 206 

.112., 11 5, 144, 1 54 , 1 54, 154 , de Meer(.)man 29,62,211 

163,182,19,,193,194,200, Yan der Meersoh 52,ill,225,m, 

207,208,214,215,216,236 


Hu.theme1 161 

Huya 231 


van Iaaoker 105,177,177 

Jaeoquea 116 

de Jonokheere 21,193,187,200 

de J onghe "8,, 104 , 11 5, 154 , 1 56, 1 86 , 


196,217,219 

J07e 40,228 


de ree 85 

de Ifsmele 119,lll. 


Tan ICemmel 211 

van de Kendelaere 75,102,115,1,8,186 


ver rest 161 

de Keyn 11,181,194,217 

de Klen 11,181,194,217 


Ter Kinderen *,228 

van de Knooke 1, 9,104,106 ,1.ê1, 201 


Kryt .lê".lll 


de Laetere 14 

de Lae740,52,177,222 


van de Lanote 88,104,167,~,194 

Latierse 101 

Laute(u)rs 9,118 

Leeman 131 

Leenkneoht 164 


de Leghere 2i 

Legneel .ill 


de Leie .2i 

Laay 29,ill, 


de Lau 10,~,58,115 

de,ver Lie 21,82 


Lievena 37,134 

var Linde 104 

de Lobeau ~ 


Logier 33,m 

L007S 126 

Louage100 

Lolde 104 

Luyok ~ 


Ma(e)rten 37,107,112,222 

Maes 104 ,lli, 146 


la,le Mahieu 15,194,202 

de Man 61 


ver Mander 36 

Marsnt 71 

:,{aresoeau 121 

Marqueau 107,121 

Massohe(n)in 102,113,~ 

Massohelein lli 

Matteles 26 


ver 241
" 
de '~eester 154 


Melens 155,225 

Merc1er 15 

Mernout 44 

:Jessiaen 124 

Meatdagh 59,~ 


ver Meulen 106,1 ,214,214,llQ 

de Mey(er) 52,115 


van Middelen 193 

Milleville ~,17' 


Minne '7,1i!,201,218,225 

Miapelaere lli 

Mitteman 213 


du Mon 238 

Moreau 106 

Morel ·104,.12§. 


du Mortier 86, 115,ill, 158 

du Moulin II 


Mul1er 29 

Mulleville 12î,173 

~lu(7) lle lli 


de Neo ker( e) 16 ,..§i, 69 

van Neste 31,39,91,128,162,l!l, 


226,227 

Neyrinc la 21 6 

Nollet 115 


van Noot_e 52,74,154,193 ,l.:!.!, 227 

de Norme §,i,114,165,192 


Nuytten 1!Q,165,174,230 


Ollevier 11 5 

van Olme 7,32,101 ,lli,216 


0117 131 

Onrset ill 

Ooghe 43 


van Overberghe 6,37,115,132,161, 

165,194,206,212,216,219, 

227,236 -- 

1a,le Paire 44,64,115,1l!,126,171, 

210 


Pare(i)t 52,62,~ 

Parijn 82 

Pattijn 6,18,60,86,115,1!i, 


222,225,234 

Pauwels 37,140,225, 

Psuwelijn 34 


la,le,Fere 44,64,115,126,171,11!, 

210 


Persoone .lli 

Persijn ill 


du Petit 161 

du Pierre .21,145,176,225 


Pil 22 
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Pijp(p)e 90,12Q,241 
van de Pitte, Putte ,6,115,188,194, 

.l22.,199 
de 	 Plaet il,65 


Planokaert 82,~ 

Platteau 105,1!1 

PlouTier lli 

Poirck: 184 


de Poorter 66,129 

de Pra(e)ter-206 


de ,du Pres H, 165, 196 

Priem lli. 

Provost 73 


van de Putte zie Pitte 

de PuTd t .§J! 


Puype lae re .1.2Q. 


de 	~a 16,49,~,81,192 
Quart1er 1i1,219 

de 	Quioke 21 ~ 

van,ver Raes 6;,81,86,2'0,1i1,242 
Ramault 92,102,lji~7 
Rein 75 
Rema'lit zie "Ramaul til 
Remme,y ill 
Reuse 29, ~ 5, 5~, 1 02,151 ,.1..2á., 

154, 220, 2~6 
Re,ynaert 64,154,~,161,194, 

216,2~2,2~4 
Re,ynier 165 

van ROba(e)ys 121,165,215,216, 
m 

Robbe ~,54,157 
Roelens 15;,ill 
Rogier 18,161,jjî 
Rommelaere ~2,4;,53,70,118,218 

2~0 
de 	 Rone 11 


Rosseel 68,106 

Rousseau ..1.ï!! 


la Royere 120 

la Ruwiere~,11i,168 


Ryokebosoh .1§.Q 


Sable 21 ~ 
ver 	Saelen 16,41,187,211,232 

Sage 27,39,21~ 
Salembier 1~2 
Samijn 85,102,149,161,169, 

198,211 
de Scamps lî,215,228 

Schier 82,82,85,152,162,2~5 
ver Sohoore 50,1 02,lli 
de 	 Schrijvere 7~ 


Seg(h)ers 2~,12l,216 

Senard 245 


del 	Seyne 66 
Seys 102,216 

de Simpele 1i 

Sinneaael lli 

Sioen 106, 14~ 

Sisseau 196,209 

Su 124,167,114..,189 


de Smet l.i,1 54,"'ï'9'b 
Snauwaert 178 

de Sod t 125 
Soenen 5,25,31,39,52,62,70, 

108,115,1~4,14~,157,1!2,194, 
205,228,2~6 

Soete 64,77,121,181,181,181 
Soubry 2;2 
Spe1'broek 166 

de 	 Springhere ][,176,197 
Squeden 168 
Sta(e)a(sfen) 10~,~,21;,240 
Stagier ill 

ver SteeIe .lli 
van der Steene 23; 

van 	Steenkiste 68,185t~,245 
Steven 75 
steverlinck: 11Q. 
Ste.raert 1 65 
Storm ( e) 102 , 1 2; , 142 ,111 

ver Stra(e)te 59,1;1,~ 
Stragier 66,BO,115,155,158,11l, 

172,214 
St~e 22,25,5;,170,111,185, 

191 , 1 94 , 207 , 24 1 
de Swaene 11,96,236 

Talaira 11!,192,216 

Tallieu 115,ill 

Talpe ;0,111,194 

Tellieau zie Tallieu 

Terrier(e) 165,ill 

Thoor 216 


Tsn Tamme 201 
Tournicourt 79 

van Tourout 81,1,o,146,151,186,215, 
217 ,lli 

Toutl'1' 17 

T;yberghein ill 

Trnert 215 


del Va 27 ,i2" 175, 194 
ver Vseolee 115 
du Val 190 

Valls,ys 81,104,180,22; 
Tan de Velde 115,m 

de 	Veltere ;B~,70,75,~,126 
Viaene 172,185,lil 
Vlotor liê. 

vsn de 	Vijvere 20C 
V1Iers 2~ 
Vlncent 214,1il,244 

Ter vls(chlt) 102,106,106,194,201, 
222,225 ,li§., 24; 

de Vog(h)ele ]î,106 
Volbout 154 
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d. Voldere(-r.) 104,172 
van de Voorde 106,115,162,201,236,242,242 

de Vos 80,150,191,192--
del 	V07e60 


Vu,ylstëke 26,161,172 


de 	Waohte~e) ~,82,115,237 

Waermoes 64 

Waigne'n 240 


van de Welle 5,42;68,202 
Wallegheim 55 -
Wanoour 231,,ill 
Wa(r)loP 125,&,241 
Wattin 115,194 
Werbrouck m 
Weruin 4 

vaD 	 Wildemeerach 81,85,~,li! 


Willaert 111 

de Witte 57,.§l,232,236 


Wostijn 93,151,219 

Wydooghe l!2 

Wyf'tels 41 

W"noka ~,246 


van de 	 Wynckele 7 ,l.Qi, 205 
Wullene 26 

van 	 Zu,yd t .lli 

Gilbert Biesbrouck. 
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J.VANBOSSELE, Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal in Kortrijk, Kortrijk, 1982, 

370 blz., voorintekenprijs 650 fr. (voor 1 mei 182 overschrijven op prk. 

000-0112184-52 van Zusters P.ugustinessen,Kortrijk), daarna 1000 fr. 


J.ROELSTRAETE, De familie Dugardyn, weleer Ou Gardin alias van den Bogaer
de, 1345-1~81, Brugge,1982, 387 blz., voorintekenprijs 1200 fr over
schrijven op rknr. 470-0242371-89 van Familiegeschiedenis Dugardyn, 
Brugge,voor 10 me; 1982 - beperkte oplage) zie elders voor meer uitleg. 

KFV - sectie Familiekunde 
Noteer nu al de datum: 

35e KULTUURDAG dit jaar in BELLE op zondag 26 SEPTEMBER 1982 
Meer hierover in volgend nummer. 



EERLANG VERSCHIJNT: 

DE rÄMILlE 

DUGARDYN 
\\'ELHR Dl; (j/\RDlN ALiAS VAN DEN BOCAERDF. 

1345_1981 

Dit werk - wij noemen het een familiemonument - is het resultaat 
van meer dan tien jaar geduldig opzoekingswerk. 
Er zijn nog niet zoveel familiegeschiedenissen in ons taalgebied ver
schenen die erin geslaagd zijn om zes eeuwen het spoor van een 
geslacht te volgen in al zijn doen en laten. Ruime aandacht werd 
hierbij door de auteur besteed aan de plaats van de voorouders in 
een ruimer sociaal geheel. Het is dan ook zonder meer duidelijk dat 
heel wat aanverwante families uitvoerig worden behandeld. Ook 
kwartierstaten van verschillende voorouders zullen heel wat zoekers 
interesseren. Zo wordt ruime aandacht besteed aan families als van 
der SChuere, Baudoncq, van der Ghote, de Jaegere, Petre en nog 
vele andere. Vele familievorsers krijgen hier een model aangeboden 
dat hen kan leren dat er nog andere bronnen zijn dan registers van 
burgerlijke stand en parochieregisters. 
Als een ware Sherlock Holmes is de auteur op zoek gegaan en heeft 
zelfs pogingen gewaagd om een meer dan driehonderd jaar oude 
moord binnen de familie op te lossen. Geen bron in het Kortrijkse 
rijksarchief of er werd in gezocht. De familie Dugardyn is dan ook 
verheugd het resultaat voor te leggen. Wij zijn er stellig van overt uigd 
dat deze familiegeschiedenis een ruime verspreiding verdient, ook 
buiten de familie! De lokale geschiedenis van Moeskroen, Bellegem, 
Harelbeke, Kortrijk en Brugge krijgt ook een ruime plaats in dit werk. 
Uit de inhoud vermelden we: 

Inleidend hoofdstuk. 

Een hoofdstuk over de naam. 

Een hoofdstuk over de heraldiek (door Luc Dugardyn). 

De uitgewerkte voorouderreeks. 


De heer/mevrouw * 

straat, nr. postbus ________ 

____________ postnummer gemeente 

tekent hierbij in op exemplaren van "DE FAMILIE DUGARDYN", en stort hier

bij F op rekening 470-0242371-89 van "Familiegeschiedenis DUGARDYN" 

8000 Brugge. 

- ________~, de 1982. 

Handtekening 

* . 

De Brugse tak (door Luc Dugardyn). 

De Kortrijkse tak. 

De tak van de baljuws en van de Kortrijkse van den Bogaerdes. 

Een synchronistisch overzicht plaatst de familiegebeurtenissen naast 


die op nationaal en lokaal vlak. 
De bijlagen geven een keuze van bronnen. 
Tabellen laten toe een klaar inzicht te hebben in de verwantschappen. 
In een synthese en besluit krijgen we de hele familiegeschiedenis in 

een notedop. 
Natuurlijk werd de nodige aandacht besteed aan de bronnen en de 

literatuur. 
Een index op de familienamen en de plaatsnamen laten vi ugge opzoe

kingen toe. 

De auteur: 
Johan ROELSTRAETE uit Heule, geboren te Brugge op 31 juli 1941. 
Leraar Nederlands en Geschiedenis in het Kortrijkse Sint-Amands
cOllege. 
Verschillende bijdragen op genealogisch gebied en i.v.m. lokale 
geschiedenis verschenen in verschillende tijdschriften. 
In 1971 verscheen "De voorouders van Stijn Streuvels". 
De auteur is actief in verschillende genealogische en heraldische 
organisaties, vooral in de VV.F. en het Vlaams Centrum voor Genealo
gie en Heraldiek. 

Technische gegevens: 
Het werk wordt gedrukt in beperkte oplage en is enkel bij 
voorintekening te krijgen. 

"DE FAMILIE DUGARDYN" telt 387 bladzijden en is bovendien 
overvloedig geïllustreerd met foto's en kaarten. 

Formaat: 20,5 X 13.5 cm. 

Genaaid in simili-Iederen band. 

De prijs bedraagt 1.200 fr. bij voorintekening. 

De voorintekening wordt afgesloten op 10 mei 1982. 

Het boek verschijnt in de maand juni 1982. 

Intekenformulier 

Bestelkaart 

"Familiegeschiedenis Dugardyn" 
Spinolarei, 10 
8000 Brugge 



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

Handzamestraat 155 

8120 Kortemark-HANDZAME. 

Tel. 051/56.73.36 

of bij afwezigheid: 051/20.72.88. 


TOP 0 N Y MIE V A N ROE S E LAR E. 

of het 

ROESELAARS PLAATSNAAMKUNDIG WOORDENBOEK 

"\,.. 
Désiré DENYS. 

Een uiterst waardevol 
namen, uitvroegere en 

werk dat 
moderne 

te Roeselare duizenden plaatsen 
tijden, situeert en beschrijft. 

en 

Désiré Willy Lodewijk Alfons Denys werd te Roeselare geboren op 27 januari 1914. 
Van zijn voorvaderen erfde hij een buitengewone vitaliteit, fierheid, liefde voor 
eigen stad, volk en aard. Het stoeldraaiersgeslacht Denys leverde tal van kun
stenaars, bouwmeesters, Vlaamse voormannen, ware humoristen en uilenspiegels; 
zelfs enkele geschiedschrijvers. 
Oom Alfons Denys borg tijdens de eerste wereldbrand alle mogelijke informatie weg, 
om na de wapenstilstand voor de dag te komen met een vierdelige oorlogskroniek. 
Désiré Denys, doktor in de Germaanse fililogie geworden te Leuven, mocht nonkels 
"kluizenaarswerk" erven. Met een buitengewoon geduld en grenzeloze nauwkeurig
heid wist hij op zijn beurt een wetenschappelijke basis te leggen voor een verant
woorde plaatsnaamkundige beschrijving van Roeselare. Zijn HToponymie van Roese
lare verscheen in 1952. Drie jaar later publiceerde hij "Het Roeselaarse volks
levenlI. 
Verwonderlijk is het wel dat Désiré Denys, zoln bekwame Roeselaarnaar zijn geboortf 
stad verlaten moest. Het is oprecht jammer dat deze geleerde man hier niet tewerk
gesteld kon worden. Gedurende meer dan dertig jaar was hij een geëerde leermeester 
aan het IIAthenée Royal ll te Chimay. Aan hem danken veel franstaligen het feit dat 
ze een aard; g mondje Nederl ands kunnen praten en weet hebben van onze rij ke kul
tuur. 
Jaren1 ang waren ten hui ze van Denys te Chimay ..duizenden fi ches en andere dokurnenten 
een ver van bekoorlijk dekor. Bureel, stoelen en kasten, alles was met fiches 
::besneeuwà ll Ooit had Désiré een grote kaart van de Rodenbáchstad op de grond• 

gelegd. Een wonderpuzzel die moeizaam tot stand was gekomen. Het kwieke hondje

scheerde plots door de kamer. Gelukkig niet over IIRoeselare H. Anders was Désiré 

er aan voor zijn jarenlange inspanningen ... 

Het zal wel een geheim blijven hoeveel archieven Désiré Denys heeft afgelopen. 

Men zal blijven raden naar het aantal uren die hij tussen bestofte folianten heeft 

doorgebeacht. Het moet gezegd dat de vrije tijd van de atheneum-professor in 

"zijn Roeselare" is gegaan. Wel vijftien jaar lang. 

De auteur kon ook rekenen op de weldoende aanmoedi ging van zoveel Roese1 aarnaars , 

zoals pastoor-deken Desaegher, superior Quaghebeur, zuster Cyrilla van de 

Grauwzusters, A. Coppens, landmeter van het kadaster, A. Declercq, sekretaris van 

de C.O.O., G. Vallaeys, direkteur van de stedelijke tekenakademie ... 

Honderden levende toponiemen werden bovendien ter hand gesteld door stedelingen 

die niet meer met naam te noemen zijn.

Uiteindelijk kon de auteur steunen op het wetenschappelijk advies van zijn pro

motor te Leuven: prof. van de Wijer, en op even degelijke assistentie van prof. 

dr. Draye, dr. Lindemans en dr; M. Gysseling. 

Dési ré Denys bere; kte niet minder dan het getal van 4795 Roesel àarse pl a~tsn.amen. 


http:051/20.72.88
http:051/56.73.36


1I 

Het Roeselaarse stadscentrum van 1641 (Sanderus), nagenoeg één vierkante kilo
meter groot, heeft in de twintigste eeuw zulkdanige proporti~s aangenomen 
(in 1950 liefst tien vierkante kilometer), dat een groot deel van wat een
maal daarbuiten lag, in het dichtbewoonde stadskompleks werd opgenomen, .' 
en dat boven de oude toponymische onderlaag een gans nieuwe bovenlaag werd 
geschoven. Zo is het te verklaren dat verschillende plaatsen in zijn 
toponymische studie modern aandoen. Wat de historische toponymie van Roese
lare betreft, moet gezegd dat de oorkonden met betrekking tot de stad, er over 
het algemeen betrekkelijk jong uitzien. Tijdens de woeilige jaren, volgend 
op de inval van de huurlingen van Maximiliaan van Oostenrijk (1488), gingen 
zowel kerk, hal als oorkonden jammerlijk in de vlammen op. Overvloedig 
historisch materiaal heeft men pas sedert de zestiende eeuw. Weinig talrijk 
zijn bijgevolg de oorkonden die tot vroegere tijden opklimmen. Veruit het 
grootste aantal oorkonden wordt ter stede bewaard. Voeg daarbij dat het 
kerkarchief uitermate klein is. 
Belangrijk is zeker de geografische en historische schets van de stad Roese
lare, in de inleid,ing op het glossarium vervat. De auteur heeft het over de 
ligging, bodem en waterlopen, verkeerswegen, gebouwen en bevolking. In de 
historische schets snijdt hij de wereldlijke en kerkelijke geschiedenis aan~ om 
ook even de naam IIRoeselare ll zelf te pogen te verklaren. 
Na de duizenden Roeselaarse plaatsnamen rondt hij zijn betekenisvol historisch 
werk af met tal van addenda en een topo-historisch rekonstruktiebeeld van Roe
selare, om te besluiten met de bronnenopgave. 
Het overgrote deel van de plaatsnamen is op kaart overgebracht. 
Wie zelfs maar een klein beetje van Roeselare houdt~ moet deze heruitgave 
beslist aanschaffen; feitelijk zou dit werk in geen enkel Roeselaars gezin 
en in geen enkele biblioteek mogen ontbreken. 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET BOEK. 
Het werk telt circa vijfhonderd bladzijden! - gedrukt op stevig wit papier. 

formaat ongeveer 22 cm x 14 cm. 

Een inleiding over de auteur en zijn werk door Robert Houthaeve~ evenals de 

lijst der voorintekenaars wordt eraan toegevoegd. 

De voorintekenprijs tot 15 juni 1982 bedraagt uitzonderlijk slechts 750 F. 

(B.T.W.-inbegrpen). Na het verschijnen wordt de prijS 1250 F. U geniet bij

voorintekening bijgevolg een korting van 500 F. 

Gebonden in balacronband, titels in goudopdruk. 


U kan het boek gewoon schriftelijk of telefonisch bestellen 
en na ontvangst betalen. 

U mag het ook bestellen tijdens de V.V~F.-vergadering. 


FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 

Handzamestraat 155 


8120 KORTEMARK-HANDZAME 


tel. (051) 56 73 36 
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KALENDER - KORTRIJK 

28 september 	 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat Kortrijk 
Les OUD SCHRIFT.Thema: Pachtcontracten o.l.v. Or.Gabriël Vuylsteke. 
Er zijn opnieuw teksten voor de aanwezigen beschikbaar. 

26 oktober 	 om 20 u. 
VOORDRACHT door V.Arickx over Egemse families 
(onder voorbehoud - bevestiging crn oktobernummmer van ons krantje) 

in November is er geen vergadering.Wel gaat op 11 NOVEMBER in Roeselare de 
traditionele ontmoetingsdag van de gouw door.Het onderwerp van de middagverga
dering is kerkelijke archieven in West-Vlaanderen.Ons oktobernummer zal volledig 
gewijd zijn aan deze gouwdag. 

28 december 	 Les OUD SCHRIFT.Thema: Pachtcontracten (vervolg) 

Voor volgend jaar zijn de vergaderingen gepland op volgende data. Noteer ze alvast 
in je agenda ! 

25 januari 
22 februari 

april CONGRES 

24 mei 

28 juni 


OPT I E COI~GRES 

In de loop van dit werkjaar zullen we ook het congres van de V.V.F. 1984 her
haaldelijk ter sprake brengen. Er werd immers gevraagd dat onze afdeling hier
voor zou instaan. Nu al vragen we ieders medewerking. Al wie ideeën heeft, is 
uiteraard welkom. Meer nieuws volgt later. 

B.T.K.-project. 
Op 31-8-82 liep het BTK-pr.oject van de VVF-Kortrijk ten einde.De ploeg die 
bestond uit Françoise Ghyselbrecht,Monique Verschuere en Erika Decabooter 
heeft heel wat werk verzet waarvoor we hen hartelijk danken.We vermelden in het 
kort wat ze verwezenlijkten: 
- klapperen en alfabetisch klasseren van de persoonsnamen van de weesregisters 
nrs 28 - 30- 31 - 31 bis - 32-33 - 34 - 35 - 36. 
- Opmaken van een alfabetische index op de persoonsnamen van de weesregisters 
nrs 1 tot 36 
- klapperen en alfabetisch klasseren van de persoonsnamen van de poorterij van 
de roede van Harelbeke 
- typen van de weesregisters en de roede van Harelbeke 

( 	wat getypt is kan geraadpleegd worden in het Ra Kortrijk, een exemplaar 

werd ook overhandigd aan onze VVF-afdeling) . 


't STAMBOOMPJE 

wo~dt g~~ v~tuuAd naan alle leden van de V.V.F.-a6delingen ROESELARE en 

KORTRIJK.N~et-leden 06 leden van and~e a6delingen ~e onze ve~ad~ngen ~et 

b~jwonen kunnen ow., tijd,)c.hJUM be.komen doo~ ,)toiling van 150 F op ~eke.~ng 

063-0100018-46 van Johan Ro~tMete, K~aw.,v~jv~ 41, 8110 KORTRIJK-HEULE. 


AdJteMen en adJt~~o.-tjug~nge.n, even:tued k.lac.hte.n b~j ~et-on,tvangen van het tijd

~c.hJUót doo~tuAen naan: 

F~ankün VEMEYERE, HMelbee/2.,)~tMa;t 8, 8550 ZWEVEGEM ~e. irudaat voo~ de v~zen

~ng ~n het KoJLtJUj/2.,)e 06 naan 

L~eve VERCRUYSSE-VENYS, St~n;.,dJtee6 130, 8800 Ro~dMe voo~ de Ro~d~e 

lede.n. 


http:danken.We
http:einde.De
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KALENDER - ROESELARE 


Maandag, 20 september om 19.30 in ons lokaal VMS,Arme Klarenstraat 75 te Roeselare 

VOORDRACHT door de heer Johan Roelstraete over GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN IN FRANKRIJK. 

Vele van onze leden die in hun kwartierstaat hoog genoeg opklimmen komen vroeg of 

laat ook in Frankrijk terecht. Meer dan bij het onderzoek ter plaatse moet zo een 

speurtocht voorbereid worden.Voorbereiding is in dit geval niet alleen tijd- maar 

ook kostenbesparend. De bedoeling van de voordracht is gewoon te helpen bij deze 

voorbereiding. 


WERKGROEP 

Enkele leden hebben uitdrukkelijk het verlangen geopperd een actieve werkgroep op te 

richten. We willen hiermee zo vlug mogelijk starten. Tijdens de eerstkomende verga

dering (maandag,20 september) zal aan de geïnteresseerden gevraagd worden hun naam 

op te geven aan iemand van de bestuursleden. 


HET FONDS MERGHELYNCK 


De eerste helft van ons werkjaar werd besloten met de interessante voordracht van de 

heer Dr.Daniel Merlevede over het 'Fonds Merghelynck'. 

Van dit belangrijke fonds dat in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel berust werd 

een gedeelte op microfilm gezet.De gefilmeerde nummers kunnen geconsulteerd worden 

in de St.Jansbibliotheek te IEPER (openingsuren: Dinsdag: 16 u - 20 U; Woensdag: 

10 u - 12 u; 14 u - 16 u; Donderdag: 14 u - 20 u ; Vrijdag: 17 u - 21 u ; 

Zaterdag: 10 u - 12 u).fln het volgend nummer van 't Stamboompje zal een overzicht 

gegeven worden van wat gefilmd werd. 


GELUKWENSEN 


Op zaterdag 31 juli trad onze sympathieke secretaresse Nadine DEBERGH in het huwelijks

bootje met Benoit BOUCKENOOGHE.We wensen hen beiden een veilige vaart I 


35e FRANS-VLAAMSE KULTUURDAGEN - BELLE (Bailleul - Frans-Vlaanderen) 

Zondag 26 september 

sektie familiekunde (Justitiepaleis Place Pichon )

Programma: . 

- de heer Rau: De uitwijking van de Frans-Vlamingen naar de andere Nederlanden. 

- E.H.Guy Algoet: De indexering van de parochieregisters van Belle. 

- Dr.Wilfried Beele: De spreiding van de van-namen in Frans-Vlaanderen. 

- K.de Lille: Genealogische bronnen betreffende Ieper. 


We hopen dat heel wat van onze leden die zondag uitkiezen nu de Frans-Vlaamse 

kultuurdagen in Belle,in Frans-Vlaanderen zelf dus,zullen doorgaan.Je kan er 

een uitstap van maken.Er is gelegenheid tot middageten in het College (CES Avenue Mou

lin).Prijs 30 FF koffie inbegrepen.Vooraf inschrijven voor 24-9-82 bij J.Steenkiste, 

rue de la Gare 41 F59270 Belle-Bailleul.Betaling ter plaatse.tel:00j33j28j43 08 80. 

Wie niet vooraf ingeschreven heeft kan echter wel terecht in een aantal restaurants 

(vragen ter plaatse). 

Het PLENUM gaat door in de zaal M.Yourcenar,rue du Musée.Aanvang: 14.15 uur. 


BANK VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 


DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 


ZICH HELEMAAL « THUIS» VOELT 


http:maken.Er
http:doorgaan.Je
http:BOUCKENOOGHE.We
http:gezet.De
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KORRELTJES ZOUT VOOR DE FAMILIEGESCHIEDENIS 


Al wat het leven van een mens betreft, zijn beroep, de samenstelling van het gezin, 
zijn woning, zijn meubels, zijn juwelen,de veestapel ,enz ... is belangrijk voor de 
vorser. 
In de losse staat van goederen (1) van Pieter FElS fs Joos, overleden in Gullegem 
in november 1667 heb ik voor het eerst de namen van drie koeien en hun beschrijving 
gevonden: 
fO 6 een schi coebeste genco71pt schil 

een swart coebeste genampt mol 

een grysde coebeste genampt grijsse 


Wie Mr. Francois WALLAERT in zijn kwartierstaat heeft zal zeker belang stellen in 
proceduredossier (RAK,OSAK,voorl.nr.8357).Hij wordt er vermeld in een Spaanse brief 
geschreven en gezegeld in Madrid in februari 1782.In de Franse vertaling van deze 
brief luidt het: 
•.. est comparu Francois Wallaert 
Lieutenant colonel, agrégé à l'état 
major de cette place, natif de la 
ville de Courtrai en flandre et sous 
serment qu 'il fit en due forrne 
conformément à l'ordonnance 
militaire, offrant à Dieu et 
promettant au roi de dire la vérité ...• 

Yolande Lammerant 

OVER NAMEN EN BIJNAMEN (vervolg) 

RAK,OSAK,voorl.nr. 8348 Pieter SEGAERT tot Waregem, coopman van schapen byghenaemt 
Pieter den Enghelsman (7-11-1755). 

RAK,OSAK,8310 en 8327 den sig naemende 'Pieter de Visschere ' naturele zoon van 
Joannes van CRAEYNEST,geseijd Francois BAERT (17-9-1786) 

RAK,OSAK, 8475 	 Cortrijck 6-1-1784 
Jan van den BORGH, commis van de provincie,genoemd PIRO 
Joseph Ignatius de LOS,kleermaeker op de Lentemarct 
bijgenaemd SNEYER 
Jacobus VENNE fs Pieter, calsyde legger en weverskn2cht 
bigenaemd CO den calsyde legger 

RAK,OSAK,8477 	 Cortrijck 1731 à 1737 
Joseph de DYVELE fs Adriaen,o Cortrick,oud 22 j in 1731 
1731 wonende bij den hermitage van St.Anna 
1737 wonende aan de Brugsche poorte,dienende metsers 
x met Joanne Rose de METS 
bijgenaemd Joseph CORNE of CORNEEL of Seppen den GROENEN. 
Jacobus Stalatus den sone van Dominicq anders genomt 
SWARTE JACO 

N.VERBEKE in de wandelinge genamt HEERE CUYPERS 

Marten COLBERSON bijgenaemt LOSSCHEN MARTEN. 

Yolande Lammerant 

BEGRIP 

Mogen we inderdaad om een beetje begrip vragen vanwege de talrijke briefschrijvers 
die vragen om de ene of andere inlichting. Het beantwoorden van al, die brieven is 
voor ons niet altijd mogelijk.We kiezen dan ook die brieven uit waarop we een kant 
en klaar antwoord (zouden) hebben.De andere brieven blijven dan wel eens liggen tot 
er meer tijd vrij komt.We willen er toch eens op wijzen dat heel wat kan bereikt 
worden via de dienst VRAAG EN ANTWOORD in VLAAMSE STAM. Ik geloof dat er te weinig 
leden daarvan gebruik maken. Een inlichting graag, opzoekingen voor leden ~s nooit de 
bedoeling geweest van de V.V.F.Daarom schiet niet op de pianist! J.R. 

http:hebben.De
http:mogelijk.We
http:RAK,OSAK,voorl.nr
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o POE BOE KEN TAF E L 

Q~t~~~9~~_f2~ili~tij9~ç~rift~~· 

't MEERMINNEKE,kontaktblad voor de familie van MEIRHAEGHE,2e jaargang 1982,nr 7 
(Herman Meirhaeghe,A.Latourstraat 31,9218 LEDEBERG GENT) bevat heel wat interessante 
bijdragen: Van Meerminnen,meermannen en dolfijnen (heraldiek)"Sierens:een aanver
wante familie, Tweelingschap is meesterschap (een artikel over het opvallend aantal 
tweelingen binnen de familie !),Sprokkels, Van de hak op de tak. 

DE CRONICKE VAN DAMME, Driemaandelijks tijdschrift,4e jaargang,nr.16 (Germain 
Dierynck,Familievereniging Vandamme Rumbeekse stwg 285 8800 Roeselare) zoals steeds 
zeer verzorgd met o.m. Volkstelling Klerken 1814,Van Dammes in Canada, Ceurbroeders 
te Poperinge,Wel en Wee,De stam Vanryckeghem-Vandamme,Afstammelingen van Rosalie 
Vandamme. 

FAMILIEKONTAKTEN VERVUST,jaargang 81-82,nr.10 (Marcel Vervust,Zwaluwenlaan 6,8500 
Kortrijk) een net en verzorgd nummer met o.m. een familiekroniek,Aanvullingen op de 
stamboom Vervust,Een brief uit Uruguay, Hoe staan de sterren in onze stamboom (de 
dierenriem opgetekend volgens de Westerse en Oosterse methode en een familiepuzzel. 

HET GESLACHT VANDENBROUCKE,Driemaandelijks tijdschrift,le jaargang,nr.3 (André 
Vandenbroucke,Putmeersstraat,2,8510 Marke) bevat o.m. Een stam uit Ettelgem;Een 
Voorouder~eeks uit Mannekensvere,de familienaam Vandenbroeke?Een tak uit 
Hollebeke en een kruiswoordraadsel. 

Aangekondigd: BURGERLIJKE STAND TE AARTRIJKE VAN 1796 tot 1830. 

Deze uitgave bevat alle geboorten,huwelijken en overlijdens van deze periode.In 4 

delen zijn ongeveer 4.680 akten opgenomen (2750 geboorten,610 huwelijken en 1500 

overlijdens.Zeker een interessant werk voor wie voorouders in Aartrijke heeft.Niet 

alleen de namen van de betrokken personen komen erin voor, maar ook: de ouders, 

grootouders,meter en peter,getuigen enzomeer ...Ook velen staan vermeld met hun beroep. 

Naast dit alles is er in het vierde deel een alfabetisch naamregister van alle per

sonen die ;n de akten vermeld zijn. 

Technische gegevens: elk deel omvat ca 160 blz.; formaat 21 x 29,7; offset rO/vo 

garenloos gebonden. Prijs (verzendingskosten niet inbegrepen) (uitsluitend op

rekeningnummer 738-1010896-81 van de Heemkundige Kring 'David Jonckheere' 

Voor het eerste deel (na 1 juli 1982:ledenprijs 350 (waarvan 50 F voorschot op dl.2) 

en niet-leden 400 F (id.).Voor de volgend~ delen zal men telkens vooraf een betalings

bericht toegestuurd krijgen.De delen verschijnen met een tussenpauze van drie maanden 

en zijn niet afzonderlijk te verkrijgen. 


BOEKEN 


Er zijn de laatste maanden nogal wat boeken bijgekomen in onze boekenkast. Deze die 

onze leden kunnen interesseren zullen we zoveel mogelijk (kort) bespreken. 


Ernest WARLOP,INVENTARIS VAN HET FONDS D'ENNETIERES,Algemeen Rijksarchief,Brussel, 

1981,624 blz. ( te koop in het RA ). 

Als we zeggen dat dit werk zijn gewicht in goud waard is, dan is dat zeker niet 


overdreven.We hoorden het werk al voorstellen op één van onze vergaderingen door de 

auteur en iedereen die er aanwezig was zal ongetwijfeld al overtuigd zijn van het 

grote belang van deze inventaris voor alle zoekers in onze streek (maar ook elders!). 

Natuurlijk lees je net werk niet als een roman, en toch kan je er uren in bladeren, 

er nota's uit nemen (Ja,dat renteboek moet ik eens bekijken of die akte kan me 

interesseren of zou er geen zegel aanhangen van de familie die ik zoek).Het is een 

ongemeen rijke bron voor de geschiedenis van onze streek en uiteraard van de families 

die er leefden, een bron die de poort opent naar duizenden nog oneangeroerde bronnen 

voor onze familiegeschiedenis of voor het dorp waar de voorouders woonden.De klappers 

op perseons- en plaatsnamen (270 blz !) vergemakkelijken aanzienlijk het zoekwerk. 

Daarenboven zijn er genealogische tabellen en kaarten,ontledingen van oorkonden, 

een alfabetische lijst van de zegels (iets unieks in onze archiefinventarissen ?).Je 

kan het werkelijk niet allemaal bespreken of ~et zou een nieuw werk worden.Als je 

mijn raad wil: aarzel niet om dit werk aan te schaffen. J.R. ('t vervolgt) 


http:woonden.De
http:overdreven.We
http:krijgen.De
http:periode.In
http:81-82,nr.10
http:jaargang,nr.16


Voor wie (zelfs maar een beetje) van Roeselare houdt... 


~~Het Roeselaars plaatsnaamkundigWoordenboeU' 

zal binnenkort (opnieuw) van de pers komen 


Dertig jaar geleden schreef ene Désiré Willy Lode teil, fierheid, liefde voor ei verantwoorde plaatsnaam	 direkteur van de stedelljke nisvol historisch werk af Dat voorintekenen ka.nA795wijk Alfons Denys, een toen bijna 40-jarige doctor in gen slad, volk en aard. Het kundige beschrijving van tekenakademie G. Va.llaeys met tal van addenda en met dus nog tot eind deze 
de Germaanse filologie, "de Toponymie van Roesela stoeldr....iersgeslacht Roeselare Zijn "Toponymie plaatsnamen en een groot ....ntal minder een topo-historisch rekon· maand. Onder meer door 
re of het Roeselaars plaatsnaamkundig woorden Denys leverde lal van kun va.n Roeselare" verscheen in bekenden uil het Roeselare struktiebeeld van de stad een bedrag van 750 fr. over 
boek". Heel bescheiden en op amper driehonderd ek stenaars. bouwmeesters. 1952. Drie jaar later publi va.n toen. Het overgrote deel van de te schrijven op rekening nr. 
semplaren uitgegeven, maar een uiterst waardevol Vlaamse voormannen, ware ceerde hij "Het Roesel .... rs Het zal wel een geheim plaatsnamen is op k .... rt 474-4107271-37 van de uitge
werk dat duizenden plaatsen en namen van Roesela humoristen en U,lenspie volksleven" hoeveel archieven overgebracht. verij Famiha et Patria te 
re vroeger en nu situeerde en beschreef. gels. Zelfs enkele geschied Den)'s heeft afgelo Uiteindelijk bereikte hij Koriemark-Handzame, met 

schzijvers kwamen er uit En toen kwam voor deze pen en het zal wel eeuwig met zijn werk niet minder vermeldIng van .PlaatsVoor wie toen de trein miste en niet in het bezit ge eminente Roeselarenaar devoort. Zoals oom Alfons raden blijven naar het .... n dan 4.795 Roesel....rse naamkunde Roeselare·. In
het boek wordt eerlang opnieuw uitgegeven en zal plaatsnamen, waaronder de dien het boek dient opge
raakte van dit Roeselaarse werk is er goed nieuws: 

Denys die tijdens de eerste Exodus uit zijn eigen stad. tal uren dat hij tussen de 	 Technische 
Als doctor in de Gemlaansevolgens de laatste betichten van de uitgever, rond wereldoorlog aUe mogelijke 	 bestofte foltanten heeft ge zeer belangrijke georgrafi  gegevens stuurd te worden, moet men
filologie scheen er voor hemInfonnatie wegborg, om na 	 sleten. Wat wel vaststaat iS sche en histortsche schetsemd oktober van de pers komen. 	 een supplement betalen van 
geen werk te vinden in ei Het boek telt ongeveer


VOOflntekenen kan· dus ti ng van 500 fr. Voor al wie gen streek, en Denys werd 

de wapenstilstand voor de 	 dat hij meer dan vijftien jaar van het stactscentrum: De 50 fr. verzendingskosten.
dag te komen met een VIer	 .... n zijn Roeselaarse to auteur heeft het onder meer Vijfhonderd bladzijden. Het Bestellen in de boekhandelsoog, al dient dit vóór 30 sep· ook maar een beetje va.n delige oorlogskroniek. dan maar een nietternin ponymie heeft gewerkt, en 	 formaatis 22 bij 14 centimeover de ligging, de bodem, 	 aan de Noordstr""t 6 en 100 

temberte gebeuren, wil men Roeselare houdt, komt het 	 zeer leermeester wie hem tijdens die pertode de waterlopen, de verkeers ter en het boek is gebonden kan ook, evenals biJ dag
zijn naam op de lijst der 

uit mijn pijp te ko- Balling aan "Athenée Ro)'al" te d....rbij hebben geholpen, wegen, de gebouwen en de in balacronband met titels bladhandel Vandecandelae
voorintekenaars opgeno~ Chimay. Aan hem is het te gesteund of aangemoedigd. bevolking. In zijn histori in goudopdruk re aan de Brugsesteenweg 

~volg op aan onmid~ 

men.,.men zien. Dit Ultzonderlijke 	 Désm, Den)'s erfde non danken dat een groot aantal Dat wa.ren onder meer men sche schets snijdt hij de we 145 te Roeselare. 
naslagwerk, dat uiteindelijk 	 kels kluizenaarswerk. Met Waalse broeders toch een sen als pastoor-deken De reldlijke en kerkelijke ga Robert Houthaeve heeft 
1.250 frank zal kosten, kan Désirè Willy LodeWijk Al een bUIt,mgewoon geduld mondje Nederlands hebben saegher, superior Quaghe schiedenis aan, om ook de ee" inleiding over de auteur 
thans zelfs tegen een batjes fons Denys is te Roeselare en een grenzeloze nauw overgehouden en dat zii we buer, zuster Cyrilla van de naam Roeselare even pogen en zjjn werk geschreven~ in 
prils 	 worden besteld. De geboren op 27 ,anuari 1914. keurigheid wist hij op zijn ten dat wij hier in het GrauWzllsters. landmeter te verklaren. Na de duizen het boek zelf is een hjst van 
voormtekenaars genîeten Van zijn voorvaderen erfde beurt een wetenschappelil Noorden ook over wat van kadaster A Coppens, den Roeselaarsè plaatsna voorintekenaars opgeno
immers van een exra-kor- hij een buitengewone vitali~ ke basis te leggen voor een tuur beschikken_. KOO-sekretaris A Declercq, men rondt hij zijn beteke- men. 

GERBIT LUTS 

Hierbij bestelt ondergetekende ........... , ... , .. eksemplaren van het ROESELAARS 
PLAATSNAAMKUNDIG WOORDENBOEK (Toponymie van Roeselare). Désiré 
DENYS. 

o 	 Ik haal na het verschijnen dit boek af in het verkoopcentrum waar ik het 
boek besteld heb en betaal bij ontvangst 750 fr. (per boek) 

o 	 Ik wens dat het boek mij toegestuurd wordt en betaal na ontvangst 750 fr. + 
50 fr. verzendingskosten, 

(aanduiden wat past) 
Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 
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Na de T.V.-documentaire, het lang verwachte werk over de Westvlaamse bende
leider 

DE BENDE VAN BAKELANOT 

IN DE GESCHIEDENIS, LITERATUUR, 

HET VOLKSLIED EN HET VOLKSVERHAAL 

Prof. Stefaan TOP 

Het behoort tot de volkscultuur van elk land dat het een "nationale" rover naar 
voren kan schuiven. Iedereen heeft al iets gehoord of gelezen over Robin Hood 
(Groot-Brittannië), Cartouche (Frankrijk), Schinderhannes (Duitsland), Jan Ka
toen (Nederland). Bij ons in Vlaanderen zijn de namen van de binders, de bok
kerijders, Jan de Lichte, Pollet en natuurlijk Bakelandt goed gekend. Over die 
gevaarlijke heren met een historisch verleden werd reeds veel geschreven, maar 
nog meer verteld. Vandaar het probleem omtrent de waarheid en de fictie. Wat 
Bakelandt betreft, zal U het antwoord hierop kunnen lezen in drie volumes. 

In deel 1 gaat de auteur op zoek naar de historische achtergronden van de Bake· 
landtse groepsmisdadigheid. Uit de wetenschappelijke literatuur en de studie van 
de gerechtelijke stukken blijkt dat Bakelandt geen alleenstaand geval is geweest. 
Tijdens de Franse overheersing (1795-1814) waren er in binnen· en buitenland 
veel Bakelandts maar ... 

"In Vlaanderen of in ander land 
En is er geen een zoals Bakelandt". 

Dit is het getuigenis van Guido GezeIIe. Wie was nu eigenlijk die beruchte Lende· 
ledenaar, die op Allerzielen 1803 met 23 medestanders op de Brugse Grote 
Markt werd onthoofd ? Wat had de alom gevreesde Bende van Bakelandt eigen· 
lijk op haar kerfstok ? Waar hebben ze aanslagen gepleegd; wie waren de slacht
offers? Hoe ging dat allemaal in zijn werk? Een genuanceerd en uitvoerig ant· 
woord, gebaseerd op feiten, het verhoor en dossier, op deze en andere vragen, 
vindt U in DE HISTORISCHE BENDE VAN BAKELANOT, BIJDRAGE 
TOT DE STUDIE VAN DE GROEPSCRIMINALITEIT OP HET EINDE VAN 
DE 18DE EN HET BEGIN VAN DE 19DE EEUW IN VLAANDEREN. 

Wanneer de koppen zijn gevallen en zogenaamde gerechtigheid is geschied, begint 
het "folkloriseringsproces", dat start met het optreden van de marktzangers. In 
geuren en kleuren hebben zij de trieste daden Vé)n de bende in West- en Oost
Vlaanderen bezongen. Hun relaas van en visie op de feiten hebben vanaf het 
begin de historische waarheid gekleurd. Lied en verhaal liggen aan de basis van 
een rijk en boeiend stuk volksliteratuur, waaraan de namen van O.m. Pastoor 
Huys, P.D. Cracco, J. Plancquaert, A. Hans, H. Teirlinck, F. Germonprez onver
brekelijk zijn verbonden. Deze en andere auteurs hebben van Bakelandt telkens 
een aparte figuur gemaakt. De verhouding van het marktlied en de literaire pro
duktie en een grondige analyse van de beschikbare Bakelandt-literatuur (inclusief 
het stripverhaal) komen aan bod in het tweede deel, dat als titel draagt BAKE
LANDT EN ZIJN BENDE IN HET MARKTLlED EN DE POPULAIRE 
LITERATUUR. 

Als gevolg van zijn misdadig optreden en door toedoen van proza· en toneel
schrijvers is de volksmond zeer actief beginnen vertellen over de lotgevallen van 
Bakelandt en zijn trawanten. Wat er vandaag de dag onder onze mensen nog 
voortleeft over deze beruchte Westvlaming, bevat het derde deel: DE VERTEL· 
DE BAKELANOT, ONDERZOEK VAN EEN VOLKSSAGENCYCLUS IN 
HET SPANNINGSVELD VAN DE GESCHIEDENIS EN DE POPULAIRE 
LITERATUUR. Daarin staan honderden uit de volksmond opgetekende verha· 
len, die zo getrouw mogelijk weergegeven zijn. Ze vormen een brok onvervalste 
orale volkscultuur. Deze bonte verzameling illustreert treffend de populariteit 
van de Bende van Bakelandt, die tot op vandaag de dag actueel is gebleven. Bij 
deze mondelinge voorstelling hoort uiteraard een interpretatie, die gebeurt in het 
licht van de historische werkelijkheid en de literaire fantasie. 

Op die manier wordt de cirkel voltooid en staat Bakelandt getekend vanuit drie 
totaal verschillende invalshoeken: de geschiedenis, de literatuur en de volkskun· 
de. Deze trilogie is een unieke synthese rond een banale misdadiger, die door di
verse omstandigheden en faktoren in onze Vlaamse cultuurgeschiedenis een 
begrip is geworden. 

De auteur 	 Stefaan Top is geboren op 17 april 1941 te Langemark en studeer
de Germaanse Filologie aan de K.U. Leuven. Hij werd in 1964 li
centiaat met het proefSChrift "Onderzoek naar de sagemotieven in 
het Vrijbos" . 
In 1974 promoveerde hij tot doctor in de letteren en de wijsbegeer
te met "De Historische Bakelandt en zijn bende in het volkslied en 
de literatuur. Bijdrage tot de bronnenstudie van de Bakelandt-volks
sage" . 
Na het Emeritaat van wijlen Prof. K.C. Peeters (1975) leidt hij het 
Seminarie voor Volkskunde te Leuven en doceert hij er de volks
kunde. Hij is medehoofdredacteur van het tijdschrift Volkskunde 
en lid van talrijke binnen- en buitenlandse volkskundige genoot
schappen. 



"DE HISTORISCHE BAKELANOT" werd gelauwerd in de Prijskamp voor Ge· 
schiedenis 1974 uitgeschreven door de provincie West·Vlaanderen. 

"DE LITERAIRE BAKELANOT" werd bekroond door de Koninklijke Acade· 
mie voor Nederlandse Taal en Letterkunde met de prijs voor Volkskunde 1978. 

"DE VERTELDE BAKELANOT" is volledig origineel geschreven n.a.v. deze 
drieledige publikatie. 

TECHNISCHE GEGEVENS VAN HET WERK 

DUidelijke en gemakkelijke leesletter (zetwerk). 

Gedrukt op stevig wit papier. 

Gebonden in balacronband, titels in goudopdruk. 

leder deel omvat Ca. 280 blz. 

Geïllustreerde, zeer verzorgde uitgave, formaat ong. 22 cm x 15 cm. 


De delen zijn afzonderlijk verkrijgbaar aan voorintekenprijs 750 F (eventueel te 

verhogen met 50 F verzendingskosten). 

Wie de ganse reeks ineens bestelt, betaalt slechts 2.000 F (B.T.W. en verzendings· 

kosten inbegrepen). 

Na het verschijnen, indien nog voorradig, worden de prijzen gevoelig aangepast. 

De delen verschijnen met een tussenpauze van enkele maanden. Deel 1 verschijnt 

in de periode september-oktober 1982 ; het derde deel vóór eind 1983. 


BESTELBON (1) 

NAAM ................................................................................................................ . 


STRAAT ..................................................................................... NR ............. . 


POSTNR. ............. GEMEENTE ...... , .............................................................. . 


Bestelt hierbij: 

eksemplaren DE BENDE VAN BAKELANOT. 
o 	 Ik bestel de 3 delen ineens en betaal telkens ria ontvangst. 

In totaal betaal ik niet meer dan 2.000 F., verzendingskosten inbe· 
grepen. (2) 

o 	 Ik bestel enkel het eerste deel en betaal na ontvangst 750 F. + 50 F. 
verzendingskosten. (2) 

(1) U mag uw bestelling ook gewoon telefonisch overmaken. 
(2) Aanduiden wat gewenst wordt. 

Handtekening. 

FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 


Handzamestraat 155 


8120 KORTEMARK-HANDZAME 


tel. (051) 56 73 36 


bij afwezigheid (051) 20 72 88 
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ONZE KALENDER 
Kortrij k 
Roesel are 
Uitgave Familia et Patria 
ONZE VOOROUDERS DEJONCKHEERE, BIBAU, VAN BELLEGHEM 
EN VAN RYCKEGHEM M.Maertens-Verkinderefl. 
Uitgaven Familia et Patria 
IX DE WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG TE ROESELARE 
OUD SCHRIFT Denombrement van de heerlijkheid Nedermosschere. 
Verklaring 

DE BENDE VAN BAKELANDT Stefaan TOP 
Uitgaven Familia et Patria. 
EEN TAAIE GROOTMOEDER Yolande Larnmerant 
NAMEN EN BIJNAMEN Yolande Lammerant 
NOG NAMEN EN BIJNAMEN Johan Roelstraete 
GELUKWENSEN Originele menu-kaart. 
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ONZE KALENDER 

KORTRIJK 

26 oktober 1982 om 20 u. in de zaal INTERC011,Rijselsestraat,KORTRIJK 

VOORDRACHT door de heer Valeer ARICKX over EGEMSE FAMILIES. 

Nu de "Geschiedenis van Egem" eindelijk verschenen is leek ons het ogenblik aan

gebroken om de auteur aan 't woord te laten over zijn boek in het algemeen en de 

daarin behandelde families in het bijzonder.ln deze merkwaardige dorpsmonografie 

wordt inderdaad zeer veel aandacht besteed aan de families die in 't behandelde 

dorp een zekere rol speelden.Het wordt dus zeker een boeiende avond voor iedereen. 

Alle geïnteresseerden zijn hartelijk welkom. 


28 december 1982 om 20 u. 

LES OUD SCHRIFT o.l.v. Dr.Gabriel VUYLSTEKE. Het bREma pachtcontracten wordt verder 

uitgewerkt.Voor wie er de eerste keer niet bij was zijn er nog enkele teksten. 


25 januari 1983 om 20 u. 

LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE met als thema disrekeningen.Deze bron 

werd tot nu toe slechts sporadisch door familiekundigen aangewend.We krijgen 

dus iets nieuws. Er wordt ge voor de nodige teksten. 


22 februari 1983 

22 maart 19<33 

april CONGRES (in Oost-Vlaanderen.Gent) 

24 mei VOORDRACHT door Dr.Gabriel VUYLSTEKE over 'De ferrariskaart.basisdocument 

voor topografie. I 


28 juni 1983 

Aerkvergadering.Voorbereiding congres 1984. 


ROESELARE 

18 oktober 1982 om IY u.30 ln ons lokaal V~·lS,Arme Klarenstraat 75, ROESELARE 
1JERKVERGADER1NG 

I1 november 1982 IXde Westvlaamse Ontmoetingsdag (zie verder voor 't programma). 

17 januari 1983 VOORDRACHT door de heer Valeer ARICKX over EGEMSE FAMILIES. 

20 februari 1983 LES OUD SCHRIFT o.l.v.Johan ROELSTRAETE. 

Ol\JZE WERKGROEP 

\.Je s tarten me t de werkgroep. Zij die hun naam opgeven worden persoonlijk verwi ttigd 
wanneer de vergadering plaatsheeft.Op deze vergadering zullen de taken verdeeld 
worden.Tot nu toe : 
- zorgt Valère Hauspie al geruime tijd voor onze snelgroeiende verzameling 

bidprentjes en rouwbrieven 
- houdt Jozef Hesseis de familiefiches bij waarbij enkele leden al goed meewerkten. 

Toch moeten nog heel wat leden hun werk binnenbrengen. 

We zouden ook een verzameling van kwartierstaten en stambomen beginnen. 

Deze werkgroep wordt ten gepaste tijd en persoonlijk verwittigd. 


PAS VERSCHENEN 

Stamboek Familie VlAENE door Jaklien Viaene-Watteeuw. Kan besteld worden op haar 

adres H.Consciencestraat 21/1 8800 ROESELARE PCR 712-0109661-37 voor de prijs van 

500. F en 50 F verzendingskost~n. 

Familie LAMON 1678-1982 door Joris Lamon.Kan besteld worden op zlJn adres 
Beekstraat 8.9120 KORTEMARK, PCR 000-0527479-90 voor de prijs van 800 F voor een 
luxe of 600 F voor een gewoon exemplaar + 60 F verzendingskosten. 
î3eide auteurs zijn lid van onze VVF-afdeling Roeselare.We wensen hen veel succes 
met hun zeer verzorgd en interessant werk. 

http:Roeselare.We
http:plaatsheeft.Op
http:aangewend.We
http:bijzonder.ln
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ONZE VOOROUDERS DEJONCKHEERE, BIBAU, VAN 
BELLEGHEM, EN VAN RYCKEGHEM. 

M. MAERTENS-VERKINDEREN. 

Na De families Verkinderen en Van Walleghem (1971), Onze voorouders van 

(den) Neste (1977) en de familie Verkinderen-Vandeputte (Tak Van Outryve) 

(1980) is dit het vierde en tevens omvangrijkste (296 blz., gei1lustreerd, gene

alogisch tabellen,en bijlagen dat mevrouw Maria Maertens-Verkinderen (0 Len

delede, 1899) op elf jaar tijd publiceert. 


De families Dejonckheere (vanaf ca. 1500) en Bibau (vanaf ca. 1450) komen 

voor in haar eigen kwartierstaat; de Van BelIeghems (vanaf het begin van de 

15de eeuw) en Van Ryckeghems (vanaf het begin van de 15de eeuw) in die 

van wijlen haar echtgenoot Maurice Maertens. 


Met haar eigen scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en flair is de schrij fster efln 

geslaagd, vooral steunend op de onuitputtelijke archieven van de Kortrijkse wp.ez, 

kamer, telkens op te klimmen tot de genealogische "last fronteer" van UI." 


families. Daarmee niet tevreden behandelde zij ook, maar dan meer schema

tisch, in voetnoten en annexen een aantal aangehuwde families, w.o. van Grys

perre, van Brabant, Luyckx, Bousson, Deblauwe, van Nieuwenhuus, Planckaert, 

Maes, Seynaeve, Dumortier, WittebolIe, Van Lerberghe, enz. 


De schrijfster zorgde er tevens voor telkens de familiegeschiedenis te schema

tiseren in een stamboom, waarin bij iedere persoon vermeld wordt op welke 

bladzijde hij verschijnt in de lopende tekst. Dit berekent dat de lezer in een 

minimum van tijd kan vinden wat over wie pp?,er:d worOL Fpn ander voordeel 

van deze s('he~:!a'::.; is dal ill een uogujJslag alle aangehuwden kunnen gevonden 

en geïdentificeerd worden. 


Hieruit blijkt dat M. Maertens-Verkinderen - zoals men dat trouwens van haar 

gewoon is - haar voorouders niet bestudeerd heeft met een "paarde bril " op. 

Meer dan eens doorbreekt zij het strakke schema om ook eens een kijkje te 

nemen bij andere families. 


Het hoeft dan ook geen betoog dat het belang van Onze voorouders Dejonck

heere,Bibau, Van Belleghem,en Van Ryckeghem niet beperkt is tot de min of 

meer in extenso behandelde families. Ook voor de andere geslachten bevat 

het een schat aangegevens en wellicht vaak "het" gegeven dat nodîg b en 

waar lang naar gezocht werd,om vastgelopen opzoekingen weer op dreef te 

helpen 


Het is de grote verdienste van M. Maertens-Verkinderen dat zij dit en sedert 

lang ! - ingezien heeft en zich nooit ingraaft in haar eigen stam, dit ten ba

te van de beoefening van de familiegeschiedenis in het algemeen; 


TECHNISCHE GEGEVENS 

Formaat 30 cm x 21 cm, 296 blz. Gedrukt op wit papier. Paperback. 

Oplage: slechts 400 eksemplaren of het getal dat bij de voorintekening bereikt 

is. Uitzonderlijkevvoorintekenprijs: 500 F. (+50 F. port). Na het verschijnen: 

800 F. (+ 50 F port). 


\ 
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DE GESCHIEDENIS DER srAD 
EN KASfELNlj VAN VEURNE. 
F. DE POTTER, E. RONSE, 
P.BORRE. 

Formaat 23 cm x 15 cm, 
2 delen, ca. 850 blz. 
Gebonden in balacronband, 
titels in goudopdruk. 

Deze facsimile-uitgave - met 
plannen en tekeningen - geeft 
een duidelijk beeld weer van 
bijna tweeduizend j aar geschie
denis te Veurne en Veurne
ambacht. 

TOPONYMIE VAN ROESELARE 
OF HET ROESELAARS PLAATS
NAAMKUNDIG WOORDENBOEK. 
Désiré DENYS. 

Ongeveer op het ogenblik dat U 
dit V.V.F.-krantje ontvangt, 
verschijnt met enige vertra
ging - DE TOPONYMIE VAN 
ROESELARE van D. Denys. 
Een facsimile-uitgave van de 
in 1952 verschenen eerste uit 
gave. 

Het werk vermeldt, verklaart, 
en beschrijft bijna vijfduizend 
Roeselaarse plaatsnamen. Ook 
de geschiedenis van de stad 
wordt zij het in het kort 
aangehaald. De auteur werpt 
tevens een blik op het Roese
laars archiefwezen. 

Het boek zal op de boekenbeurs 
op 11 november (gouwdagVVF) 
nog te verkrijgen zijn aan de 
voorintekenprijs: 7S0 F. 

Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA p.v.b.a. 
Handzamestraat 155 
8120 KORTEMARK- HANDZAME 

tel. 051/56.73.36 

WEsrVLAAMSCH IDIOTICON 
Deken L.L.De Bo. 

Ongeveer een eeuw geleden, 
om precies te zijn in augus
tus 1870, verscheen te Brug
ge de eerste aflevering van 
het Westvlaamsch Idioticon, 
bewerkt door L.L. De Bo, pries
ter. De twaalfde en laatste 
aflevering, met titelblad, een 
bijvoegsel, de bekende inlei
ding gedagtekend Brugge, 
26 januari 1873 , de kaart 
van de West-Vlaamse streken 
en kusten en de lijst van de 
intekenaars verscheen in fe
bruari 1873. Daarmee had 
de auteur, Leonard-Lodewijk 
De Bo zijn levenswerk, na meer 
dan twintig jaar studie, vol
tooid. 

Een monument dat voor zijn 
tijd zIJn gelijke niet kende: 
Het boek telde XX + 1488 
blz. met 28.318 alfabetisch 
gerangschikte en verklaarde 
woorden, door oude re en mo
derne Westvlaamse auteurs 
gebruikt en opgetekend. 

In 1892 verscheen te Gent bij 
Alfons Siffer een tweede, her
werkte uitgave van De Bol S 

Westvlaamsch Idioticon, door de 
zorgen van E.H. Jozef Samyn. 
Van deze uitgave is de uitgave 
van FAMILIA ET PATRIA een 
facsimile-uitgave. 

Aan de oorspronkelijke uitgave 
werd een inleiding door Valère 
Arickx, een portret van Deken 
De Ba en een reproduktie van 
een verbeterde drukproef van de 
inlegfolder in Rond den Heerd, 
verricht door Guido GezelIe bij 
gevoegd. 

Deze uitgave IS bijna uitver

kocht. 

Tot en met 11 nov. 3000 F. 

Na die datum: 4000 F. 


http:051/56.73.36
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I X D E WE ST V L A A M SE 0 N T MOE T-I N GSD A G 
ROESELARE 

11 NOVEMBER 

RODENBACHPARK 

Langebrugstraat 5 tel. (051) 20 52 52 

oriëntatiepunt de "kop" van de vaart te Roeselare. 


DAGORDE 

10 uur: boekenbeurs 	 ruime keuze van genealogische en historische boeken en 
formulieren,enz., die de deelnemers na inzage kunnen 
aanschaffen. 

contacten: 	 de deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan des
kundigen voorleggen of hun gegevens uitwisselen. 

12 uur: 	 mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen (dagschotel: 
soep - 'poussin ' - drank - gebak - mokka - dienst en BTW inbegrepen, 
prijs: 325 F ).Voorafgaandelijke verwittiging bij de gouwsecretaris 
is gewenst: Karel M. De Lille, Cartonstraat 40,8900 Ieper, tel. 057/ 
20 22 96. De dag zelf kan bij de gouwsecretaris ingeschreven worden 
tot uiterlijk 10 u. 30. 

14 u. 30 Twee 	 sprekers zullen uitweiden over KERKELIJK ARCHIEF. 
- Kan.B.Janssens de Bisthoven: bisschoppelijk archief 
- Dr.E.Warlop: genealogisch belang van het kerkarchief in het rijksarchief 

te Kortrijk bewaard. 
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. 

U WENST AAN TE SLUITEN 	 BIJ DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Voorwaarden van aansluiting ("Vlaamse Stam" inbegrepen) 
Binnenland: 	 Gewoon lidmaatschap 600 F 


Steunend lid 750 F 

Beschermend lid min. 1000 F 


te storten 	 op rek. 403-3073951-94 van de V.V.F.Antwerpen. 

BANK VAN ROESELARE 

EN WEST-VLAANDEREN 


DE BANK WAAR GROOT EN KLEIN 


ZICH HELEMAAL «THUIS» VOELT 
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wc'Lcit Q![CL[{.j ve'L~tuultd naai!. me lede,n van de V. V. F. -a6deXi.ngen ROESELARE e.n 


•."J Le:t- {ede H 0 tî leden vaVL andeJte. a 6deXi.ng e.n die. 0 nze. veJ1.gadeJt..i..nge.n V/..-Le;t 
bi 	 ;1 I,urmen OIL!> .t..ljd;"chJt.;"6t be.fwmen dooJt ;"to.lLting van 150 F op Jte.Ize.V/..-Lng 


3-010 018-46 van Johan Roe.u:tJw.e.te, KJLaY/..6vi..jveJt 41,8110 KORTR1JK-HEULE. 


CH en adJte;"w.<..jûg-tngen, eventueel R1.ac.hte.n b.i.j V/..-Le;t-on.tvange.n va.n he;t tijd

dOo~6tuJte.n naai!.: 


VEMCYERE, HaI!.elbeelue..ó:tJw.aX. 8, 8550 ZWEVEGEM die .i.Y/..6:ta.a;t vOOJt de. veJtzen
ding<,n h.et KcJttJU..j 1<..5 e 0 6 naai!. 	 (
L.i.eve VERCRUYSSE-VENYS, Stat.i..oY/..6dJtee.6 130, 8800 Roe.~elaJte vOOJt de Roe..óeta~e. 
leden. 

http:HaI!.elbeelue..�:tJw.aX
http:Roe.u:tJw.e.te
http:6deXi.ng
http:tJ\~--e.;...Jv
http:r-(?j,.Jr
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OUD SCHRIFT 

aard: denombrement 
privé-archief 

Jek pranchois Van Mortaignen als lieutenant vander hoochballuaige der stede ende 
Casselrie Van Curtrycke kenne ontfaen thebbene Van Mer Jan Ruffault Rudder sire van 
Mouvaulx Ruddere tdenombrement vande grootte van eenen leene twelcke hy houdende 
es 1~n manschepe vander S. MaJ jesteiJt onze gheduchten heere ende dat van zynen 
have ende casteele van Curtryeke danof inhouden hl:ernaer volght van worde te worde 
Dit es tRapport ende dover'gheven van eene leene dat Mer Jan Ruffault Ruddere 
heere van Mouvaux houdende es te leene ende in manschepe vander C.Ma(jestei)t 
als grave ?Jan Vlaender'en van zynen hove ende Castee te Curtrycke Voorn (oemde) 
leen een behuusde stede ende pachtgoet met een upperhof bewalt ende besloten 
met upreckende brugghe gheleghen binnen der prochie van Cw·trycke ghenae(m)pt tgoet 
ende heerschip te ,Vedermossehere groot onder landt mersch busch ende waetere 
zessentwintich bunderen ende thien hondert behelst in diverssche p(er)eeelen 

al deen an dandere. Ten zelven leene behoorende ende incommende in heer

Ueke erfve Zieke renten zevenveertieh y'asieren twee avot twee pint midde levene 

,:urtr'yesche maete,neghen cappoene(n),vier hoenderen ende dertieh schel(lingen) f:;uJee 


Nngen) par(isis) in pennynekrente ts(jiae)rs vallende teleken kerssavonde 

upz1~ttende ende ofzittende laeten schuld'ich zyn ter causen van heur

vanden Voorn heersehepe te Nedermosschere gheleghen 

inde proehie van Curtryeke,Rodelghem,Maerke ... 


Item vermaah tel' eausen zelven leene te stellene eenen baillu,eenen stede
ende eenen pratre Te up tzelve leen eene vierschaere omme 


aZdaer' l'echt wethte met sgraven schepenen tallen tyden Van noode 

vermoghende tvoorn(oemde) leen tol, vondt, bastaerde ende stragiers goet 


tot dr?:e parisis ende daeronder ende als de laeten eeneghe grondt 

van ghehouden verthieren of veranderen tzy by coope manghelinghe 


belasten bezwaeren dan zyn zy schuldieh vyftien 

ter doot vande erf{achtige) laet zoe es men gherecht 


dobbe l rente diemen ghehouden es te betae lene binnen 

XIl IJ ,::rtimers naer toverlyden vanden ze laet op de verbeurte 

en&, b, parisis ofte thebbene tghenoet vanden heere.Jtem ten 


) hee behool't eene erfvelicke sourente van twee rasieren 

ocne curtryxsche maete ende twintich sche l( Zingen) parisis penn (ingrente) 


) l'S ?Ja l te kel'ssavonde streekende up derthien bunderen landt of 

dael'ontJ'ent ghe bl:nnen del' pro(:hie van Curtrycke, diverssche persoonen 


. Item thosp1:tal Van Onze VraWJie in Curtrycke behoort toe ende heeft 

heerschepe ghehouden û.)ezende eene heerlicke rente van vichtien 


ghenaempt rente te Lerberchboome huer bestreekende up drie 

l landts of daerontrent gheleghen binnen der prochie van 


verval als Van dootcoo~ ende wandelcoop die de 

veranderinghe van huerZ{ieder) gronden gheZyck de ten 


der voorn (oemde) heel' l (,:chede) van NedermosscheL'3 

cy':fvenessen ende onterfvenessen danof ghebueren ghedaen by 

.Staende tzelve leen ende heerschip Van Nedermos8chere 
der C.Mt ende teenen vullen reliefve Van thien ponden 

schelZ(ingenJ parisis van camerlyncgheZde ter doot vande 
verandert by coope zoe eyst schuldich den thiende, pennynek 

tvoornoemde relief ende camerZyncghelt 
) Mer' Jan toeghecomen ende ghesuccedeert by der doot 

Ruffault zynder zustre weduwe was Van Joncheer Baudewyn 
V:2Y/ iV:21'1Jame. 

up aZle behoorlycke protestatien by Jacop de 
ende ontfanghere Van voornoemde heer'schepe ende dat 

voornoemde Mer Jan Ruffault,tOorconden zyne 
den andere in deeembr'e XVc vierentzeventich ende in teeeken 

voorzeit dit voorseide denombrement ontfaen hebbe inder manieren 

Voorzien metter protestatien ghecostumeert zoe hebbe iek dit onderteeckent 

ende ghezeghelt met myne zeghele desen derden february XVc vierentzeventich (]5?4). 




Na de T. V.-documentaire, het langverwachte werk over 


DE BENDE VAN 

BAKELANDT 


- IN DE GESCHIEDENIS (proces, dossier, vonnis, enz ... ) 

- IN DE LITERATUUR, HET VOLKSLIED EN VOLKSVERHAAL 


door 

Prof. Stefaan TOP 


3 delen: 	deel 1 : verschijnt eind 1982 
delen 2 x 3 : verschijnen in 1983. 

Voorintekenprijs : volledige reeks 2.000 fr. (B. T. W. en port inbegrepen) 
per afzonderlijk deel: 750 fr. (plus 50 fr. port). 

Uitgeverij FAMILIA ET PATRIA 

Handzamestraat 155 - 8120 KORTEMARK-HANDZAME 


Tel. 051/ 56.73.36, of bij afwezigheid 051/ 20.72.88 


Mag ook langs de boekhandel besteld worden. 

http:20.72.88
http:56.73.36
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Uitgeverij F.....\MILIA ET PATRIA p.v.b.a. 
Handzamestraat 155 
8120 KORTEMARK HANDZAME 

tel. 051/56.73.36 

GEDENKBOEK MICHIEL MISPELON 
Veertig auteurs. 

Prijs: genaaid: 1200 F. gebonden: 1400 F. formaat 23 cm x 15 cm, 650 blz. 

Dit werk, uitgegeven ter nagedachtenis van Michiel Mispelon - tijdens zijn 
leven ondermeer stichter en beheerder van de uitgeverij FAMILIA ET PATRIA 
omvat veertig artikels, geschreven door zijn vrienden, medewerkers en auteurs 
waarvan hij werk heeft uitgegeven. 

Drie van die bijdragen zijn gewijd aan de persoon van Michiel Mispelon. Zeven
endertig aan de familiekunde, de lokale geschiedenis, de heraldiek, de zegel
kunde, het archiefwezen, de persoons en plaatsnaamkunde, de demografie en 
de sociale en economische geschiedenis. 

Deze uitgave, onder redaktie van C. Wyffels en E. Van Haverbeke, welke 
verscheen in juli 1982, zal ongetwij feld binnen korte tijd volledig uitgeput zijn. 

Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: genaaid en gebonden. 

PASTOOR jULES LEROY 
Maurits DEBAERE. 

Aangevulde f acsim ile-ui tgave 
Formaat 21 cm x 13,5 cm. 121 blz. paperback. Prijs': 250 F. 

Het oorspronkelijk werk over het leven en werk van Pastoor Jules Leroy, schrij 
ver van Karel de Blauwer, Pieter de Pensejager, Valentijn en Wolffried, Zeisels 
en vertellingen, werd aangevuld en geïllustreerd met o.a. standbeeld Karel de 
Blauwer te Haringe, enkele fragmenten uit vroegere uitgaven, de Karel-De
Blauwerroute, geboorte-akte J. Leroy, aanduiding van het geboortehuis enz... 

STADENSE PENTEKENINGEN 
Andreas V ANPOUCKE. 
300 F. 

Zeven bijzonder fraaie en kunstvolle reprodukties van pentekeningen, uit het 
Stadense landschap genomen. Gedrukt op speciaal papier en in een map ver
zameld. 

.)E KERKSCHATTEN VAN DE SINT-MARTINUSKERK TE WERKEN. 
22 cm x 14,5 cm, 32 blz. SO F. 

Gei1lusrreerde inventaris van de kerkbezittingen te Werken. Met de medewer
king van o.m. Walter Goethals, Nadine Debergh en Burgemeester Daniël Lam
brecht. 

http:051/56.73.36
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EEN TAAIE GROOTMOEDER. 


In Deerlijk overleed Beatrysse sMEESTERS,weduwe van Joos VERCRUSSE in januari 

1654. 

Volgens haar staat van goed(l) was ze 'ontrent de hondert jaeren out'. 

De pacht van haar grondbezittingen werden geïnd om in haar onderhoud te voorzien 

tot kerstavond 1652. 

Ze overleefde haar eigen kinderen en de acht erfgenamen waren haar kleinkinderen. 

Hier volgen hun namen: 

- Caerrele, Maertynne en Betteken VERCRUSSE 


kinderen van Pieter VERCRUSSE fs Joos 

Voogd paterneel: Bertholomeus DE MERRE fs Joos 

Voogd materneel: Roelant QUAETHANNENS fs Pieters, beiden uit Deerlijk. 


- Trysken VERCRUSSE fa Jan,de zoon van Joos 
V.P.: Bertholomeus DE MERRE 
V.M.: Adriaan VAN THIJEGHEM fs Adriaan, beiden uit Deerlijk. 

- Pieter, Hansken, Caetelyntgen en Tanneken DE MERRE, 
kinderen van Bertholomeus DE MERRE en van Caetelynne VERCRUSSE fa Joos. 
V.P.: Pieter DE MERRE fs Joos uit Zwevegem. 
V.M.: Aberaem VERRYEST fs Jan uit Heestert. 

Yol ande LAMMERAiiT 

(1) RAK, Losse staten van goed, Pak De Groote,nr.86,pak Deerlijk. 

NAMEN EN BIJNAMEN (vervolg) 
O.S.A.K. 126,fo 141 Rogier WIJNSBERGHE dit ROIJS (ROYS) 
O.S.A.K. 	 9080, Kortrijk 1753 

Joannes Adrianus MALFAIT fs Joannes,schrijnwerker,o Kortrijk, 
'getrauwt man woonende ten huyse van Pieter VERMEERSCH geseyt BEEVENS' 

O.S.A.K. 	 9098, Kortrijk 1784 
Aernoud VERBEKE fs Robert,O Kortrijk,oud 57 j.,'sch3illie deckers
knecht bijgenaamt Arie KUYPERS' 

0.S.A.K.,9099, 	Zwevezele 1753 
Alexander PUTMAN fs Alexander (was blind) 'geseyd BLINDEN SANDER'. 

O.S.A.K. 	 9103, Ardooie 
Pieter WILLAERT fs Jan ook genaamt WILLE 

O.S.A.K. 	 9115, Zwevezele 1750 
Jacob FREMAUT (of RAMAUT) geseyt PINTE of JACOB PINTE,schaepherder 
van de cudde schapen toebehorende Lodewijck WINNE en Jan DE JONGHE 

Yolande LAMMERANT 

NOG NAMEN EN 	 BIJNAMEN 
Het noteren van bijnamen kan voor sommige zoekers heel belangrijk zijn.Wanneer 
bepaalde bijnamen tot familienamen werden kan dit inderdaad tot een dood spoor 
leiden. Hier volgen daarom nog enkele bijnamen die we tijdens onze opzoekingen 
toevallig noteerden.De meeste werden genoteerd in de registers van het Kortrijkse 
gerecht in het Oud stadsar.chief van Kortrijk,bewaard in het rijksarchief te 
Kortrijk. 
0.S.A.K.,2046,fo 207.28-11-1553 Pieter VAN ACKERE ghezeit SPAENGNAERT,34 j.

in Aalbeke 
0.S.A.K.,2047,fo 42 vO.26-5-1562 Loys VAN ACKERE dict TERRYN fs Pieter,stede

cnaepe deser stede, 36 j. 
0.S.A.K.,2049,fo 60 vO.1599 Regyne VAN GRYSPERRE gheseyt CAEMPTAERT zyt 

berucht ... betoovert thebbene ... 
0.S.A.K.,2073,fo 63. 1611 Regnier de HOPSOMERE gheseydt KUENYNCK, 43 j., 

lantsman in Deerlicke. 
0.S.A.K.,2007,fo104 22-10-1432 Olivier HOMAER alias VANDER COLNE 
O.S.A.K.,2046,fo77 23-9-1551 Boudin de CAPMAKERE ghezeit de DECKERE,oud 27 j. 

i n Moors 1ede 
O.S.A.K.,2028, fO 6 vO 15-11-1571 Joos de MUELEMEESTERE fs Denijs gheseit de 

BUSSCHER,53 j. ,in Oostrozebeke. J.P.. 

http:noteerden.De
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lid.Een profi at waard en een idee d~t zeker navolging zal vinden. 
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V.V.F. AFDELING ZUID-WESfVLAANDEREN (Kortrijk). 

ONZE KALENDER 

28 december 1982 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat,KORTRIJK. 

LES OUD SCHRIFT o.l.v. Dr.Gabriäl VUYLSTEKE.We zetten de les oud schrift 

met als thema PACHTCONTRACTEN verder. De aanwezigen leren niet enkel 

vertrouwd te raken met het oude schrift, ze krijgen ook heel wat achter

grondinformatie i.v.m. het behandelde thema. 

Een deel van de vergadering zal ook gebruikt worden voor mededelingen en 

oproepen i.v.m. het nationaal V.V.F.-congres 1984 dat in Kortrijk wordt 

gehouden. 


Noteer in je agenda de data voor de volgende vergaderingen: 
- 25 januari 1983 om 20 u. - VOORDRACHT door Dr.E.WARLOP over het 

opstellen van een familiegeschiedenis 
en voorstelling van het boek van 
Mevrouw Maertens-Verkinderen 
"Onze vporouders Dejonckheere,Bibau, 
Van Belleghem en Van Ryckeghem". 

- Het congres van de V.V.F. 1984.Voor
bereidend werk. 

- 22 februari 1983 - LES OUD SCHRIFT o;l.v.Johan ROELSTRAETE. 
Thema: disrekeningen. 

- 22 maart 1983 - VOORDRACHT (onderwerp nog te bepalen) 
- 24 mei 1983 - VOORDRACHT door Dr.Gabriäl VUYLSTEKE 

over 'De ferrariskaart,basisdocument 
voor topografie. I 

- 28 juni 1983 - WERKVERGADERING. Voorbereiding congres '84. 

De AFDELINGEN ROESELARE- KORTRIJK van de V.V.F. WERKKRING 
Onze beide afdelingen hebben besloten verder samen te werken waar dat 
kan, o.m. door het gezamenlijk uitgeven van 't STAMBOOMPJE. Om praktische 
redenen zal ons krantje voortaan opgesplitst worden in Zuidwestvlaams 
(Kortrijk) en Middenwestvlaams V.V.F.-krantje (Roeselare-Tielt).Iedereen 
kan natuurlijk de vergaderingen bijwonen van de afdeling die hem It 
meest interesseren.Toch ;s het nuttig te weten tot welke afdeling je nor
maal behoort.Daarom geven we hier even de gemeenten van de verschillende 
arrondissementen. 

ti, 4 

http:VUYLSTEKE.We


'117 


ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Anzegem - Avelgem - Deerlijk - Harelbeke - Kortrijk - Kuurne - Lendelede 
Menen - Spiere-Helkijn - Waregem - Wevelgem - Zwevegem. 


De afdeling Roeselare strekt zich uit over de arrondissementen Roeselare 

en Tielt. 

ARRONDISSEMENT ROESELARE 

Hooglede - Ingelmunster - Izegem - Ledegem - Lichtervelde - Moorslede 
Roeselare - Staden. 

ARRONDISSEMENT TIELT 

Ardooie - Dentergem - Meulebeke - Oostrozebeke - Pittem - Ruiselede -

Tielt - Wielsbeke - Wingene. 

Deze indeling toont duidelijk aan dat de werkkring van onze beide af

delingen zeker voor historisch onderzoek op zijn minst op elkaar afgestemd 

moet zijn.Zo zijn er heel wat gemeenten van de arrondissementen Roese

lare en Tielt die vroeger tot de kasselrij Kortrijk behoorden. Zo 

maakte Ingelmunster deel uit van de Roede van Harelbeke, Izegem, 

een deel van Rumbeke,een gedeelte van Kachtem behoorden tot de Roede 


van Menen en tot de Roede van Tielt behoorden Tielt,Aarsele,Dentergem, 

Egem,Gottem,Kanegem,Markegem,Meulebeke,Oeselgem,Oostrozebeke,Pittem,Poeke, 

Lotenhulle,Vinkt,Zeveren,Ruiselede,Sint-Baafs-Vijve,Wakken,Wielsbeke, 

Wingene en Zwevezele, zodanig dat hier zelfs geen rekening kan gehouden 

worden met de huidige provinciegrenzen.Het spreekt vanzelf dat wat de 

onderwerpen van ons krantje betreft we de kasselrij Kortrijk als het uit 

gelezen gebied rekenen voor onze onderwerpen over het ancien regime. 


Vana6 volgend j~: 

I t STAMBOOMPJE 

ztûd- en Middenweótvlaam,ó V.V.F.-Ivtantje 

.L6 een ;twee.maandilijfu, tijd6cJmi6t uitgegeven dooJt de V.V.F.-aMilingen 

KoJttJrl. j Iz en Ro eó elMe 

Redacüe : Johan RowtJtaete, oolz veJtan.twooJtdilijlz vOOJt het ztûdweótvlaam-é 


gedeelte 

Lieve VeJtcJLuyMe-Veny,ó ,ó:taa:t in vOOJt het Middenweótvlaam-6 ge

deeUe. 


'tStamboompje wOJtdt gJta:ti-6 VeJ7...6:tuuJtd n~ alle leden van de V.V.F.-afidilin

gen ROESELARE en KORTRIJK (hieJtin zijn begJtepen de leden die geJtegeld onze 

veJtgadeJtingen bijwonen). 

Niet-leden 06 leden van andeJte a6dilingen die onze veJtgadeJtingen niet bij

wonen Izunnen 011-6 tijd6c.W6t belzomen dooJt t5toJtting van 150 F op Jtelze.ning 

063-0100018-46 van Johan RowtJtaete, KJtal1-6vijveJt 41, 8110 KORTRIJK-HEULE. 


011-6 Ivtantje. wOJtdt ge.dJtulzt bij FAMILIA et PATRIA die te.ve.11-6 de. veJtze.nding 

veJtze.Ize.Jt:t.Ge.Ue.ve. ~m t5te.e.d6 adJteót5en e.n adJteówijziginge.n dooJt te. t5tu

~e.n naM Vonald Vande.c.ande.lae.Jte,BJtUg,óeóte.e.nwe.g 145, 8800 ROESELARE. 


http:t5te.e.d6
http:veJtze.Ize.Jt:t.Ge.Ue.ve
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HET ALGEMEEN FAMILIEFONDS IN HET RIJKSARCHIEF TE GENT, EEN BRON 
VOOR DE GESCHIEDENIS VAN DE KASSELRIJ KORTRIJK. 

In verband met dit fonds lezen we i n het overzicht van de Fondsen en 

Verzamelingen van het rijksarchief in,de provinciën (p.219): Dit fa

miliefonds is een verzameling van diverse stukken betreffende families 

en personen.De omvang van de diverse verzamelingen,gegroepeerd onder de 

naam van de schenker of van de persoon of familie waarop zij betrekking 

hebben,leent er zich meestal niet toe een afzonderlijk fonds met eigen 

inventaris te vormen. Niettemin zijn er een aantal min of meer grote 

verzamelingen in opgenomen ... 

Uit de inventaris haalden we volgende nummers die van belang kunnen zijn 

voor de plaatselijke geschiedenis (en de familiegeschiedenis van de 

aldaar wonende families) van: Aalbeke, Bavikhove, Deerlijk, Dottignies, 

Hulste, Ingelmunster, Lendelede, Moorsele (en Gracht), Pittem, Petegem. 

Oostrozebeke, Ruiselede, St.-Baafs-Vijve, St.-Eloóis-Vijve, Tielt, Vichte, 

Wakken, Waregem, Wevelgem, Wingene, Wontergem, Zulte en Zwevegem. 

nr.150 - Staat van de goederen nagelaten door Pieter de Voldere fs Marten, 


+ Ingelmunster, april 1720,x met Petronelle Naert fa Joos,vader 
van 4 minderjarige kinderen: Pieter,Joos,Petronelle en Cathelyne. 
V.P.: Marten de Voldere,halfbroer van de wezen. 
V. M.: Pi eter Naert fs Joos, broer van Petrone11 a. 

nr.165 Staat van de goederen van de minderjarige barón van Ingelmunster 
( Philippe-Florent-Renier,baron de Plotto),1704.

nr.173 - Handboek van Emmanuel de Rongé,baljuw van Pittem en erfachtig 
ontvanger van Ingelmunster,x met de we de Jonckheer,m.b.t. het 
beheer van renten en onroerende goederen in Ingelmunster en om
geving.Met bijlagen.1719-1735. (1 register)

nr.199 	 Landboek van de heerlijkheid Groot Schothoek te Ingelmunster, 
Hulste en Bavikhove,toebehorende aan Guillaume Wijts,1614.(1 katern) 

nr.223 	 Staat van de goederen van Marie van Daele fa François,weduwe van 
Jan de Brabander en Laurent Walgrave en Jan Reynaert, + Wevelgem 
1738. 

nr.244 - Akte van aankoop door Michel Desclaibes van een goed in Zwevegem. 

nr.245 Testament van Gravin de Plotto, 1789. 

nr.250 Schenking van Jan van Aalst fs Joos te Gent ten voordele van de 


armen van St.-Baafs-Vijve, 1651. 
nr.251 Stukken betreffende een leen in Ruiselede,toebehorende aan de Luy,1602.
nr.261 Schenking door Jeanne de Smidt,vrouwe van Potegem aan haar dochter 

Jeanne-Marguerite,echtgenote van Adriaen Mondet van: 
1° een hofstede van 22 roeden 
2° een andere hofstede met huis, 5 bunders groot in St.-Eloois-Vijve, 

9-12-1679. 
id. 	 Cijnspachtcontract van Marie-Jeanne Parent, weduwe van Jacques 

Nyffle {Dottenijs) met haar zoon Jacques Nijffle van een hofstede 
met huis te Dottignies,1728. 

nr.263 	- Liquidatie en verkaveling van de goederen nagelaten door Jeanne Smet 
fa Joos,overleden te Zulte in 1647. 

nr.264 Oorkonde (origineel) van Filips de Goede betreffende de unie van 
de heerlijkheden Moorsele en Gracht,toegestaan aan Guidolf des 
Fosses (van der Gracht) ,zegel verdwenen,1456,28 oktober. 

nr.264 - Leenverheffing door Filips van Liedekerke in naam van Marie van der 
Gracht,zijn vrouw, van de heerlijkheid Meynaertsticghele,gelegen 

http:personen.De
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in Bavikhove, Lendelede. Aalbeke en Deerlijk.Het leen werd 'ten Aerde ' 
genoemd.Fragment van een zegel, 1561.30 april. 

nr.264 - Rekening van het beheer van de goederen nagelaten door Marie 
van der Keth~lle. weduwe van Nicolas van der Helle. heer van 
Bavikhove, 1554. 

nr.267 - Staat van onkosten,opgesteld ter gelegenheid van de begrafenis 
van Pieter-François d'Haenens,pastoor van Wakken. 18de eeuw. 

nr.268 Verkoopsvoorwaarden van een goed in Tielt ten gunste van Pieter
Joseph de Smet. baljuw van Wontergem, 1782. 

nr.306 - Proces tussen Jan Bapt. d'Hane en Gillis van Brabant in Oost
rozebeke over de aankoop van een boerderij in Waregem. 1664-1719. 

nr.307 - Proces tussen Marie-Anne Nieulant.weduwe van Jan Baptiste d'Hane 
en consoorten en Philippe de Fourneau.graaf van Kruikenburg over 
de verkoop van de heerlijkheid Vichte door J.Bte van Vaernewijck, 
curator van het sterfhuis van Isabella van den Bussche,1657-1693 
(zie ook nr.311),1 bundel. 

nr.311 - Proces over de heerlijkheid Vichte, 1657-1693. 1 bundel. 
nr.334 - Proces tussen Catharina Bauwens en Louis Emmanuel d'Hane en 

de baljuw van de baronnie Eine over het sekwester van de heerlijk
heid Petegem, 1707-1709. 

nr.340 - Afstand van enkele lenen.cijnzen en goederen te Wingene en 
Vlinderhoute door de erfgenamen van Olivier-Emmanuel d'Hane, 1718. 

nr.347 - Sterfhuis van Marie-Anne Werbroeck fa Francois-Ignace en fa Marie
Anne d'Hane, overleden in het Penitentenklooster te Tielt.De 
erfgenamen waren: Frans-Bernard d'Hane. Florence-Philipp;ne d'Hane, 
zusrer van Frans en Marie-Pieternelle fa Sebastiaan-François. 
16 augustus 1789. 

- akte betreffende hetzelfde sterfhuis, 1791. 

Y.LAMMERANT 

U HEBT GROOT GELIJK 

AL UW GELDZAKEN 


(zowel de grote als de kleintjes) 


TOE TE VERTROUWEN AAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST·VLAANDEREN 

EEN WESTVLAAMSE BANK 

VOOR WESTVLAAMSE WELVAART! 

Zetel: Noordstraat 38, Roeselare 

74 agentschappen in West-Vlaanderen 

http:Tielt.De
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STPJE'J VÄ'J G'JEIEf{:tEEN BRON VOOR GENEALOGEN EN •• ,IlJIVENLIEFHEBSER:>. 

Hedendaagse duivenliefhebbers heBben misschien hun liefhebberij 
van hun voorouders geërfd. 
Bekend is zeker de duiventoren van Lo (niet minder dan 1132 hokjes). 
Uit de studie van de staten van goederen van de kasselrij Kortrijk uit 
de tweede helft van de 17de en het begin van de 18de eeuw kunnen we 
quasi zeker besluiten dat een duiventoren van die omvang in de kassel
rij niet voorkwam. Wel vinden we hier en daar een duiventil, u een duyve
cotU,vermeld.We geven hieronder enkele voorbeelden: 
- in Zwevezele werd in 1673 een IIduyve cot ll gepresen voor VIII ponden gr. 

ten sterfhuize van Pieter GOETHALS (1). 
- in Kuurne was er in 1673 in het sterfhuis van Francois van FLETEREN, 

fs Jacques,man van Willemynne WOSTYN fa Jan zeker een duivenhok,want 
hij bezat "sestich coppels duiven" (2). 

- in Wielsbeke was er in 1706 op It hof van Jacobus LIPPENS fs Jan lIeen 
dui vecot" op het ogenblik van de dood van z; jn vrouw Jooryne van STEEN
HUYSE fa Joos (3). 

De volgende duivenliefhebbers waren niet zo belangrijk: 
- in Desselgem worden in 1663 de 'hinnen en duyven ' van Guilliame van 

OUTRIVE fs Jan geschat op XIIIJ ponden VIII sch. (4). 
- in Lendelede zijn er in 1675 IIcoppels duyven" ten sterfhuize van 

Pieter HUYSENTRUIDT fs Jacques,man van Mayken van de PUTTE fa Joos. 
Het aantal werd er niet aangegeven(5). 

- In Wakken waren er in juni 1688 "25 coppels duyven" bij Guilliame 
de CORTE fs Adriaan,man van Magdeleene SALEMBIER fa Michiels (6). 

- In Meulebeke vinden ze in 1689 als Martine CLAERHOUT fa Jans, de 
echtgenote van Antheunis van de STEENE fs Jans, sterft "5 coppels 
duyven ll (7). 

- In Hulste ha d Jacques VERELST fs Jacques,man van Margriet van de 
PUTTE fa Joos in 1704 "12 coppels deuven" (8). 

- In Oostrozebeke heeft men in 1711 alle "de hinnen,haende ende duyven" 
ten sterhuize van Joos d'HULST fs Joos,getrouwd met Cathalynne CALLENS 

fa Jans, gepresen voor een som van III ponden gr. (9). 
Yolande LAMMERANT 

(1) R.A.K.,Losse staten van goed,Moerman,rir.91 pak Zwevezele. 
11 11(2) Eelbo,nr.97 pak Kuurne 

(3) 11 " Robette,nr.100 p2lk Meulebeke 
11 11(4 ) De Groote,nr.86 pak Desselgem 
11 11(5) Moennan, nr. 91 pak Lendelede 
11 11(6 ) Eelbo,nr.97 pak Wakken 
11 11(7) Eelbo,nr.97 pak Meulebeke 
11 11(8) Robette,nr.l00 pak Hul s te 
11 11(9 ) Robette, nr .100 pak Oostrozebeke 

http:Eelbo,nr.97
http:Eelbo,nr.97
http:Groote,nr.86
http:Eelbo,nr.97
http:goed,Moerman,rir.91
http:cotU,vermeld.We


121 


V.V.F. AFDELING MIDDEN-WESfVLAANDEREN (Roeselare). 


ONZE KALENDER 


20 december 1982 om 19u30: 
------~~-----~----~~----~-

Werkvergadering in ons lokaal, VMS Arme Klarenstraat 75 te Roeselare. 

Het ligt in onze bedoeling diegenen die op een bepaald punt gekomen zijn 

en er niet in slagen hogerop te geraken aan het woord te laten komen. 

Misschien beschikt iemand onder ons toevallig over inlichtingen die van 

groot belang kunnen zijn om uit de "knoei" te geraken.

Onderlinge samenwerking en uitwisseling van gegevens kunnen immers heel 

wat aarde aan de dijk brengen (zie ook de tekst van de Heer J. Hessels 

verder in dit nummer). 


JZ_j~D~~ri_!2§~_Qm_!2~~Q: 

Voordracht door de Heer Valère Arickx over Egemse families. 
20 februari 1983 om 19u30: 
-----------~---~-----------

Les Oud Schrift onder leiding van de Heer J. Roelstraete. 

gQ_m~~r~_12ê~_Qm_!ê~~Q: Voordracht (onderwerp nog te bepalen). 

OPGELET: Zondagvoormiddag 26 december 1982 zal ons lokaal NIET open 

zijn (het is immers tweede kerstdag). 


In de loop van het jaar 1983 zullen enkele interessante artikels in het 

Stamboompje verschijnen. Onder andere: 

AERBEYDT, G. De "Wet" van Roeselare (lijst van Burgemeesters en Schepenen) 

DEVOLDERE, W. Dopen, huwelijken en overlijdens te Pittem tijdens de 

Franse pe ri ode. 

HOORNAERT, g. De inwoners van Ogierlande 

NOLLET, D. Lijst van boeken en tijdschriften (van genealogischlheral

disch belang) die in de Albrecht Rodenbach Bibliotheek te Roeselare 

kunnen geconsulteerd of uitgeleend worden (vervolg). 


Het eerstvolgend nummer van It Stamboompje ontvangt u in de loop van 

januari 1983. Maar vergeet alvast maandag 17 januari niet! 


Onze verzameling bidprentjes groeit voortdurend aan. Valère Hauspie be

gint reeds aan de tweede reeks van 10.000 en hoopt in de loop van 1983 

de verzamel"ing op dezelfde wijze te zien aangroeien. Wie over bidprent

jes beschikt en ze in onze verzameling wil laten onderbrengen kan steeds 

terecht bij Valère. 
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LIJST VAN BOEKEN AANWEZIG IN DE ALBRECHT RODENBACHBIBLIOTHEEK (leeszaal). 

AERBEYDT,G. Staten van Goed van Roeselare-Poorterie (1532-1654; 1655-1709; 
J709", 1793 );- Roeselare/Handzame, 1970-1972. 

CONQUET, W. De administratie en registratie der domeinen en haar archief; 
Handzame: Familia et Patria, 1971. 

CORNETTE,J. Staten van Goed van het ambacht Kortemark (1694-1796);
Handzame: Familia et Patria, 1977. 

CRAMER, R. De, Vlaggen en Wimpels, aandenken van "Oud-Vlaanderen". We
reldtentoonstelling van Gent, 1913;- Brussel, (1913). 

HILLE, Ph. Van, Het Hof van 	 Beroep en de rechtbanken van Oost- en West
vlaanderen onder het Frans Bewind, 1800-1814;- Handzame: Familia et Pa
trai, 1970. 

HILLE, Ph. Van, Indices op de poorterboeken van Poperinge, 1568-1796. 
Magistraat van Poperinge, 1568~1793;- Handzame: Familia et Patria, 
J969. 
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Familia et Patria, 1979. 

JAMEES, A. Brugse poorters opgetekend uit de stadsrekeningen. Deel I 
(J281-14J7); Deel II a~b (1418-1418);- Handzame: Familia etPatria, 
1974,1980. 

LEMAIRE, L. Glossaire pour servir à 11étude de l'histoire et des 1iî« 
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Brief van de Heer J. Hesseis. 

Bij het zoeken naar onze voorouders komen wij allen wel ooit op een punt 
dat wij blijven steken. Dikwijls is het omdat de persoon in kwestie ver
huisd is of huwt met iemand van een andere parochie en dat we zo zijn 
spoor kwijt geraken. Hoe komen we dan nog hogerop ? 
Alle kerkregisters van de omliggende parochies onderzoeken is een onbegon
nen werk, en daarbij, hoe ver moeten wij wel gaan ? 
Misschien kunnen wij elkaar onderling wel enigszins daarin helpen. In eerste 
instantie kunnen de gezinsfiches ons daarin behulpzaam zijn, voor zover wij 
er genoeg bijeen krijgen. Wanneer iedereen zijn voorouderreeksen er zal in 
ondergebracht hebben, kan het lukken dat U daar een van Uw ontbrekende 
voorouders ontdekt, en zo weer verder op geraakt. 
Ik meen dat er echter nog een meer rechtstreekse methode bestaat, die ik 
mij aldus voorstel: Iedereen deelt ons de naam mede van de oudste voorou
der waarbij hij is blijven steken, met de vermoedelijke datum van huwelijk 
en geboorte. Daarop zouden wij dan een verzamellijst maken van al deze 
personen, deze stencileren en zo onder onze leden verspreiden met de vraag 
dat ieder eens zou nazien of hij in zijn eigen voorouderreeksen geen per
soon vindt die in deze reeks zou passen. 
Het is altijd de moeite om eens deze proef te wagen. 

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK 


Het VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK, Handzameplein 1 te Korte

mark-Handzame, deelt mee dat wie in de loop van 1982 lid werd van het Cen

trum, ook in 1983 de Mededelingen zal blijven ontvangen. 

Wie nog geen lid is van het Centrum en dit wenst te worden kan dit door het 

storten of overschrijven van een jaarlijkse bijdrage van 300 F op rekening 

n° 474-4156531-21 van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. 

Dit betekent dat u er gedurende 1 jaar gratis terecht kunt voor het raad

plegen van boeken, tijdschriften, microfiches, ... en om de 3 maand het Me

dedelingenblad ontvangt. 

Zoals gezegd wordt het jaar 1982 bij het jaar 1983 gerekend omdat we pas

midden 1982 van start zijn gegaan. 

OPGELET: leden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde betalen slechts 


200 F. 
Wie geen lid is van het Centrum en toch wenst gebruik te maken van de die9
sten van het Centrum betaalt 50 F per bezoek. 

ZAL BINNENKORT VERSCHIJNEN: 

de klapper op de vijf eerste delen van de staten van goed van Roeselare 

opgemaakt door Luc Biesbrouck. 
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Wij melden U het verschijnen van 

DE TOPONYMIE VAN ROESELARE door Désiré Denys. 
Wie het boek nog niet afgehaald heeft wordt dringend 
verzocht zijn eksemplaar af te halen in het verkoopcen
trum waar hij dit besteld heeft. 

ONZE VOOROUDERS DE jONCKHEERE, BIBAU, VAN 
BELLEGHEM EN VAN RYCKEGHEM. 
M. MAERTENS-VERKINDEREN. (Zie verder). 

EERSTE PRIJS ! 

BIJDRAGE TOT DE MORFEEMGESCHIEDENIS EN -GEO
GRAFIE DER NEDERLANDSE TOENAMEN door jozef 
VAN LOON, met een eerste prijs bekroond door Winkler 
Prins-Stichting. 

De Winkier Prins-Stichting heeft in 1970, ter gelegenheid 
van het honderdj arig bestaan van de Winkier Prins ency
clopedie, wetenschappelijke prijzen ingesteld, die om de 
twee jaar worden toegekend aan jonge Vlaamse weten
schapsbeoefenaars. Voor 1982 werden vier prijzen toege
kend elk voor een bedrag van 85.000 fr. en de laureaten 
mochten gisteren hun prijs en bijpassende oorkonde in 
ontvangst nemen tijdens een plechtigheid in de lokalen 
van de Universitaire Stichting. 

In het vakgebied Nederlandse Taal- en Letterkunde werd 
de prijs toegekend aan dr. Jozef Van Loon, thans docent 
aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwer
pen voor zijn proefschrift "Bijdrage tot de Morfeemge
schiedenis en -Geografie der Nederlandse Toenamen". 
Namens de jury werd verslag uitgebracht door prof. 
A. Van Loey, die onderstreepte dat het bekroonde werk 
de eerste omvangrijke naamkundige studie is sedert 1885. 
(Het Volk, 2 december 1982). 

ONZE VOOROUDERS 


DEjONCKHEERE, BIBAU, 


VAN BELLEGHEM EN VANRYCKEGHEM 


DOOR 


M. MAERTENS-VERKINDEREN 

.... 
tv 
~ 
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Na De families Verkinderen-Van Walleghem (197t), Onze voorouders 
van (den) Neste (1977) en De familie Verkinderen-Vandeputte (Tak 
Van Outryve) (1980) is dit het vierde en tevens omvangrijkste (296 
blz., geillustreerd, genealogische tabellen en bijlagen) genealogisch 
werk dat mevrouw Maria Maertens-Verkinderen (0 Lendelede, 1899) 
op elf jaar tijd publiceert. 

De families Dejonckheere (vanaf ca. 1500) en Bibau (vanaf ca. 1450) 
komen voor in haar eigen kwartierstaat; De Van BelIeghems (vanaf 
het begin van de 15de eeuw) en Van Ryckeghems (vanaf het begin 
van de 15de eeuw) in die van wijlen haar echtgenoot Maurice Maer
tens. Met haar eigen scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en flair is 
de schrijfster erin geslaagd, vooral steunend op de onuitputtelijke 
archieven van de Kortrijkse weeskamer, telkens op te klimmen tot 
de genealogische "last fronteer" van deze families. Daarmee niet 
tevreden behandelde zij ook, maar dan meer schematisch, in voetno
ten en annexen een aantal aangehuwde families w.o. van Grysperre, 
van Brabant, Luyckx, Bousson, Deblauwe, van Nieuwenhuus, Planckaert, 
Maes, Seynaeve, Dumortier, WittebolIe, Van Lerberghe, enz. 

De schrijfster zorgde er tevens voor telkens de familiegeschiedenis 
te schematiseren in een stamboom, waarin bij iedere persoon vermeld 
wordt op welke bladzijde hij verschijnt in de lopende tekst. Dit bete
kent dat de lezer in een minimum van tijd kan vinden wat over wie 
gezegd wordt. Een ander voordeel van deze schema I s is dat in één 
oogopslag alle aangehuwden kunnen gevonden en geidentificeerd wor
den. 

Hieruit blijkt dat M.Maertens-Verkinderen - zoals men dat trouwens 
van haar gewoon is - haar voorouders niet bestudeerd heeft met een 
"paardebril" op. Meer dan eens doorbreekt zij het strakke schema 
om ook eens een kijkje te nemen bii andere families. 

Het hoeft dan ook geen betoog dat het belang van Onze voorouders 
Dejonckheere, Bibau, Van Belleghem en Vanryckeghem niet beperkt 
is tot de min of meer in extenso behandelde families. Ook voor an
dere geslachten bevat het een schat aan gegevens en wellicht vaak 
"het" gegeven dat nodig is en waar lang naar gezocht werd, om 
vastgelopen opzoekingen weer op dreef te helpen. Het is de grote ver
dienste van M. Maertens-Verkinderen dat zij dit - en sedert lang! 
ingezien heeft en zich nooit ingraaft in haar eigen stam, dit ten ba
te van de beoefening van de familiegeschiedenis in het algemeen. 

TECHNISCHE GEGEVENS. 

Het boek telt 296 blz. - verzorgde uitgave formaat 30 cm x 21 cm. 
Paperback. 
Slecht~ gedrukt op een oplage van vierhonderd eksemplaren. 
Het boek verschijnt begin december 1982. 
Tot 31 januari 1983 kost het boek slechts 500 Fr. (+ 50 Fr. port). 
Na die datum wordt de prijs verhoogd tot 700 Fr. 

Een ideaal kerst- en/of nieuwjaarsgeschenk 

HOE KAN U BESTELLEN? 

U kan het boek telefonisch of schriftelijk bestellen bij : 
Mevr. M. Maertens-Verkinderen, Kervijnstraat 57, 8752 Bavikhove. 
tel. (056) 71 20 51. 
Uitgeverij Familia et Patria, Handzamestraat 155, 8120 Handzame. 
tel. (05t) 56 73 36 of bij afwezigheid (051) 20 72 88. 

~ 

N 
Ut 

Deze fol der vermei dt - zoals beschreven - een bijzonder interessant 
familieboek, dat ofwel over Uw voorgeslacht belangrijke gegevens 
bevat of dat wellicht Uw belangstelling zal genieten. 
Het is een feit dat naamgenoten meestal uiteindelijk bij dezelfde 
stamouders aankomen; In die zin is het boek uitermate belangrijk! 

Aan de uitgave werd deskundige medewerking verleend door Dr. His
toricus Ernest Warlop. Dank. 

Wij durven hopen dat U dit aanbod zal weten te waarderen en dat 
U door Uw bestelling de jarenlange arbeid van mevrouw M.Maertens
Verkinderen zal belonen. 

Wij danken U, en tekenen, 
Met voorname hoogachting, 
FAMILIA ET PATRIA. 
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EVEN NADER TOELICHTEN 


DE UITGEVERIJ FAMILIA ET PATRIA 

SEDERT HET OVERLIJDEN VAN 


MICHIEL MISPELON 


Bijna drie jaar zijn verlopen sedert het plosteling en spijtig overlijden van 

Michiel Mispelon. 

De "genealoog" Michiel, de man die Vlaanderen ertoe aanzette en leerde 

stambomen zal nooit volledig kunnen vervangen worden. Michiel is eenvou

dig onvervangbaar ! 

Toch blijven zowel de Uitgeverij Familia et Patria als Het Vlaams Centrum 

voor Genealogie en Heraldiek verder werken. 

Enige toelichting voor wat Familia et Patria betreft 


In deze moeilijke crisis-tijden worden er uiteraard minder boeken verkocht 

dan in vroegere jaren. Dit heeft voor gevolg dat de uitgaven -spijtig genoeg

meestal met enige vertaging verschijnen. Daarom stellen wij voor, dat wan

neer U één of meerdere boeken wenst te bestellen, U deze gewoon schrifte

lijk of telefonisch doorgeeft. U betaalt steeds pas na ontvangst. Ook de 

voorintekeningen. 


Hoe worden lamilieboeken, heem- ol geschiedkundige uitgaven, opgesteld 
door lamilievorsers, heemkundigen enz.. uitgegeven ? 

Het manuscript wordt door de uitgeverij gelezen en nagezien. Daar waar er 
leemten zijn wordt zoveel mogelijk goede raad gegeven en de nodige inlich
tingen verstrekt. Vooraleer over te gaan tot de eigenlijke verschijning, 
wordt het boek nagezien door een "specialist in die branche waarover het 
handelt". 
De auteur en de uitgeverij behouden gezamelijk de uitgeversrechten De au
teur ontvangt van de uitgeverij vijfentwintig gratis eksemplaren en een 
"percentjel! op de door de auteur zelf verkochte eksemplaren. De auteur 
helpt vanzelfsprekend de verkoop van de uitgave te bevorderen. 
De voorintekenprijs en de daaropvolgende verkoopprijs worden door de uitge
verij vastgesteld. De druk en afwerking van de boeken is verzorgd. De uit 
geverij Familia et Patria is sedert kort overgegaan tot de aankoop van een 
vereenvoudigde zetmachine, zoadat alle uitgaven vanaf volgend jaar "gezet" 
worden. 

Kort samengevat : FamiIia et Patria helpt U en geeft U raad bij de samen
stelling van Uw werk. Zorgt voor een verzorgd, in zetwerk verricht boek, 
zonder dat U er Uw centjes moet insteken. 

BIjZONDERSTE WERK.EN WELKE DE LAATSTE PERIODE VERSCHENEN ZIJN 

Kruidboek Ansel mus Boëtius de Boodt (met ui tgebreide inleiding over het 

leven en werk van deze humanist door Mevr. De Boodt-Maselis). 

Proef eener Geschiedenis der gemeente Heule - Ivo Van Steenkiste. 

Bijdrage tot de Morfeemgeschiedenis en -Geografie der Nederlandse Toe

namen - Dr. jozef Van Loon (Bekroond met een eerste prijs). 

Geschiedenis der Stad en Kastelnij van Veurne - F. De Potter (2 delen). 

Gedenkboek Michiel Mispelon (te bestellen bij het Vlaams Centrum..Handzame 

Levensschets Pastoor jules Leroy - Mauri ts Debaere 

Stadense Pentekeningen - Andreas 'Yanpoucke 

Toponymie van Roeselare - Désiré Denys. 

Onze Voorouders De jonckheere, Bibau, Van Bellegehem en Van Ryckeghem 

M. Maertens-Verkinderen. 

In voorbereiding: o.a De Geschiedenis van Watou, L.A. Rubbrecht, De Bende 

van Bakelandt, - Prof. S. Top, Zo leefde Brugge 2 - A. Vanhoutryve enz... 


Uitgeverij Familia et Patria, Handzamestraat 155, 8120 Kortemark-Handzame. 
tel (051) 56 73 36 ol bij afwezigheid: D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 
145, 8800 Roeselare tel (051) 20 7288. 




