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Wij besparen ... 

De uitgave van dit mededelingsblad 't Stamboompje wordt sedert geruime tijd 
door de uitgeverij Familia et Patria gratis verzorgd. De bedoeling is duidelijk: 
de uitgeverij wenst verder, in de voetsporen van wijlen Michiel Mispelon, de 
ingeslagen weg te vervolgen en steunt - waar dit mogelijk is - de initiatieven 
van geschied-, heem-, familie-, taal- en volkskundige vorsers en hun vereni
gingen. Wij leven echter in een tijd waar de ekonomische krisis hoogtij viert. 
Het hoeft geen betoog dat onze culturele, maar weinig commerciële uitgeverij 
hiervan dan ook de gevolgen ondergaat. Wij hebben echter vertrouwen in de 
toekomst. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met Uw steun en met de volledige 
medewerking van alle aktieve leden van de Vlaamse Vereniging voor Familie
kunde, de gevolgen van de krisis in ons bedrijf miniem kunnen houden. Dit 
c!lkel ten voordele van de vorser. Wij moeten echter besparen... Het formaat 
van It Stamboompje is kleiner geworden; de inhoud echter niet! Wij mogen 
trouwens niet vergeten dat, in de schoot van de V.V.F.-Nationaal, de plaatse
lijke tijdsch riftjes enkel een' "plaatselijke" aanvulling op Vlaamse Stam zijn 
en de werking en aktiviteiten van de plaatselij ke onderafdelingen nader toe
lichten. Wij hopen dan ook dat niemand ons deze noodzakelijk geworden maat
regel zal verwijten. 
Donaid Vandecandelaere. 



ij" te Lezers. 

In het begin van dit nieuwe jaar houd ik eraan al onze lezers het 

beste toe te wensen voor 1984. Een goede gezondheid, geluk in het 

familieleven, een goede werkkring en natuurlijk evenveel stamboom

genot en evenveel enthousiasme in de opzoekingen. Voor ons wordt 

1984 een heel speciaal V.V.F.-jaar. In de maand april gaat bij ons 

in Kortrijk het dationaal Congres van de Vlaamse Vereniging voor 

Familiekunde door. Dit levert voor ons heel wat extra-werk op. Mo

gen we daarom bij onze lezers wat begrip vragen indien ander werk 

dan wat achterop raakt. Een beetje geduld wanneer ons mededelingen

blad wat minder vlot verschijnt. 

We hopen ook in 1984 vlot te kunnen samenwerken met onze afdeling in 

Roeselare. Deze samenwerking maakt ons krantje mogelijk. De uitge

verij Familia et Patria staat in voor de uitgave en de verzending. 

Indien iemand het krantje niet meer ontvangt gelieve dan Donaid 

Vandecandelaere hiervan op de hoogte te brengen. Ook voor mogelijke 

niet ontvangen krantjes. De voorraad blijft immers om nutteloze ver

plaatsingen te vermijden in Roeselare. 

We hopen ook op een vlotte samenwerking met het Rijksarchief. De laat

ste tijd werd het archief werkelijk overstelpt door de zoekers. Wel

licht zijn de vele n.T.K.-ers en studenten die voor thesis of semina

riewerk meer dan vroeger het archief bezoeken daar ook niet vreemd aan. 

Maar ook het beoefenen van familiegeschiedenis neemt blijkbaar toe, o.m. 

door de toename van de (soms gedwongen ?) vrije tijd. De overheid zou 

hier rekening mee moeten houden. Maar blijkbaar wegen deze honderden 

archiefbezoekers niet door in de verkiezingsschaal. Personeel komt er 

alvast niet bij. Wij moeten daarom begrip opbrengen voor de soms moei

lijke omstandigheden waarin ze hun taak moeten vervullen. We hopen van 

onze kant ook op wat begrip voor onze vrijetijdsbesteding. We hebben al te 

veel gemeenschappelijke belangen om dit niet in te zien. Samenwerking 

kan ook hier helpen moeilijkheden te overwinnen. 

Johan Roelstraete 

Belgische Tiercé 
elke woensdag en zaterdag 



K.ORTRIJK 

o N 7 E KAL END E R 

24 januari 1984 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk 

VOORDRACHT door Dr. Niklaas MADDENS over het Oud Stadsarchief be

waard in het Kortrijkse Rijksarchief. Niemand is beter geplaatst om 

dit rijke archief aan onze zoekers wat meer bekendheid te bezorgen. 

Or. N.l1addens is al enkele jaren bezig dit heel omvangrijke archief 

te ordenen. Wat er allemaal insteekt kan u die avond misschien ver

nemen. We hopen op een talrijke opkomst. 

28 	 februari 1984 om 20 u. in de zaal INTERCOM 

Les OUD SCHRIfT o.l.v. Johan Roelstraete. Thema: weesakten en staten 

van g,oed. 

27 	 maart 1984 om 20 u. ln de zaal INTERCOM 

Voordracht door Dr. Ernest WARLOP over het Fonds de Plotho. Dit fonds 

is ondertussen naar Kortrijk overgebracht voor verdere klassering. 

Het belang van dit fonds wordt op deze avond uiteengezet. 

28 	 en 29 april 1984 NATIONAAL CONGRES van de V.V.F. in Kortrijk. 

Het voorlopig prog,ramma vindt u verder ln ons krantje. 

In het begin van dit nleuwe jaar houd ik eraan namens onze afdeling 

INTERCOM te bedanken omdat ze ook dit jaar weer bereid~illig hun lo

kalen tot onze beschikking stelden. We zijn hen daar uiteraard zeer 

erkentelijk voor. 

ERRATUM 

In ons artikel ln het vorig Stamboompje 'Mijn eerste stappen in de 

familiegeschiedenis' zijn enkele fouten geslopen. 

BIBLIOTHEKEN 

BRUGGE: Stadsbibliotheek 

Jan Van Eyckplaats, 2 

IEPER: Stadsbib liotheek 

Sint-Janstraat, 8 

Het rekeningnummer van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde moet zijn: 
414-1171221-79. 



UITWIJKING NAAR NEDERLAND. 

Teksten in verband met uitwijking naar Nederland zijn altijd bijzonder 

interessant en het noteren waard. Ze kunnen misschien heel belangrijk 

zijn voor Nederlandse zoekers die al jaren op zoek zijn naar het mogelijk 

spoor van hun voorvader. We laten hier een tekst volgen met zo 'n aan

wijzing. Bron: RAK, Scab.I;,Wevelgem, W.P. 1594-1643, fO 16. 

13.8.1608. es onterft P(iete)r de Vos fs P(iete)rs Bailliu van Wevelghem 

van al zulcke partien van lande behuust en beplant daer wylent erfachtigh 

uutghestorven es Jan vanden Berghe te voeren Bernaert Masselis groot 3 bu 1/2 

•.• 8en juny 1610 hebben hem onduyt ende onterft Sr Vicor du Boix over hem 

selven midtsgaders Sr Franchoys Willemyns dijt Beke vut cra~hte van procu

ratie hem verleent van weghen dheer Jan de la Faillie ende Jan de Block 

over de drie naerghelaeten weesenkinderen van Marie Fremault zou ghewonnen 

by Victor du Boix en Anna Piecquet volghende de procuratie van daten len 
mey 1610 onderteekent ende ghezeghelt metten cassette der stadt Leyden 

de welcke hem hebben onduut ende onterft van een behuusde ende beplante 

plecke groot onder water en lants tot vyf bunderen 3 c 8 roen 

vercocht ten advenante van 32 lb. gr van bunderen en vercocht vollen 

generalen coop 15 pont grooten lasten half en half volgende de voorwarde 

by coopers ende vercoopers onderteekent van daten 8en maerte 1610 ••• 

gehouden van heerl. van tiarem, Huele in Wevelghem ende tNamelsche in 

Wevelghem. Hierin erfven gedaen Pr Bertens fs Jans in Comene. 

Het is alleen de tekst van 8.6.1610 die we wilden bespreken. Heel wat 

uit5ewekenen moesten procuratie zenden naar de plaatsen waar ze vandaan 

kwamen om tussen te komen bij erfenis of verkoop van goederen. Er zijn nog zeer 

veel zulke teksten verborgen in onze schepenarchieven. 

ONDERWIJS IN DE 18de EEUW in OOIGEM 


Mijn voorouders woonden tijdens de 18de eeuw in de parochie Ooigem. 


We zijn dan ook altijd gelnteresseerd geweest in teksten die achter


brondinformatie kunnen verschaffen voor 't maken van echte familie


geschiedenis. Hoe zat het b.v. met het onderwijs dat onze voorouders 


of Ï1UI1 kinderen kregen? Kregen ook de arme kinderen onderwijs? 


Vol 5ende tekst toont aan van wel (RAK,Parochierekeningen Ooigem, 111.10, 


rekening 1754): 


-Betaelt aen Petrus Salenbier coster ende schoolmeester deser prochie •• 


in consideratie van de diensten bij hem gedaen in het leeren de aerme 


kynderen gratis gedeurende den jaere 1754 vermits den disch is onvoor

sien van soufficante goederen omsulckx te betaelen dus dese 1.0.0.0. 


Een korte maar veel beduidende tekst. 




PROGRAMMA V.V.F.-KONGRKS KORTRIJK 1984 

ZATERDAG 	 28 APRIL 1984: Het 16de INTERNATIONAAL COLLOQUIUM 

11 uur 	 Stadhuis, Grote Markt, Kortrijk 
Ontvangst met receptie, aangeboden door het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen van de Stad Kortrijk; overhandigen van 
de Kwanierstaat aan de heer Burgemeester. 

14 uur 	 Cultureel Cemrum, Concenstudio (B.R.T.-gebouw), Conservato
riumplein 2, Konrijk : 
Opening van het 16de Internationaal Colloquium; thema: de mi
gratie aan de Westvlaams-Franse grens in de 19de en 20ste eeuw. 
Met o.m. de medewerking van de "Groupemem généalogique de la 
région du Nord". Een panel van deskundigen wordt geleid door 
Dr. hist. K. Warlop. 

17 uur Kinde 16de Internationaal Colloquium. 
17 uur 30 Gezamelijk vervoer van de deelnemers per bus naar het Nationaal 

Vlasmuseum. 
18 uur Geleid bezoek aan het Nationaal Vlasmuseum, Ktienne Sabbe

laan 4, te Kortrijk, o.l.v. konservator de heer Bert Dewilde. 
19 uur 30 Einde bezoek. De groep wordt met de bus naar het centrum 

vervoerd. 
20 uur 30 	 Banket in het nabijgelegen Hótel du Nord, Stationsplein 2, 

Kortrijk. De deelnemingsprijs bedraagt 850 fr., alles (wijn, 
bediening) inbegrepen. 

ZONDAG 29 APRIL 1984: Het 19de V.V.F.-KONGRKS en de 5de GKNKALO
GISCHE DOKUMENTATIESTAND. 

9 uur 	 Openstelling 5de genealogische dokumentatiestand (Conservato
riumgebouw ) 

10 uur 	 Cultureel Centrum, Concertstudio, Conservatoriumplein 2, Kortrijk: 
Opening 19de Kongres. 
Thema: "Hoe en waar leefden onze voorouders?" 

11 uur Referaat. Dr. j. VKRHELST "Van landboek tot oorspronkelijk 
kadaster ll

• Gelegenheid tOt het stellen van vragen. 
12 uur 30 Het Bouwbedrijf, Stationsstraat, Kortrijk. 

Koud buffet. De deelnemingsprijs bedraagt 350 fr. 
14 uur 30 Referaat geillustreerd met dia's. 0 r. med. G. VUYLSTEKE: 

"Waar woonden mijn voorouders ?" 
15 uur 30 Referaat. Dr. C. VANDENBROEKE "Hoe leefden onze voor

ouders?" Gelegenheid tot het stellen van vragen. 
16 uur 30 G roet van de zusterverenigingen en het Rijksarchief. 

Slotwoord en aankondiging van het 20ste Kongres. 
17 uur Kinde 19de V. V.F.-Kongres en sluiten van de dokumentatiestands. 

A!le betalingen (banket, koud buffet) gebeuren door overschrijving op rekening 

nr 068-2001721-56 van VLAAMSE VERENIGING voor FAMILIEKUNDE AFD. 

KORTRIJK, Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK. 

Stortingen vanuit het buitenland kunnen gebeu ren op PRK 000-0899915-46 van 

j. Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 KORTRljK. 

Voor alle briefwisseling geldt volgend adres: V. V.F.-KONGRES, p/a j. Roel

straete, Kransvijver 41, 8710 KORTRljK-HEULE. 




Aan alle lezers van 't Stam boompje wensen wij van harte een voorspoedig en 

vredevol nieuwjaar, met veel "vondsten" voor familiegeschiedenis en stamboom. 

Wij danken allen die in het voorbije jaar 1983, onze vereniging hebben gesteund, 

door hun medewerking en hun blijken van sympathie. De leden van de Roese

laarse afdeling danken heel speciaal de heer Marcel Danneel, die zeer gastvrij 

zijn lokaal ter beschikking stelt voor de vergaderingen. Ook dank aan de steu

nende Bank van Roeselare 

Roeselare duimt dit jaar voor de Kortrijkse afdeling, die instaat voor het 

Nationaal kongres van V. v.r. op 28 en 29 april: Moge het allerbest slagen! 

Verder hopen wij op een goede samenwerking met alle "Vlaamse Stam "genoten 

tOl ver buiten de grenzen. Lieve Denys. 

OOK ZO MAAR GEWOON "SPARÉN" 
GAAT NOG ALTIJD BEST 
(en 't 1$ gemakkelijk ook I) 

OP EEN DEPosnOBOEKJE 
VAN DE 

BANK VAN ROESELARE 
EN WEST-VLAANDEREN 

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

Kalender Roeselare 

VLAAMS CENTRUM VpOR 
GENEALOGIE EN HERA!tDIEK 

HANDZAME i< 
Het verfilmen en verwerJi:en van 
de parochieregisters ber;ustende 
in het Rijksarchief te ;IBrugge, 
vordert snel. Bijna alle ~rochie
registers zijn gefilmd. M~n heeft 
de ontwikkelde films reet!ls alfa
betisch verwerkt tot KÓOlkerke. 
Deze kunnen dan ook~ reeds 
geraadpleegd worden D. V;;.' 

" 
" 
" 

Vanaf vrijdag 3 februari 1984 Kursus familiekunde - Ook voor ander'e afde
lingen en niet-leden (zie verder). 

\.' 
3de maandag 20 maart 1984, Lokaal V.M.S. Arme Klarenstraat, Rpeselare, 
Vrije werkvergadering. ! 

'T STAMBOOMPJE 

Wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V.V.F.-afdelingen Roeselare en 

Kortrijk. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderingen niet 

bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting van 150 fr. op 'rekening 

063-0100018-46 van johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 Kortrijk-Heule, 

of rekening nr 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare, Lijsterstraat 8, 8800 Roe

selare. Adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het nie~-ontvangen 


van het tijdschrift doorsturen naar D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 

8800 Roeselare. 


VRAAG EN ANTWOORD 

Vraag: 

V1iJn oudts gekende voorvader is: D'HONT Judocus (Josse-joost}. Hij overleed 

te Oostkam(:- op 12:1. 1768, 77 jaar oud. Hij huwde met: DE VRIESE Petro

nelIa. Zij overleed te Oostkamp op 28.10.1766, 61 jaar oud. Tussen 19.1.1733 

en 11.8.1745 werden er te Oostkamp zes kinderen geboren. 

Waar en wanneer werden beide voorouders geboren en waar en wanneer huw

den ze? Wie waren hun ouders? Werden er kinderen geboren in hun vorige 

woonplaats? 

D'Hondt Willy, Esperantostraat 2, Assebroek - 8320 Brugge 4. tel. (051) 355895. 




BOEK BESPREKING 

Staten van goed van de heerlijkheid Vinderhoute, Merendree en Belseie. L. Neyt, 
Tielt. Deel 1, 150 blz., 1584 1733, 400 fr. + 50 fr. port. rek. 000-0419293-59. 

Staten van goed zijn voor familievorsers wellicht de meest belangrijke bronnen 

die kunnen gevonden worden. Naast de genealogische gegevens bevatten zij 

eveneens heel wat gegevens die ons inlichten om t rent het beroep, de bezitt ingen 

en schulden van onze voorouders. Zij lichten ons ook in over de sociale toestand 

waarin onze voorouders leefden. In heel wat gevallen is het niet w eenvoudig om 

van Uw familieleden staten van goed terug te vinden. Voor wie met zijn voor

ouders in de vroegere heerlijkheden Vinderhome, Merendree en Belsele belandt, 

zal dit boek ongetwijfeld onmisbaar zijn. Elke geihv~ntariseerde akte bevat een 

schat aan gegevens en verwijst naar de bundel of ,egister, waar U alles nog 

eens rustig kan nalezen. Familievorsers wuden dergelijke initiatieven meer 

moeten weten te waarderen. Publiceren betekent bronnen meer toegankelijk 

maken en dit is enkel mogelijk wanneer dit voor de auteur en/of uitgever geen 

financieel fiasco betekent. In deze studie worden ruim negenhonderd familie

namen vermeld. 


Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van West-Vlaanderen. 

uitgave De Leiegouw. BOO blz. formaat 24 cm x 16 cm, genaaid, BSO fr. rek. 

nr. 717-0300409-75. 

Elke vorser - en niet het minst de geschied-, taal-, volks- of heemkundige 
weet hoe onmisbaar een goede bibliografie als werkinst rum ent is. Het bekende 

"Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten" van L. Dewachter heeft 

in dit opzicht uitstekende diensten bewezen. Maar sedert 1950 is er op het ge

bied van de studie van het verleden w enorm veel geschreven en gepubliceerd, 

dat een voortzetting van het voortreffelijk repertorium een dringende noodzaak • 

geworden was. Daarom dit prijzenswaardig initiatief van de Leiegouw. Onder 

leiding van Leiegouwbibliotekaris en -bibliograaf dr. M. Maddens werd een BTK

projekt opgezet, waarvoor medewerking werd verkregen van Lutgart Tielemans, 

Gerrit van Betsbrugge, Marleen Vandendriessche en Chantal Vandewalle. Dit 

enorme bibliografische werk is nu klaar. Deel 1, de eigenlijke bibliografie, 550 

blz. lijvig, is thans verschenen. Deel 2 dat de klappers bevat, verschijnt in 1984. 

Dat de prijs w laag kon gehouden worden is te danken aan de mede,werking 

van het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Een boek dat "heel" warm aan

bevolen wordt. 


Poorterij en Nationaliteit - W. van Hille. uitgeverij Familia et Patria, Hand

zamestraat 155, 8120 Kortemark-,Handzame. 28 blz. 24 cm x 16 cm, 80 fr. 

Deze tweede bijgewerkte uitgave geeft ons een antwoord op de vele vragen 

die wij ons stellen. Wat is een poorter? Hoe ontstond de poorterij ? Hoe werd 

men poorter op het einde van het Ancien Regime? Het belang van de poorterij , 

Hoe verloor men zijn poorterschap? Buitenpoorters, Hoe bewees men zijn poor

terij, Het belang van de poorterij voor genealogen... Een erg "Handzaam" in

lichtingsboekje. 


Staden in oude prentkaarten, kalender 1984, Donald Vandecandelaere. 32 cm x 

25 cm, 125 fr. Uitgeverij Familia et Patria. 

Deze prachtige kalender, verzorgd gedrukt op glanzend papier, bevat dertien 

reprodukties van oude Stadense prentkaarten. Er is een begeleidende tekst die. 

de foto's nader toelicht en enige heemkundige uitleg ver

schaft. Zo komen deze bijna onbereikbare en dure prentkaarten in het bereik 

van de belangstellende. Alleen jammer dat de kalender pas enige weken gele

den kon. verschijnen. Wie voor 1985 dergelijke kalender over zijn dorp wenst 

uitgegeven te zien, kan alvast bij deze uitgeverij terecht. 




KURSUS 


FAMILIEKUNDE 


V.V.F.-Roeselare treedt begin 1984 met een nieuw initiatief naar buiten, 

nl. het organizeren van een kursus familiekunde, die interessant kan zijn 

voor zowel niet-ingewijden als voor gevorderden. 


Bij ondervinding weten wij dat veel mensen zich afvragen: "Hoe kunnen 

wij onze voorouders opzoeken?" Men begint daaraan, blijft steken bij 

gebrek aan methode en geraakt ontmoedigd. De V. V.F. weet, dat 

dergelijke opzoekingen zonder degelijke voorlicht ing, een hopeloze onder

neming worden. Daarom dit initiatief dat zich tot IEDEREEN richt. 


Historicus Paul Vandewalle gaf vorig jaar le Oostende een kursus 

Familiekunde. De belangstelling was groot, het succes navenant. Dezelf 

de kursus wordt thans te ROESELARE overgedaan. 

Iedere belangstellende kan deze kursus volgen. 


WAAR? 
Vrije Middelbare School, Arme Klarenstraat 40, 8800 Roeselare 

De lessenreeks loopt over 5 vrijdagen 

Telkens 2 lesuren van ca. 50 minuten 


PROGRAMMA 

Vrijdag 3 februari 

19 u 30 


Algemeen overzicht - Methoden - Burgerlijke Stand - Graafschap Vlaan

deren 


Vrijdag 10 februari 

19 u 30 


Bronnen voor familiegeschiedenis in het "Ancien Regime"l 


Vrijdag 17 februari 

20 u 30 


Bronnen voor familiegeschiedenis in het Ancien Regime I! 

Het Archiefwezen 


Vrijdag 24 februari 

19 u 30 


Het lezen van "Oud Sch rift" 


Vrijdag. 2 maart 

19 u 30 


Noteren en ordenen van gegevens 

Grondbegrippen van de "Heraldiek" 


Prijs: Leden V.V.F.: 250 Fr. 

Anderen: 500 Fr. 


(Nieuwe leden genieten vanzelfsprekend ook van deze prijsverlaging). 


Hiervoor ontvangt men: 

Een degelijke uiteenzetting - een bijhorende tekst - en .•. een open 

gesprek is niet uitgesloten. 

Het inschrijvingsgeld wordt vereffend bij de eerste les, dus op 3 febr. 

Bezorg daarom uw naam, en adres, liefst vMr 27 januari: 

Schriftelijk bij Lieve Denys, Stationsdreef 130, 8800 Roeselare, of 

telefonisch bij Jozef Hesseis : (051) 20 19 76. 

Zo kan V.V.F. de nodige schikkingen treffen. 
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12de jaargang, nr. 2, maart 19R4 

ONZE KALENDER 

KORTRIJK 

Dinsdag 27 maart 1984, Zaal Intercom, Rijselsestraat, Kortrijk, om 20 uur: 

Voordracht door Dr. Ernesl Warlop over het fonds de Plotho. 


ROESELARE 


Maandag 19 maart, V.M.S., Arme Klarenst raat, Roeselare, om 19 u 30 : 

Vrije informatie- en werkvergadering. 

De kursus familiekunde kende een enorm succes. Wij wensen in de eerst 

volgende bijeenkomst deze beginnende familievorsers In een open 

vraaggesprek - verder te helpen. Wij nodigen dan ook alle kursisten, begin

nelingen en gevorderden, samen met onze andere leden die de kursus niet 

volgden uit op deze open vergadering. 

De kursisten kunnen er een attest afhalen waaruit blijkt dat zij deze lessen

reeks gevolgd hebben. 


Bij een bezoek ten huize van onze geëerde leden jozef en Dirk Ameye 

(vader en zoon), was ik werkelijk verrast over de schat aan familie-, ge

schied- en heemkundige studies, archief en schaduwarchief, 

die ik er aantrof. Uit hoofde van zijn beroep beschikt jozef Ameye over 

een uitgebreide verzameling gedetailleerde plannen en kaarten. Waar er grond

werken uitgevoerd werden, maakte men van de gelegenheid gebruik om even 

het gemeente- of stadhuis van die plaats binnen te wippen om er zich de 

kiezerslijsten aan te schaffen. Zij bezitten tevens een uitgebreide verzameling 

bidprentjes en rouwbrieven en er wordt aktief aan familiekunde gedaan. 

In deze editie van 't Stamboompje drukken wij een samenvatting (dIl) van een 

voor onze streken vrij belangrijk 17de eeuws landboek af. Origineel berust 

dit archiefstuk in de Abdij van Loppem, maar onze familievorsers beschikken 

over een fotokopie van het ganse landboek. 

jozef en Dirk Ameye zijn heel zeker zeer gewaarde familiekundigen uit 

onze afdeling, die ahijd bereid zijn anderen te helpen. (D.V.) 




RECHTZETTING 

In On1.e vorige editie van " Stambuompje werd het programma van het 

V.V.F.-Kongres - Kortrijk 1984 afgedr~kt. 

De prijs van het banket op zaterdagavond bedraagt 875 fr. i.p.v. 850 fr. en 

is alles (dienst, bedi ening) inhegrepen. 

De prijs van het koud buffet op zondagmiddag bedraagt zoals eerst afgedrukt 

350 fr, maar de drank is in deze prijs NIET inbegrepen. 


". 

.. 

'T STAMBOOMPJE 
Wordt gratis verstuurd naar alle leden van de V.V.F.-afdelingen Roeselare en 
Kortrijk. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderingen niet 
bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting van 150 fr. op rekening 
063 -0100018-46 van Johan Roelst raete, Kransvijver 41, 8710 Kort rijk-Heule, 
of rekening nr 712-0112317-74 van V.V.F.-Roeselare, Lijsterstraat 8,8800 Roe
selare. Adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het nie' -ontvangen 
van het tijdschrift doorsturen naar D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 
8800 Roeseh.re. 

Indien U\\ naam onderlijnd i!:', betekent dil dal U 101 de afdeling Rot~sèlare
Tielt (Kurtemark inbegr. behoort) en dal wij Uw bijdrage voor 1984, zijnde 
150 fr, no~ niet mochten ontvangen. Mugen wij U beleefd verzoeken dil 
bedrag ovcr te maken op rek, nr. 712-0112317-74 van V. V.F.-Roesela:e. 
(U kan gebruikmaken van het bijgevûegdt· overschrijvingsformulier). Dank. 

http:Roeseh.re


't stamboompje 


7.1.'ID- F'\; MIIJII';'\; 
WFST -\T.t\.'\'vI<; 


\. \ .I·.-I-;Rt\~ j JI' 


1 v;(.,~nlaanrJeliik~ tlidschllft uirgl!gen:n 
. rlo"r <ie v. V.r.-al,lelmgen Korrriîk .:!I 

1{(;e,.diHL. V,·r:1l1r"'(,tJrfJt·lijkt: UÎII!.t:ver; 
Mpvr. L. üenv" "1,\1 j.;rlreef 130. !S80il 
R..•~sda rt. kt'dakl Ie; Johan Raclsl edel,·. 
I-; r.m:;\Jj'·"r 41. 1<710 "'uriJk-H(·uie. [('!. 

(OS6) 3~ Oï J I lalrJ. Kon flik). I.r,,\,. 
Dt'nv~. R'Je",,·lare. Iel. (051 I .!O 35 06 
talrJ. R",~sda.rej. [)(JIlald \andl:CanÓI;
!WH:. Brugsestet:llwel( 145, ~800 Ru,,-
~Chft. tel. (051) lû 72 88. 

12de Jaargang, nr. 3, mei 1984 

PRACHTIG FOTOBOEK 
OVER 

o N Z E KAL END E R MOORSLEDE 

350 Fr. 


FAMILIA ET PATRIA 

ROE S E LAR E 

Maandag 21 mei: Bezoek aan het Vlaams Centrum voor Genealogie en 
Heraldiek, Handzameplein 1, 8120 Handzame. 

Men is er thans reeds tamelijk ver gevorderd met het verwerken van 
de films van de parochieregisters bewaard in het Rijksarchief te 
Brugge. Uiteraard kan Uer ook tal van geschiedkundige,genealogische, 
heemkundige, heraldische e.d. boeken en tijdschriften raadplegen. 

Om 19u. Verzamelen - D. Vandecandelaere, Brugsesteenweg 145, 8800 
Roeselare (rechtover hospitaal). Verdeling wie met wie meegaat. 
19u10. Vertrek naar Handzame. Brugsesteenweg - aId lichten links af, 
Noordlaan - aId lichten rechts af, Hoogledesteenweg. Hooglede 
Hogest.raat - Lokkedijze - links af - St. Jozef - rechtdoor - Hand
zame (15 km). 

19u30. Bezoek aan het Centrum. 



Vrijdag 1 juni: V.M.S., Arme Klarenstraat, Roeselare, om 19u30. 

Vrije werkvergadering - rouwprentjes. 


Het is voora~ de bedoeling gedurende deze avond aan de leden de 

kans te geven, om eens rus.tig onze verzameling van rouwprentjes 

in te zien en er nota's uit te nemen. - 28 bakjes zullen op de 

tafels klaarstaan, waarin ca. 25.000 rouwprentjes alfabetisch ge

rangschikt zijn. Het moet hier gezegd: het precisie werk van ons 

lid, Valêre Hauspie, mag zeker niet onders.chat worden! Voor zoiets 

is er monnikengeduld nodig en het behelst zeker veel uren vrijwil

legerswerk. We zullen dankbaar gebruik maken van deze "bron" voor 

familiezoekers. En hebt ge rouwprentjes te veel, breng ze mee en 

bezorg ze aan Valêre a.u.b. Ze zullen met dank aanvaard worden! 


Maandag 18 juni: V.M.S., Arme Klarenstraat, Roeselare. 

De kalender Juliaans. Gregoriaans Republikeins,spreekbeurt Donald 

Vandecandelaere. 

Nadien mogelijkheid tot het stellen van vragen. inwinnen van diverse 

genealogische informaties. 


KORTRIJK 


Lokaal Intercom. Rijselsestraat. Kortrijk om 20 u. 


Dinsdag 22 mei: Oud schrift - vervolg Staten van Goederen. 


Dinsdag 26 juni: Oud schrift. 

Vraag en Antwoord 

- Op 24 april 1744 trouwde te Moorsele Joannes Van Lerberghe met 
J08nna Theresia Verbrugghe - getuigen Martinus Rosseel en Judocus 
Versgoore. Hij overleed te Moorsele op 12 september 1792. In zijn 
overlijdensakte staat hij vermeld oriundus ex Ledegem - 75 jaar 
terwijl zijn vrouw in dezelfde akte vermeld wordt oriunda ex Roosbeke. 

~~~r_~D_~~DD~~r_~ijD_E~ig~D_g~EQr~D_~D_~~~r_~D_~~DD~~r_i~_~Q~DD~ 

Ib~r~~i~_~~rErygg~~_g~~~QrY~D ? 


In Ledegem vonden we alleen de geboorteakte (1718) van Petrus 

Jacobus Van Lerberghe. zoon van Laurentius en van 'Catharina Geldhof. 

Joannes Van Lerberghe kan ook zoon zijn van deze Laurentius en daar

door oriundus ex Ledegem. Ter aanvulling de kinderen Van Lerberghe



50 

Verbrugghe, alle geboren te Moorsele. 

1° Petrus Joannes (illêg.) 09.01.1744
0 

ss. Joannes Vanderbeeke en Maria Josepha Verbrugghe 


2° Petrus Jacobus Macharius 14.02.1745
0 

ss. Petrus Jacobus Lerberghe en Judoca Lerberghe 


3° Joanna Clara Josepha 22.04.1746
0 

ss. Petrus Jacobus Vanderbeeke en Judoca Lerberghe 


4° Petrus Jacobus 28.04.1748
0 

ss. Petrus Jacobus Joye en Anna Maria Phlippo 

Petrus Benedictus ° 24.03.1752 

ss. Joannes Franciscus Biebuyck en Maria Cathar;na Mattens 


- Wie weet waar en wanneer Blomme Martin François 0 Oostnieuwkerke 
16.12.1810 zoon van Jan X Françoise Huyghebaert en Van Hove Florentina 0 ? 

Gehuwd (v66r 1841) en overleden (na 1862) zijn. 

Wie weet waar en wanneer Colaert Pierre 0 Staden 21 nivose XI zoon van 

Joannes Franc;scus en Catharina Debacker en weduwnaar van Barbara Everaert 

overleden is (na 1870). 


CORNETTE Jozef, Delaeystraat 88, 8830 Hooglede. 

DEK ALE N 0 E R 

Juliaans, Gregoriaans, Republikeins, eeuwkalender. 


Onze kalende.r zoals wij die nu kennen onderging in de loop der eeuwen 
heel wat wijzigingen. Sedert de kalendeFhervonning onder Julius Caesar 
ondergingen de volgorde en de lengte der maanden geen .wijzigingen meer. 

Er waren wel nog enkele aanpassingen nodig om de lengte. van het burgerlijk 
jaar zo nauwgezet mogelijk aan de zonnecyclus aan te passen. Reeds onder 
keizer Augustus gebeurde een aanpassing: men had gedurende een aantal jaren 
de schrikkeljaren verkeerd ingevoerd. Vooral de Gregoriaanse kalenderhervorming 
van 1582 in voor geschied- en fami1iekundigen belangriJk. Tijdens de Kiddel
eeuwen vierde men in onze streken wel nieuwjaar op 1 januari, maar men 
veranderde het jaarcijfer niet (vb. 31 dec. 1481 wordt gevolgd door 1 jan. 
1481). Men verwisselde het jaarcijfer o.a. met Kerstmis, O.L.Vr.Boodschap ...• 
maar voor praktisch gans'Vlaanderen hoofdzakelijk met Pasen. Zo hadden 

de jaren een wisselende lengte; bepaalde datum kon tweemaal of helemaal niet 



voorkomen. De Paasdatum is in die tijd bijgevolg uitermate belangrijk. 
Ook dit werd als gevolg van de Gregoriaanse Kalenderhervorming gewijzigd. 
Het feit dat echter theoretisch (maar lang niet overal) op 4 oktober 
1582 - 15 oktober 1582 volgde is echter de meest in het oog springende 
wijziging. In Vlaanderen gebeurde de omschakeling eind 1582 na 21 
december 1582 volgde 1 januari 1583. 
De bedoeling was de lenteëvening opnieuw op de juiste plaats in het jaar 
te situeren. 
Om dergelijke verschuiving in de toekomst tegen te gaan besliste men dat 
de e~uwgetallen deelbaar door 400 WEL schrikkeljaren zouden zijn, maar 
de andere eeuwgetallen NIET (zo zijn 1600 en 2000 schrikkeljaren, 

1700, 1800, 1900,2100 niet). Door deze vernuftige uitvinding (bedenk dat 
wij pas op het einde van de 16de eeuw zijn) is het verschil tussen een 
burgerlijk jaar en een zonnejaar zo miniem geworden, dat pas tegen het jaar 
5000 een nieuwe aanpassing van 1 dag nodig zal zijn. 
Tijdens de Franse Revolutie werd tijdelijk de Republikeinse kalender ingevoerd. 
Alle wettelijke akten dienden volgens deze kalender genoteerd te worden. 
De parochieregisters verloren hun wettelijk karakter en de Burgerlijke Stand 

" 	werd ingevoerd. De dagen kregen eigenaardige namen, uit de natuur afkomstig 
toegewezen (planten, bloemen, mineralen e.d.). Iedere Quintidi had.de naam 
van een huisdier, iedere decadi de naam van een werktuig. Uit dit 1aatste 
blijkt dat men aanvankelijk zelfs niet het voornemen had om op decadi te 
rusten. Een jaar telde 12 maanden van elk dertig dagen en vijf of zes 
toegevoegde dagen, die feestdagen waren. Op het platteland bleef het 
werkelijke gebruik van deze onpraktische kalender, die vooral tegen de kerk 
en haar heiligen en feestdagen gericht was, hoofdzakelijk beperkt tot de 
officiële akten. Bij o.a. genealogischeopzoekingen kunnen wij gebruik 
maken van omzettingstabellen (nu ook computer). 
Eeuwkalender. Met behulp van enkele tabellen is het mogelijk te bepalen 
op welke dag van de week een of andere gebeurtenis voorviel of voorvalt. 
Zo vocht men de Slag der Gulden Sporen (11 juli 1302) op een woensdag uit. 

Donald 	 Vandecandelaere 
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Twcernaandelijb tijdschrift uirgegeven door de V.V.F.-afde
linî\en Kortrijk en Roeselare. VeramwoordellJke uitgever; 

",lev!. L Denys. Stationsdreet 130, 8800 Roeselare. 

Rcdaktie: Johan Roelsrraete, Kransvijver 41, 8710 Korrrijk

!leule '\. V.F.-Kortrijk); Lieve Denys, StatiollsdrE,ef 130, 

RW)f\ Roesdare (V.V.F.-Roeselarel. 




EDITORIML 

EVEN NAKAARTEN I I I 

Het nationaal V.V.F.-CONGRES 19!:34 is achter de rug. We rrenen dat we rrogen zeggen 
dat het een geslaagd congres was. We rrenen dat het onze plicht is nogmaals al
len te danken die hiertoe bijgedragen hebben. Al de rrensen uit de afdeling Kort
rijk en Roeselare die maandenlang in talrijke werkvergaderingen zijn bijeenge
korren om te ~lannen en te zorgen dat alles goed verliep. Vergeten we hierbij on
ze gastheer niet, de heer Valère Arickx die zorgde dat deze vergaderingen in 
een uiterst geschikt kader verliel~n, wat zeker bijdroeg tot een goede sfeer. 
Het leeuwenaandeel ging naar onze congresvoorzitter Ernest Warlop. Hij stond 
voor de zware taak het experirrent - dat ons colloquium toch was - in goede banen 
te leiden. Het was van onzentwege een gewaagde gok ons internationaal collo
ctuium in twee talen te laten verlopen. We geloven dan ook dat onze vrienden uit 
het Franse Noorden dit ten volle gewaardeerd hebben. Zij h~bDlen trou#ens zelf 
veel ertoe bijgedragen om van het colloquium weer eens een echte sarrenspraak 
tussen de rrensen vooraan en het !:lUbliek in de zaal te maken. We wensen nog eens 
de leden van het panel o.l.v. de congresvoorzitter, m.n. de heren V.Arickx, 
W.van Hille, Lannette, P.Ansar en R. Dierickx te danken voor hun gewaardeerde 
rredewerking. Ook de zondag mag als zeer geslaagd beschouwd worden. Met de voor
dracht ': van Dr. Jules Verhelst in de voormiddag, de diavoordracht van Dr. Ga
briël Vu]lsteke en de uiteenzetting van Dr. Chris Vandenbroeke brachten we 
werkelijk 11et neusje van de zalm. Misschien gingen alle aanwezigen niet akkoord 
rret de stellingen van de laatste spreker. We kunnen hen alleen aanraden eens 
zijn "Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk" te herlezen. Onze voorzitter 
deed het in dit eminent gezelschap uitstekend, wat bleek uit het spontaan a2.t?laus 
na zijn briljante voordracht. Vergis ik rre als velen er nu "goesting" voor ge
kregen hebben om iets gelijkaardigs te verwezenlijken, al was het maar om de 
familiegeschiedenis binnen de eigen familiekring te pro~Jageren. WJorden wekken, 
voorbeelden trekken ! De rrensen van de boekenstand hebben eveneens hun beste 
beentje voorgezet. Het eten was zowel de zaterdagavond als de zondagmiddag 
prima verzorgd: een pluim voor het "Hotel du Nord" en voor Sonja Delaere, die 
respectievelijk het banket en het koud buffet verzorgden. 
Zelfs bij het stadsbestuur is ons congres niet onapgerrerkt voorbijgegaan. 
Burgerreester De Jaegere was echt onder de indruk toen hem niet alleen zijn kwar
tierstaat, maar een hele brok familiegeschiedenis werd overhandigd. Als we 
voortaan bij het stadsbestuur op een goed blaadje staan, rrogen we hierbij vooral 
aan onze leden I--Evrouw Yolande De CUYl~re-La.rrrrerant uit Heule en aan Luk Van 
Harnrre uit Kluisbergen denken. 
We mogen ook de stadsdiensten niet vergeten en ons lid, de heer Jean Bertrand 
die de vele contacten vooraf rret hen verzorgde mag ook in de bloerretjes gezet. 
We danken ook alle ~rsoneel dat ervoor zorgde dat in de concertstudio alles 
piekfijn in orde was. We danken ook Bert Dewilde, conservator van het Nationaal 
Vlasmuseum die net zijn personeel zorgde voor een vlotte rondgang in het museum. 
Wel wat jaJ'l'lITer dat er zoveel hun naam opgaven voor het bezoek en dan verstek 
lieten. We mogen zeker onze charmante darres niet verge~~ die instonden voor het 
secretariaat onder de deskundige leiding van a=vr. Kristien Roelstraete-Vanl1aJ'l'IITe 
en Mevr. Gerda Theys-Ryckebusch. Ook alle darres van inrichters ,bestuur en 
rredewerkers die manlief uren rroesten missen... allen hartelijk dank. 
Ook de V.V.F. nationaal en de gouw rroeten we danken voor het vertrouwen dat ze 
in ons stelden en de gouwvoorzitter, de heer Jozef Ghyssaert die alles van nabij 
heeft rreegemaakt. Ook zij die ol? een of andere manier financieel geholpen heb
i:Jen, vooral Familia et Patria en het Gerreentekrediet van België. Ook de rrensen 
van de pers hebben er voor gezorgd dat de V.V.F. in Kortrijk iets betekent. 
En nu maar hopen dat we niemand vergeten hebben, schiet niet op de pianist. 

Johan Roelstraete 

... 

, 



ONZE KALENDER - KORTRIJK 

Dinsdag, 26 juni 1984 om 20 u. in de zaal INTERCOM (Gaselwest) Rijselsestraat,
Kortri j k. 

LES OUD SCHRIFT: thema Staten van Goed en Weesrekeningen. Vervolg van de 
vorig besproken tekst. 

Zijn er verlangens voor volgend werkjaar ? Zijn er leden die wensen dat we 
eens een nieuwe lessencyclus geven? Zijn er onderwerpen die je speciaal aan
spreken? Het bestuur wenst graag rekening te houden met de wensen van de leden. 

ONS KRANTJE: I T STAMBOOf'-1PJE I 

Er zijn een aantal maatregelen genomen om de verzending vlotter te laten ver
• lopen. Ons krantje blijft zes maal per jaar verschijnen. In de redactie komt 

een nieuw gezicht: de heer Wilfried DEVOLDERE. Zijn adre~: 
~~. DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat 5 
8800 ROESELARE 

Abonnementen en verzending worden in Roeselare gecentraliseerd. Hierover verder 
meer. 

BOEK EN TIJDSCHRIFT 

Dit wordt een vaste rubriek. We willen graag langs deze weg boeken en tijd
schriften aan onze leden aanbevelen. Een eerste vereiste is natuurlijk dat 
we hiervan op de hoogte worden gebracht. 

I! WESTHOEK ", lste jaarboek van de V.V.F.-Ieper-Poperinge in samenwerking met 
de sektie familiekunde van het KFV. Redaktie en administratie: 8904 Dikkebus, 
Rozelaarsstraat 6 (tel. 057/445653, rek. 712-8700342-10) ,280 fr + 35 fr port
kosten. 
Er zijn enkele bijdragen in het eerste Genealogisch jaarboek die alle leden 
kunnen interesseren. Ik denk hier vooral aan de bijdrage van André Ghyselbrecht 
over "Het Latijn en het gebruik ervan in de parochieregisters". Niet iedereen 
heeft Latijn gestudeerd. Voor hen is dit artikel zeker de moeite waard. Het 
hoogst nodige wordt hier uiteengezet, genoeg om de geijkte formules van onze 
parochieregisters te begrijpen. Al wie in de westhoek geïnteresseerd is vindt 
in dit jaarboek iets naar zijn gading. We wensen de initiatiefnemers veel suc
ces met hun U\Jesthoek". 

P.KERCKHOF, 250 jaar familiegeschiedenis "Kerckhof", Torhout, 1982. 
Te bestellen~J-de auteur: P. 'Kerckhof, Vlietestraat 77, 8752 Bavikhove 
door storting van 300 fr op rekening nr. 464-7110481-46 . • Deze vlot geschreven en verzorgd uitgegeven familiegeschiedenis klimt op tot 
Johannes Kerckhof fs Petrus,O Kachtem, + Emelgem 29-2-1776,x Barbe Therese 
Willeyn. Vooral de nakomelingen van Joseph Kerckhof (OIngelmunster 1837, 
+ Hulste 1904) worden uitvoerig behandeld.De auteur slaagt erin enkele blad
zijden echte familiegeschiedenis te brengen, geplaatst in het breder verband 
van de algemene en de lokale geschiedenis. Een goed voorbeeld voor wie iets 
gelijkaardigs op het oog heeft. 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN. 

Graag vermelden we hier nog even de Familieverenigingen die trouw hun krant of 

tijdschrift naar de redactie doorsturen. 

- De Cronicke VAN DAMME nu al 6de jaargang, nr 23 (april 84). Verantwoordelijke 


Ultgever Germain Dierynck - Rumbeekse stwg 285, 8800 Roeselare. 
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- I Meerminneke. van Meirhaeghe's Familiekontaktblad. 4de jg.,nr.13 (84) 
ver. Ultg. Herman Melr aeghe, .Latourstraat 31,92"18, Ledeberg Gent 

- Familiekontakten Vervust. 7e jg.,nr.13 (83-84). 
- Het Geslacht Vandenbrou(oe)cke, 

We raden deze familietijdschriften aan al onze leden die mogelijks op een of 
andere manier verwant zijn met deze families ten zeerste aan. Ze houden vol, 
maar wellicht kunnen ze een ruggesteuntje gebruiken. En een familietijdschrift 
is altijd de moeite waard. Welke familiekundige droomt daar niet van? 

VRAAG EN ANTWOORD 

De heer Louis Vandenweghe, Lauwestraat 194 Lauwestraat 8511 Aalbek~ :oekt de 
ouders van Joannes VROMAN (0 Oostrozebeke, ....... 1730,+ Wakken 5.2.1803), 
1 x ~~akken 2.6.1756 met Godelieve NAERT ( ° Wielsbeke,11.6.1731,+ Oostrozebeke 
2.12.1790, d.v. Jacobus en van Joanna Goemaere), 2 x met Marie VANVEERDEGHEM 
(0 ~:akken 6.6.1765,+ Wakken 11.1.1815,d.v. Hubertus en van Maria Vervaeke). 
Mogelijks zijn de ouders Jacobus Vroman en Joanna Taillie. Waar en wanneer zijn 
zij geboren,getrouwd en overleden? Heeft Jacobus broers en zusters? Bestaat 
er een stamboom van de familie VROMAN ? 

1'W1EN EN BIJNAMEN 

pierre van Handsame diet Paep (I) 

Hestre Ie Josne Pestelorum (I) 

Jan Ryekarseys Vander Haghe (Nieukereke) (I) 

Lauwers van Biesbrouek Leeke Laukin (I) 

Pierkin Galupt Grauwe (I) 

Haye Hermans Hollandsehe Haye (1) 

Joos de Stereke alias Gauwe (1) 


11Gheeraert de Veau Galf (I) 

Antheunis Hine dyet Quanete (I) 

Daniel Vandale diet De Doot (I) 

Anthone Hahieu diet Du Pla (uit Halewijn) (I) 

Pierre du Pre Haeonyek (I)
11 

Hans Nut tin Vander Gate (1)I: 

Pierre De Handt diet Gallopin (2) 
Hartin Vander Planeke 11 De Bouex " 

11 11Tram Huughe Leekerbetken 
Gui 1lo van Dadizeele 11 du Quesne " 
Laurens Werrebrouek 11 de Snouek 11 

11 11Guillaume Bake1andt Tanghe 
Hans Nutin 11 Verga te 11 

11 11Gilles de Wa1e Bontemps 

Thomas Glety 11 La Riviere (3) 


Yolande Lammerant 
(wordt vervolgd) 

(1) ARA, Brussel, Rekenkamer,nr. 13824. ca 1558 
(2) 11 11 nr. 13825. ca 1560-62 
(3) RAK, OSAK,nr. 9743. 

Op 21 maart 19d4 overleed ons medelid Antoon Vanmarcke. Ontelbare leden heeft 
Antoon geholpen in het stadsarchief te Menen. Zelf was hij een aktief familie
kundige. Zijn eigen familiegeschiedenis "Geschiedenis van het geslacht Van
marcke,900-1968", zijn talrijke bijdragen in Vlaamse Stam zijn daar sprekende 
getuigen van. We zullen Antoon node missen, maar we blijven dankbaar voor al 
hetgeen hij deed voor volk en stam.Aan Mevrouw onze oprechte deelneming. 

11 

http:jg.,nr.13
http:jg.,nr.13


ONZE KALENDER - ROESELARE 

~aandag 18 juni '84 - V.M.S. , Arme Klarenstraat, Roeselare. 

- De KALENDER, Juliaans, Gregoriaans, Republikeins. 

Uiteenzetting Donaid Vandecandelaere. 

Maandag 17 september '84. 

Noteer nu reeds in uw agenda de derde maandag van september. We 

starten op die dag - 17 sept. - ons nieuwe werkjaar, en dit om 20 uur 

(en niet om 19 u 30) zoals gewoonlijk) met een deskundige toelichting 

van Dr. Gabri~l Vuylsteke uit 8avikhove over" DE KAARTEN VAN GRAAF DE 

FERRARIS EN WAT ERAAN VOORAFGING." Meer hierover in ons volgend num

mer. 

VRAAG EN ANTWOORD - Kontaktlijst Vlaanderen - Amerika. 

Uitwisseling van genealogische gegevens 

1. 	AMEYE Dirk, Melkerijstraat 1/1, 8850 ARDOOIE 

kan meer gegevens geven over de familie AMEYE. Wenst meer gegevens 

over de familie AMEYE in Amerika. 

2. 	CALLENS Paul, Waterstraat 18, 8870 PITTEM : 

kan zelf inlichtingen geven over de familie CALLENS uit Tielt, fami

lies DE WITTE, DE FOUR en DE VOS uit Pittsm. Zou graag meer vernemen 

over het nageslacht van volgende personen, uitgeweken naar USA - Canada : 

- SCHAUBROECK Georges. 0 SChuiferskapelle, 27 juni 1900. 

- Nakomelingen Henri EELBODE x CALLENS Louise waaronder : Victor 

(0 	Tielt, 30 - 04 - 1884) en Jules (0 Tielt, 06 - 07 - 1879). 

-	 VERLOOVE Edmond x CALLENS Marie (+ U.S.A. 1906, waar 1), waaronder 

Margarita (0 1904) - Elza (0 1904) - Phara!lde (0 1906), alle gebo

ren in Schuiferskapelle. 

3. 	CATTEAU-WULLEMAN Gerard, Vredestraat 13, 7780 KOMEN : 

kan meer inlichtingen geven over de familie WULLEMAN in Amerika. 

Vraag: WULLEMAN Hieronymus Cornelius (= Járome), 0 uloesten, 05-04-1890, 

vertrokken naar de U.S.A. Op jonge leeftijd (~ 20 j.) als ongehuwde. 

Is nooit meer teruggekeerd naar Belgi§. Zijn ouders zijn allebei ge

storven in '14-'18. Het enige wat wij weten (7) is dat hij dienst 

genomen heeft in het U.S.A.-leger als vrijwilliger ; dat hij huwde en 

minstens twee kinderen (zonen) zou gehad hebben. 



4. 	COMYN Yves, Hagedoornstraat 17, 8800 ROESELARE: 

kan zelf inlichtingen geven over de familie COMYN wenst ook meer in

lichtingen over de familie COMYN in Amerika. 

Vraag: COMYN Michel-Emiel, 0 Moorslede, 15-12-1894 x DECOMMER Anne 

Marthe; werd vader van een zoon op 13-03-1922, die hij zelf ging aan

geven. Het overlijden van die zoon in 1924 werd echter door moeder en 

grootvader aangegeven, omdat de vader Michel Emiel naar Amerika uitge

weken was. COMYN M. E. 0 en x te Oostnieuwkerke. Indien mogelijk, 

meer nieuws over hem of zijn nakomelingen. 

5. 	DE 8RABANDERE RUdi, Sint-Jansstraat 2, 8880 TIELT : 

kan zelf meer inlichtingen geven over de familie DE 8RABANDEREj wenst 

ook meer inlichtingen over de familie DE BRABANDERE in Amerika. 

Vraag: Vital Franciscus DE BRABANDERE, 0 Tielt, 26-11-1882 (Schuifers

kapelle), zoon van Henri en Rosalie Wambeke week uit naar Amerika rond 

1914. 

Cyriel (Cyrille) Constant DE BRABANDERE, 0 Tielt, 25-11-1890 

(Schuiferskapelle), zoon van Henri en Rosalia Wambeke, gehuwd met Alida 

DECLERCQ : 3 kinderen: Maria Rosalia, Julia Marcelia, Remi Maurits. 

Afstammelingen van Hector DE BRABANDERE, zoon van Henricus en 

Juliana SMET, 0 28-06-1887 te Wingene, verhuisde rond 08-03-1910 naar 

Amerika. 

Henri DE 8RABANDERE, 0 18-11-1848 te Tielt, zoon van Charles 

Louis en Virginie D'HAENENS, gehuwd met Maria VAN ACKERE uit Ruiselede. 

6 0 	 DESCHYNCK Marie-Rose, Leie 9, 8100 TORHOUT, wenst meer inlichtingen te 

vernemen over : - DESCHYNCK Ivannes Franciscus, 0 30-06-1853 te Sint

Baafs-Vijve, als zoon van leon en VANOEGHINSTE Amelia. 

- DESCHYNCK Paulus Joannes Baptiste, 0 02-02-1866 te 

Sint-Baafs-Vijve, als zoon van Joannes Franciscus en OEMEYER Marie

louise, gehuwd met HEllE8AERT Angelina. 

7. 	D'HONDT, Oudenaardesteenweg 49, 7500 DOORNIK; wenst meer te vernemen 

over: - D'HONDT 8asiel en D'HONDT Cyriel, vertrokken eind 19de - begin 

20ste eeuw naar Amerika. 

- TURFE Cyriel (x Aarsele, O'HONOT Maria Prudentia) uit Wontergem 

ook einde 19de, begin 20ste eeuw vertrokken naar Amerika. 

B. 	O'HONDT Willy, Esperantostraat 2, 8320 BRUGGE 4 (Assebroek). 

Naam van de familie waarover wij meer inlichtingen kunnen verstrekken en 

ook meer inlichtingen wensen te vernemen : 



- GOETHALS Jules, 0 Zwevezele, 20-04-1887, als eerste Zoon van 

Hypolite en VERSCHEURE Marie-Théràse. Uitgeweken naar Amerika rond 

1912. 

- GOETHALS Hektor, 0 Zwevezele, 20-12-1888 als tweede zoon van voor

noemd echtpaar. Uitgeweken naar Amerika rond 1912. 

9. 	GODDVN Paul, Barrièrestraat 7, 8200 BRUGGE. 

Elk gegeven betreffende een GODDYN of een BOTTERMAN is welkom. Kan 

zelf ook meer inlichtingen over riie f~milie verstrekken. 

10. 	DERUVTTER-DEMAEGHT Zulma, Stuiverstraat 254, 8400 OOSTENDE. 

Wenst meer inlichtingen te vernemen over het echtpaar WAEVAERT Carolus 

(0 Vladslo, 18-09-1863) x DEMAEGHT Mathilde (0 Koekelare, 06-04-1871) 

en 5 kinderen :• 
- August, 0 Esen, 29-03-1894 


- Leonie, 0 Esen, 06-04-1896 x HA(E)CK Gustaag (+ U.S.A. Moline, 


18-12-1927) ; 

_ Camiel, 0 Esen, 28-01-1898 ; 

- Maurice, 0 Esen, 26-05-1902 

_ Cyriel, 0 Esen, 14-09-1905. 

Deze familie moet rond de jaren 1914 uitgeweken zijn naar Amerika ; 

zij waren landbouwers te Esen bij Diksmuide. Wie weet daar meer over? 

11. 	LAMOTE Erik, Hugo Verriestlaan 76, 8630 GULLEGEM. 

Naam van de famIlIe waarover graag meer zou geweten zijn : 

- Renatus Joseph VINCKIER, 0 Roeselare, 22-11-1889 , + Walnut Park, 

ca. 31-10-1942) x DECEUNINCK Irma Elisa, Roeselare, 21-04-1911 

(0 Roeselare, 18-12-1890, + Welnut Park, ca. 27-05-1965) en hun 

afstammelingen. 

-	 Arthur Petrus BOOMGAERT (0 Roeselare, 08-04-1895, + Stockton, 

ca. 27-05-1970), vertrok uit Roeselare naar Spokane (Wash.), op 

23-07-1914, zoon van Juliaan Eduard en Maria Juliana LIOEN. 

Hij huwde een tweede maal met Irma Elisa DECEUNINCK (zie hierboven) 

te Huntington Park, ca. 07-02-1948. Bij zijn tweede huwelijk was hij 

weduwnaar met 2 kinderen (zoon en dochter). Graag familienaam, voor• 
namen van z'n eerste echtgenote, alsook plaats en datu. van dat huwe

lijk, eventueel naman van de kinderen, ook plaats en datum van over

lijden van z'n eerste echtgenote. 

(VL. CENTRUM GENEALOGIE & HERALDIEK) 

• 	 wordt vervolgd 
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III 

o N Z E KAL END E R 

KORTRIJK 

Dinsdag, 25 september 1984 om 20 u. 

BEZOEK aan de privé-bibliotheek van Baron de Bethune in Marke. 


We verzamelen om kwart voor acht (7.45 u.) voor ons gewoon lokaal, 

zaal INTERCOM in de Rijselsestraat te Kortrijk. Wie zonder vervoer is 


kan eventueel mee met de wagen van een ander. 

Wie geïnteresseerd is in hetgeen er allemaal over West-Vlaanderen ge

publiceerd werd mag dit bezoek zeker niet missen. Het zal zeker de 

moeite zijn om deze volledig geordende bibliotheek eens te kunnen zien. 

Baron Emmanuel de Bethune zal zorgen voor de ontvangst van onze leden. 


Dinsdag, 23 oktober 1984 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 


Kortrijk: VOORDRACHT door de heer Bert DEWILDE, conservator van het 

Nationaal Vlasmuseum over Het vlas, de taal en uw voorouders 11.
11 

Wie van ons heeft geen voorouders die in 't vlas gewerkt hebben? Voor 

de familiegeschiedenis is het van belang iets te weten over de omstan

digheden waarin onze voorouders moesten werken. De auteur van 'I 20 


eeuwen Vlas in Vlaanderen 11 is zeker goed geplaatst om dit facet eens 


voor ons uit te diepen. We zijn dan ook overtuigd dat zeer veel leden 

deze avond niet willen missen. De toegang ;s zoals steeds gratis en 

vrienden en kennissen mogen gerust meekomen. 


Het verder programma in een notedop : 

Op 11 november 1984 heeft de traditionele ontmoetingsdag in Roeselare 

p1aa ts . 

In december starten we met een nieuwe lessencyclus oud schri ft. 


4 december : LES OUD SCHRIFT; De 19de eeuw. 

22 Januari 1985 : id. De 18de eeuw. 


26 februari 1985 Hl. De 17de eeuw. 

26 maart 1985 id. De 16de eeuw. 

In april: Jaarlijks congres. Dit jaar in Limburg. 


28 mei 1985 : VOORDRACHT. Onderwerp wordt later meegedeeld. 


25 juni 1985 : VOORDRACHT. 11 
 11 

NOTEER NU AL DEZE DATA IN UW AGENDA 



FRANS-VLAAMSE KULTUUR DAGEN te ..JAREGEM SEKTIE FAMILIEKUNDE 

Zondag 23 september 1984 om 10 uur in het Cultureel centrum te 

Waregem, twee belangrijke lezingen voor alle familievorsers die interes

se hebben voor de Westhoek en familiekunde in het algemeen: 

Dr.N.MADDENS over "De Vlaamse kasselrijen,o.m. de Frans-Vlaamse" 

Drs.L.VANDAMME over "Calvinisme in het i~estkwartier na de pacificatie 

van Gent (1576 - 1584). 


Iedereen is van harte welkom. 


STADSARCHIEF MENEN 


Wegens de ziekte en het overlijden van stadsarchivaris Antoon Vanmarcke 

was het stadsarchief te Menen lange tijd moeilijk te raadplegen. 

De heer R.PILLE heeft de taak van Antoon Vanmarcke overgenomen. Wie 

het archief wil raadplegen kan dit op volgende dagen: 

Dinsdag voormiddag 9 u. - 11 u. 

Donderdag namiddag 2 u. - 5 u. 


NAMEN EN BIJNAMEN (vervolg) (Yolande LAMMERANT) 

Josse Drol dict Praet (0 Vyve St Eloys) (4) 
11 tiJosse Vanden Brugghe Coornaert (op Beveren) 

Jehan De Steercke 11 Clauwe " 
11 11Jehan De Pretz Peti t Haghin (van Pottes) 


Jacques Fabreel 11 Quettin " 

11 11Jacques Desremaulx Geule de fer (0 Quesnoy) 
11 (0 11Jacques De Beauvois Petelou Lille) 
11 (0 IJJosse du Gardin Spoorken Moeskroen) 

( 0 "Jehan des Ryelles 11 Lenain Marquette)..Jehan Dehondt Pol IJ 

.. ..Baltazar de le Ville Pottier 

Gillis Vervacques 11 Peckere {S} 
Josse Vanden Berghe ot Jocque 

11 11Arnoult De Vos - De Haze (Waregem).. 11Laurens Van Hove Heylarts 

Jean peynchere ot Jehan Veau (0 Lulichem " 
..Jehan Van Muelebeke Tuterken (0 Courtray) ot 

ti 11Mathys Beert Post 
Noel Patey Waghenare11 " 
Roegier Reynadt " Vulaert .. 
Seigneur de Pamele vivant espouse Mada(me) Marie Sacquespee 
dict Dixmude IJ 

Colin de Crudenare Sa lome "11 

Josse Gheldolf " Crornbeke (O Menen) " 
Jan de la Pau " van Thielt (0 Courtray) " 
Lauwers van Holen Boucky ot 

11 

Jan Gonthier Farai ot 
11 

(4) A.R.A.,Brussel,Rekenkamer,nr.13826 (ca lS62) 
(S) A.R:A.,Brussel,Rekenkamer,nr.13827 (lS69-72) {wordt vervolgd} 
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Maandag 17 september 1984 om 2Q uur. 


Or. G. Vuylsteke, voorzitter van de V.V.F.-afd61ing Kortrijk, komt 


spreken over het "Kartografisch werk van graaf de Ferraris en wat 


eraan voorafing", en dit in ons lokaal, V.M.S., Arme Klarenstraat te 


Roeselare. 


Wie wat verder gevorderd is met zijn familiegeschiedenis, heeft zeker 


reeds pogingen ondernomen, zijn voorouders te lokaliseren. Het is al 


tijd interessant als men weet dat die of deze voorvader op In bepaalde 


hoeve zijn intrek had genomen, ergens de waard was van een nog be


staand dorpscafé, enz ••• 


Kaarten kunnen dikwijls, zoals vele andere bronnen, een hulp zijn bij 


het situeren van bepaalde woningen. 


Or. Vuylsteke overloopt met ons de geschiedenis van de kartografie, 


om ten slotte te belanden bij de militair en kartograaf de Ferraris 


(Lunéville 1726 - Wenen 1814). Hij leidde van 1771 tot 1778 - in op


dracht van Karel van Lorreinen - de uitvoering van de eerste topo


grafische kaart van de Zuidelijke Nederlanden. Deze zogenaamde Kabi


netskaart (275 bladen op schaal 1:11.520) werd op drie exemplaren met 


de hand getekend en gekleurd. Toen de Oostenrijkers op de vlucht 


gingen voor de Franse revolutionaire legers, namen ze de kaart uit 


Brussel naar Wenen mee, doch na de eerste wereldoorlog werd ze aan 


Belgig teruggeschonken, en bevindt zich nu in de Koninklijke Biblio


theek te Brussel. • ••de rest hoort U op maandag 17 september a.s. 


[en voordracht die de moeite loont I!! Toegang gratis. 


----===00000===---
Maandag 15 oktober 1984 om 19u30 in ons lokaal (V.M.S.) 

Velen onder ons herinneren zich nog Or. Hist. P. Vandewalle, toen 

hij enkele maanden geleden zijn kursus familiekunde uiteenzette. 

Op onze tweede avond van het nieuwe werk jaar komt hij ons onderhouden 

over" Oude maten en gewichten I', en dit op aanvraag van onze leden 

zelf. Iedereen heeft wel al eens gesakkerd bij het uitpluizen van 

staten van goederen, weezerijakten en dergelijke ••• Je ontmoet er 

allerlei vreemde lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten (of munten). 



Als je daarbij weet dat die maten van streek tot streek verschilden, 


dan wordt het helemaal een puzzel. 


Wist je bvb. dat een "voet" in het Brugse Vrije 0,2743 m. was (0,276 m 


in de stad Oostende), 0,278 m in de kasseIrij Veurne, 0,2738 in de 


kasseIrij Ieper en 0,2976 m in de kasseIrij Kortrijk ? 


Mis deze voordracht zeker niet : Dr. Vandewalle zal ons onderhouden 


over al deze maten, gaande van el, over roede, gemet, honderdlants, 


bunder tot pint, pond, stuivers, enz ••• 


Vergeet deze interessante avond niet te noteren, er volgt immers geen 


uitnodiging meer. 


----===00000===---

Ons verder prográmma ziet er voorlopig als volgt uit : 

- 11 november: ontmoetingsdag Park Rodenbach (ter deze gelegenheid 

wordt ons volgend nummer 16 blz. "dik"). 

- 18 december: vrije werkbijeenkomst. 

21 januari '85 : voordracht Dr. Hist. Chr. Vandenbroecke •• 

(Demografie - levenswijze van onze voorouders). 

- 18 februari '85 : voordracht (spreker reeds gekontakteerd) 

- 1, 8, 15 en 22 maart '85 : lessenreeks oud schrift door J. Roel

straete. (van ,ge tot 16e eeuw). 

- april : nationaal kongres. 

- mei: bezoek aan het V.V.F.-lokaal te Oostende. 

- juni : nog te bepalen. 

----===00000===---

A A N GEK 0 N D I G 0 (verschijnt 11 november) 


" staten van Goed van Roeselare. Addenda et Corrigenda" G. Aerbeydt. 


met "Register op de persoonsnamen" Luc Biesbrouck. (een klapper op 


de reeds versche~en delen I tot V. 


BES T E DAN K aan de vele personen die ons reeds bidprentjes 


hebben geschonken voor de verzameling in het lokaal te Roeselare. 


Deze bidprentjes zijn trouwens na elke vergadering te raadplegen door 


onze leden. Ook dank aan diegenen die een exemplaar van hun familie


geschiedenis hebben geschonken voor onze verzameling in het lokaal. 




VRAAG EN ANTWOORD - Kontaktlijst Vlaanderen - Amerika. 

(Vl. Centrum Genealogie en Heraldiek) Vervolg vorig nr. 

Uitwisseling van genealogische gegevens 

12. MARES Marie-Louise, Molendreef 21a, 8421 Oe Haan 


- naam van de familie waarover wij meer inlichtingen kunnen verstrek


ken en ook wensen te vernemen : MARES en BLANCKAERT ; 


- BLANCKAERT François~ (oGistel, 1876), zoon van Henri en Maria-Lud. 


Clinien, ongehuwd vertrokken uit Frankrijk naar Amerika in 1915 of '16. 


13. MEIRHAEGHE Herman, A. Latourstraat 31, 9218 Ledeberg-Gent 


- kan meer inlichtingen bezorgen over de families MEIRHAEGHE, 


MEERHAEGHE en variaties (VAN MEERHAEGHE, VAN MEIRHAEGHE ; 


- g8zin, kinderen en kleinkinderen van Arthur (VAN) MEERHAEGHE 


(0 Ingelmunster 16-9-1875) (+ Detroit, 27-2-1957) en Celina VERHAEST 


(+ Detroit, 8-10-1960), ze emigreerden ca. 1911 ; 


- kinderen van Arthur Meerhaeghe (fs. Henri en Virginie Mestdagh) 


in U.S.A. : 1° - Leontina Juliana Maria, ° Ingelmunster, 22-8-1905, 


2° - Germana Magdalena, ° Ingelmunster, 11-3-1911, 3° - Henri, 


° U.S.A. ca 1913 7, - 4° JUlien, ° U.S.A. ca 1915 ? 5°,6° etc. 777 


- wie is Adriaan Meerhaeghe in 1960 president van Belgian American 


Kaulbowlers Club te Detroit U.S.A. (Hij wordt vermeld in "Belgians 


in America, van p. Sabbe en L. Buyse zoon van 7 


geboren, gehuwd, overleden, kinderen? 


- alle MEIRHAEGHES met of zonder VAN. 


14. RASEMONT Gaston, Zilverberklaan 58, 9030 Gent : 


10- RASEMONT Nicolaus Franciscus 0 Gent, 06-05-1880, + ? 

x Gent, 27-05-1903 VAN OAELE Octavie Marie ° Assebroek, 27-11-1879, 

+ Cincinnati 7-12-1938, xx Cincinnati VAN OAELE Melanie, ° Assebroek, 


16-07-1884, + Cincinnati, 1-04-1965. 


- 2° RASEMONT Georges Joannes Baptist, ° Gent, 5-7-1905, x BECKER 


Lilian. Laatste adres in ~968 : 3374 Bighorn Court, Cincinnati, 


Ohio 45202. (1930-34 : painter~ 1935-50 : decorator). 


- 3° RASEMONT Beverly Melanie ° Cincinnati 14-2-1933. 


RASEMONT Georgette, ° Cinc. 28-9-1939, RASEMONT Bruce Nicolas, 


° Cinc. 7-7-1947; laatste adres in 1970 : 2365 North Bend Road, 


Cincinnati Ohio 45202 RASEMONT Nicolas Jules ° Cinc. 18-4-1950, 


laatste adres in 1976 3374 Bighorn Court, Cincinnati, Ohio 45202. 


De Familie Rasemont verliet Gent tussen 1905-1918 voor de U.S.A. 




15. VANDAELE Freddy, Avignonlaan 20, 8310 Brugge 3 : 


- meer gegevens over de plaats (stad of dorp) VANDALIA, Illinois. 


Heeft de naam van die stad betrekking met familienaam VANDAELE ? 


16. VANDEVIJVERE Jacques, Lindelaan 3, 8550 Zwevegem : 


- meer inlichtingen over volgende personen : - Arthur VANEECKHOUTTE


NAESSENS beiden overleden, laatstgekende adres: Lake Forest, Illinois., 


drie kinderen uit hun huwelijk: Maurits (0 Belgitl), Marcel (oBelgitl) 


en Joey (Jozef) (0 U.S.A.). 


17. VERMAETE Luc, Vlasstraat 1, 8870 PITTEM 


- kan meer inlichtingen verstrekken over de families DESMEDT (SMITH) 


en VERMAETE ; 


- wenst meer inlichtingen te krijgen over diezelfde families in Amerika. 


- DESMEDT (SMITH) Arthur Henri, ° Meulebeke, 14-11-1876, x 18 nov. 1903 


met VERMAETE Alida Maria, 0 Meulebeke, 8-9-1881, verbleven in de U.S.A. 


in 1905 en definitief in 1910. Over die familie is zeer weinig geweten, 


enkel dat een van hun kinderen Rosa SMITH was. In 1959 verbleef 


Alida Smith p.a. Guyahoga, Faliave Akron-Ohio. 


18. WATERBLE Frans Jozef, Nieuwstraat 1, 9950 Waarschoot 


- zoek gegevens over WATERBLE Cyriel Henri, 0 Langemark, 13-3-1882, 


x Poelkapelle, 2-5-1913 met MOBOUCK Emerentia, ° Oostnieuwkerke, 


28-10-1887 en + Detroit, 30-4-1930. Waar stierf Cyriel (en wanner) ? 


Na 1930 keerde hij met twee kinderen naar Belgitl terug, opnieuw ge


vlucht naar U.S.A. wegens desertie. Hij liet zijn kinderen in 


Belgitl achter. Mogelijks als "CYPIER" (valse naam) gevlucht. Geen 


spoor meer. 


19. HOUTHOOFD Vera, Esenweg 26, 8160 Diksmuide: 


- vraagt alle gegevens over dragers van de familienaam Houthoofd in 


Amerika. 


----===00000===---

In ons volgend nummer verschijnt o.a. het interessante vervolg van 

't Stamboompje, nr. 2 maart '84 (12e jg.) "BEVEREN, EMELGEM en 

ZARREN ROND 1645". Ons volgend nummer bevat de lijst van de tiende

plichtigen van Zarren, opgemaakt door Dirk Ameye, ons lid uit Ardooie. 
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HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gewoon het lidgeld (700 F gewoon lid - 1000 F steunend lid 

1500 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen

Merksem . 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPEN - MERKSEM 


HOE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 

Corresp~ndentie voor de afdelingen: 
KORTRIJK: Johan ROELSTRAETE 

Kransvijver 41,8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 

ROESELARE; 	 Lieve DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 



tt ~tamboompje 

ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRAN"{JE 

~. ~~ ~cl.tvUl.
~L"~L~ !> 

K.?<s>.o ~~ 

12e jaargang, nr. 6, november 1984 

GOUWDAGNUMMER 

Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. 
afdelingen Kortrijk en Roeselare. 

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 

Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 
Redaktie: 

Jan Roelstraete 
Kransvijver 41 ·8710 Kortrijk-Heule (V.V.F. Kortrijk) 

Wilfried Devoldere 
Leeuwerikstraat 5 - 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 
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V.V.F. - wEST-VLAANDEREN ELFDE WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG 

ROESELARE - 11 november 1Y84 

Rodenbachpark, Langebrugstraat 5 (tel. 051/ 20 52 52 ) 

Oriëntatiepunt: kop van de "vaart". 

Programma : 

10 u. Boekenbeurs, ruime keuze van genealogische werken en formulieren, die 


de "deelnemers na inzage zich kunnen aanschaffen. 

Kontakten. De deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan des

kundigen stellen of problemen uitwisselen. 


12 u. 	 Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen : 
dagschotel: soep, "poussin", één drank, dienst en BTW inbegrepen 350 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 men uiterlijk tot 10 u. 30 inschrijven. 

14 u.3U 	 Panel gesprek met als thema: streken en steden in West-Vlaanderen met 
verloren archief (Oostende, Diksmuide, Ieper, Frontstreek). Er is 
gelegenheid tot vraagstelling. Losse gedachtenwisseling over indivi
duele moeilijkheden. 

17 u. Einde 
TOEGANG VRIJ - OOK NIET-LEDEN WORDEN GEHOLPEN - BRENG U"W DOKUMENTATIE MEE 
OM GEGEVENS UIT TE WISSELEN. 

ONZE KALENDER KORTRIJK 
============= ========= 

Qi~~9~9l_g~_Q~!Q~êr_l~§~ om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat Kortrijk: 

VOORDRACHT door de heer BERT DEWILDE, conservator van het Nationaal Vlasmuseum 

over 11 Het vlas, de taal en uw voorouders". Iedereen in de streek heeft 

voorouders ~f. familieled8n gehad die int 't vlas werkten. Onze vereniging wil 

niet stilstaan bij louter graatgenealogie. Een stamboom moet aangekleed worden. 

Daarom is het belangrijk iets meer te weten over de achtergronden, over de 

omstandigheden waarin onze voorouders hun brood-moesten verdienen. Een avond 

dus om niet te missen. Iedereen is hartelijk welkom. 


QiD~Q~9~_~_Q~f~~~êr_l~§~ om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat Kortrijk: 

Start van een nieuwe lessencyclus over OUD SCHRIFT. In de eerste les komen 

dokurnenten vanaf ca 1800 ter sprake. 


BELANGRIJK BERICHT VOOR LATERE LESSEN OUD SCHRIFT 

~ie zelf over teksten oud schrift beschikt en die in een les wil ontleed zien, 

kan dit door te zorgen voor een 30tal kopieën. Vooraf bezorgen aan de secretaris. 




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

blz. 3 
DANK VOOR DE ONTVANGST ! 


We houden eraan Baron Emmanuel de Bethune en zijn echtgenote te danken voor 

de gulle ontvangst en de rondleiding in de familiebibliotheek. De vele opge

komen leden zullen zich niet beklaagd hebben over dit bezoek. En zoals de 

schepen zei "Hopelijk eens tot later voor een nieuw bezoek". We hebben dit al 

vast genoteerd. 

AANGEKONDIGD 


VRIJDAG 19 oktober om 20 u. VOORDRACHT door de heer André DEMEDTS over 
"De geschiedenis van onze voorouders; in het bijzonder die van Peter Benoit ll 

• 

Dit ter gelegenheid van de opening van de tentoonstelling lIStambomen van 
. Vlaamse Figuren" georganiseerd door de ROEDE van HARELBEKE in het Ontmoetings
.centrum van Harelbeke van vrijdag 19 oktober tot en met zondag 4 november a.s. 
De tentoonstelling heeft plaats in het kader van de Peter Benoitvieringen die 
dit jaar in zijn geboortestad zijn gepland. 

GENEALOGISCH VADEMECUM MOORSLEDE - AANVULLINGEN en POORTERS ZONNEBEKE 
Belangrijk materiaal voor die gemeente werd hier bijeengegaard en vooral de 
gegevens uit het Fonds Merghelynck zal menigeen interesseren. Ca 120 blzn. 
Prijs tot 15 oktober !~O F + 25 F port. Na 15 oktober: 220 F + 25 F port. 
Verzending in november. Er zijn nog enkele exemplaren van deel I en deel 11 
resp. 240 F en 30 en 200 + 25 F) Te storten op rk nr. 001-0093853-33 van 
J.Vanderhaeghe, Claessensdreef 136, 2070 KAPELLEN. 

HET REISVERHAAL VAN WILLEM VAN RUBROEK 
Bevat de vertaling van het beroemde reisverhaal van deze Vlaamse Marco Polo 
met een inleiding, een bibliografie,register, kaart en talrijke illustraties, 
samen 160 blzn. Robert DEVOLDER, Ronny OSTYN en Paul VANDEPITTE zorgden voor 
de vertaling en wetenschappelijke omkadering. De prijs 395 F en eventueel 50 F 
verzendingskosten kan gestort worden op rekening 001-1478512-17 van Uitgaven 
De Roede van Tielt, Tielt. 

5 EEUWEN FAMILIESTAM BI(E)S(E)BROUCK (-OECK) en VAN BIES(E)BROUCK (-OECK). 
Dit familieboek van ons actief lid Gilbert Biesbrouck verschijnt eind oktober 
1984. Alleen te bekomen door voorintekening van 500 fr op rekeningnr. 
468-7130841-49 van Biesbrouck Gilbert, Stedestraat 125 A, 8550 Zwevegem. 
(inlichtingen tel. 056/755098). Er komen ongeveer 2500 personen aan bod, 
verspreid over 16 generaties en de auteur heeft zich zeker niet beperkt tot 
een opsomming van namen en data, we krijgen een hele brok echte familiegeschie
denis. Het werk telt ca 400 blzn. en is overvloedig geïllustreerd. 
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blz. 4FAMILIEONDERZOEK - HOE ERAAN BEGINNEN ? 

Gezien de moeilijkheden die het raadplegen van de BURGERLIJKE STAND soms kan 
meebrengen willen we de beginnende zoekers aanraden niet te vlug naar het ge
meentehuis te stappen om daar navraag te doen naar de bewaarde registers. 
We trachten zoveel mogelijk gegevens te verzamelen op een andere manier. 
Vooraleer we de verzamelde gegevens op muziek kunnen zetten, moeten we duidelijk 
ons einddoel voor ogen houden: een kwartierstaat, een stamreeks, een stamboom, 
een parenteel. Enige elementaire kennis over genealogie en haar methodes is 
meer dan gewenst. Dat kan door het lezen van beknopte handleidingen. b.v. "Klim 
in je stamboom" van M.Mispelon. En dan kan het verzamelen 
beginnen. Hierbij zal het persoonlijk contact met de nog levende familieleden 
een grote rol spelen. Niet alleen kunnen we hen mondeling ondervragen en aldus 
de basis leggen voor een latere familiegeschiedenisJmaar we kunnen er ook in
zage vragen van een reeks familiepapieren als b.v. trouwboekjes, uittreksels 
uit akten van de burgerlijke stand (uitgereikt na geboorten, overlijdens, ... ). 
De ondervraagde personen beschikken ook over minder officiële stukken als 
doopkaartjes,huwelijksaankondigingen, rouwbrieven en bidprentjes om slechts de 
voornaamste op te noemen.-En we mogen zeker de foto's niet vergeten.We nemen 
alvast direct de gewoonte aan alle gegevens te verwerken op gezinsfiches. We 
nemen dus voor ieder gezin een andere fiche waarop we alle gegevens van alle 
gezinsleden noteren. Dit kan eventueel uitgroeien tot een heel dossier. 
Het kan nu al 'interessant zijn om bestaande collecties van b.v. bidprentjes, 
rouwbrieven,e.d. te raadplegen in de verschillende centra voor familiegeschie
denis (Antwerpen, Oostende, Handzame), in bibliotheken (b.v. fonds Slosse in 
de Kortrijkse stadsbibliotheek). 
We verzamelen zoveel mogelijk adressen van naamgenoten uit O.m. telefoonboeken. 
Kiezerslijsten zijn belangrijke bronnen. Ze bevatten niet alleen namen, maar 
ook adressen, data, beroepen. Deze kiezerslijsten zijn op dezelfde plaatsen 
bewaard als hierboven. Ook rijksarchieven bevatten soms reeksen (oudere) kie
zers li js ten. 
Ook bezoeken aan kerkhoven en kerken kunnen nuttig zijn. De gegevens van de 
grafschiften kunnen belangrijke eerste aanduidingen worden. 
Een veel al verwaa rl oosde bron i s de krant. ~Jie de moeite neemt eens enkele 
jaargangen van bepaalde streekkranten door te nemen zal zeker veel gegevens 

kunnen noteren. Ook voor de stoffering van onze 19de-en 20ste-eeuwse familie
geschiedenis. Heel wat familieverenigingen hebben dit trouwens al ingezien en 
publiceren regelmatig krantenknipsels. 
We denken dat wie op bovengemelde manier te werk gaat gemakkelijker de brug 

zal maken naar 1870 zodat hij voor verJere opzoekingen de stap naar het archief 

http:vergeten.We


blz. 5 

kan zetten. Op die manier kan wellicht vermeden worden dat we bij een bezoek 
aan het gemeentehuis van een koude kermis thuis komen. 
wie toch de registers van de B.S. van de laatste 100 jaar wil inzien/vindt 
verder in het krantje nog inlichtingen. We hopen alvast de beginnende zoeker 
op de goede weg te hebben geholpen. 

J.Roelstraete 

In It STAMBOOMPJE, XIde jg (1983),nr.4 publiceerde Mevr. Yolande Lammerant 
een overzicht van de (gedeeltelijke) KLASSERING VAN DE LOSSE STATEN VAN GOED 
in het RAK volgens de parochies. Mevrouw Lammerant is nu klaar met de 
klassering van een hele eeuw losse staten van goed die overeenkomen met de 
weesregisters 61 tot 107.In het gemelde stamboompje werden de nrs 83 tot 102 

.al gepubliceerd. In het hiernavolgend overzicht zien we dus dadelijk of van 
een bepaalde parochie de staten van goed voorhanden zijn. (blz. 6, 7 en 8) 

Het gaat hier om een reuzewerk en de zoekers mogen alvast Mevr. Lammerant 
danken dat ze hen op die manier heel veel zoekwerk bespaart. 

Van ons lid e.h. Karel Anneesgens ontvingen we een mooi getekende huwelijks
aankondiging. Wellicht kan de publicatie ervan sommige (nog jonge ?) leden 
inspireren tot iets gelijkaardigs. Maar maak er dan geen fotokopie van. 
In ieder geval proficiat aan de trouwers en aan de tekenaar. 
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ONZE KALENDER - ROESELARE 

- 11 NOVEMBER 1984. Ontmoetingsdag Park Rodenbach, Roeselare van en voor 

V.V.F. West-Vlaanderen. Voor nadere uitleg: zie blz. 2. 

- maandag 17 december 1984. Lokaal, V.M.S., Arme Klarenstraat, Roeselare. 

Vrije werkvergadering. U kunt er de boekenkast raadplegen, alsook de 

duizenden bidp~entjes, rouwbrieven, enz... Mogen we tevens een oproep 

doen, om uw kwartierstaat mee te brengen. Ter plaatse zullen blanco 

kwartierstaten klaar liggen, hierop zal U Uw gegevens, hoe rijk of hoe 

schaars ze ook mogen zijn, kunnen noteren. Volgend jaar hopen we met 

V.V.F. Roeselare, een tentoonstelling te kunnen organiseren, o.a. uw 

kwartierstaten zullen er nuttig kunnen gebruikt worden. 

De kalender voor januari en februari 

- 21 jan. ' 85 : Dr. C. Vandenbroeke over demografie en levenswijze van 

onze voorouders. (Auteur van "Sociale Geschiedenis van het Vlaamse Volk) 

- 18 febr. ' 85 : Dr. N. Maddens over "Kortrijkse Buitenpoorterij". 

BEVEREN, EMELGEM EN ZARREN ROND 1645 (Dirk Ameye) 

(vervolg van 't Stamboompje, 12e jg., nr. 2, maart 1984) 

ZARREN 

Sekties 

I beghinnende in den zuutoo~t houeQ van de p~oehie int g~eheet in 


~ta.den 

I I beghinnende up de w~t ~ljde van de piet~tMete ant bU6eh van 


outhut6t 

II I tU6~eherL de vlaJ.,t~aete ende de ba~darn6~aete 
IV beghinnende an de vlabaitte van dae~ w~t wae~ tot an de ~~aete 

j eghe~ de. pfLOC.tue. van c..te.fLc.ke.n 

V beghinnende. int g~eheet van de. pfLoetue. an de. ~~aete. te~ he.~t 

VI beghinnende int g~eheet van d~e p~oehie bIJ den meutten tM h~t 


tU6~ehen beede de ~~aeten up de. w~t ~ljde van de p~oehie van 

elMequen


VII den andMe.n houeQ ooeQ tU6~ehen de voo~e ~tMete zoo me.n van te~ 

he~t naM Vixmude gaet ende. de p~oehie. van elMeque.n 


VIII 

IX 

X tU6.6ehen de z~e ende de ~OU6.6ef..aM~aete beghinnende bIJ het 


UndeQen 

X I up d OO.6Û Ijde van de ba~ dam6~aete. tU6.6 ehen de z~e ende. de 


b~oueQen oo~t wae~ tot int g~eheet jeglte~ hanûame 

XII t gone dat Ueht beloQen met de int ~onde van de QMeQe tot de 


b~oueQen ende oo~twae~ tot de ba~ darn6~aete. 


http:c..te.fLc.ke


blz. 10
ZARREN ca 1645 

Tiendeplichtigen 

ABINS Klooster It Abins in Brugge VII 21, I~ 4 9 13 116, X 2. 
AELLAERT Kinderen Jacques 111 58, VII 65, IX 77 78 86 90 99-103 114 115 

117-120 122 127 129 133 
ALLEMANT 11- Jacques VII, VII 20, VIII 72 76 93 111, IX 47 51-54, XI 34 
ARIEN van- We &hoirs Antheunis I 3 (leen), VI 34 

ö AVE (of Ane ?) Hoi rs Lucas XI 10-15 (12), XII 29 
BABEL van- Kinderen Jan XII 31 - 

o BARE Vincent de la- IV 32 40 41, V 3 68 
BAVELE Carel VI 36 - 

o 	BECQUET de- Jan V 59 60 
o BERGHE van den- Jo~Marius, heer van Gits 11 38, 111 49-53 65 66 69 71 

V 99, VIII 36-45 46 70 113 115--,IX 30-32 36-38 
44, X 3 (molenJ7-1O; XI 7, XII 3 4 

BETS de- Kinderen Joos 14 
o BEYEN Kinderen Jacques VI 2 6-10 

BOCHILLOEN Gillis XII 5 - 
BOGAERDE van den- Kinderen (in Brugge) XI 9 23 27 36 37 41 
BOGAERT Clays en cons. V 61 

oBOLENGIER Pieter 	11 29-32 (30) 
o BOONE Clays 11 36 (& cons.)--,III 32 33 (& cons.), IV 39 (& Vict.), V12 

Hector &cons. XII 37 
Victoor I 14, IV 39 (& Clays), VIII 8-10 

BOUTS Hoirs Cathelyne XI 46 
o BOUVERIE Franchois 11 19 
~ BROUCKE van den- Hoirslrranchois XI 1-3, XIII 2 
o 	 Jacques 11 44, V 72-78, VIII-48 50-53 68 69 78-80 108 

Marchelis XI I 39 - 
o 	CAILLET Jacquemyncken IX 14 15 18 96 97 

CALLE Joos X 6 - 
CANE Vincent VIII 

o CLERCO de- Berthblomeus 11 40 (leen)
Pieter VIII 99 lOr, IX 26 28 29 34 56 68 73 80 88 89, 'X 12, 

XI 8 
COLPAERT François IX 21 

Kinderen 	 Jacques V 107, VII 38, VIII 55, IX 19 20 23 70-72 
81-83 58 85 124 128 130-132 III 15 

o 	CUUPERE de- Jan 11 12 (leen) 
o DALE van- Pieter 	I ~ 
o 	DAMANT Mahieu III 18-23, IV 53 
o 	DAMAULT de- Màhieu-rr 25 
o 	DORPE van- Hoirs GilliS-VII 50-53 59-62, IX 125 126 

DOUCHE x VI I I 98 - 
o Jan I 10-13 16 

Janneken VÏI 11, IX 111 

fLIAS (?) Jooris IX 104 112 

ELST ver- Jaêques IX 87 


o 	FEB URE le- W Jacaues IV 3 
FERTYN de- Jan IV'21, V 13 

Pieter VI 15 

FONTEYNE x VII 29 33 34 43 49 

FORET Mr Jacques I 2 
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G.t\LLIO SALAMANCA Jor Anthone 	 VII 19 39-42 56, VIII 97, IX 7 8 (hoirs) 46, 
XI 38-40. 

GHELDYCK x VII 22 23 
o GHYSEL Franchois 11 33, VI 	 3 
o 	GODEFROOT Jan IV 42 49-51 54, V 15 20-23 31-33 35-40 44-46 50-52 (~) 

62 101-103 105 106 108 - 
GOUDT Ho;rs Jan 111 67 68 
GRIECK de- Cornelis 11 45, XI 17 24, XII 14 15 17 18 27 30 40-42 49 55 46 
GRISE de- Franchois IV 56 

o GROOTE de- Hoirs jor Cnarles VI 14 18 25 ~, VII 5 
GRYSON Charles 111 12 13, IV 6 
HANDZAME Dis van VIIT 92 

Gilde van 111 7, V 98 

HANSBROUCK van- Hoirs Pieter I 15 17 

HAVISKERCKE van- Jor Jacques, heer van Zwevezele 11 43 (leen) 


o 	HEEMERYCK We &ho;rs Heyndrick 111 74, VIII 11-14 19-24 47 49 66 67 114, 
IX 39 40 

HUBRECHT Jan V 80 

HUESTEL Franchois I 5 24, 111 8 17, IV 52 55 

HULST ver- Jacques IV 12 


o 	HUUSSONE Jacques IV 7 
o IMBERT x VII 6-10 127 14 17 18 25-29 30-32 35-37 46 

JARDIN du- Mre CharleS-V 58 63 70 
JOUNGHE de- Jacques I 25, 11 22 23, 111 14 16 77, IV 9 13 

o KERCKHOVE van de- x VI 12 
Jor Joos V 54 

KLERKEN Dis van- VII 45 
Keure van- VIII 54 


KONING IV 2 

LAMBRECHT K;nderen Joos IX 22 45, X 13 


o 	LEURE van der- Jan V 4 16 17 42 43 65 79 86-96, VI 22-24 26, VII 48, 
VIII 25 27, X 27 


LEURIDON x VII 67 (pachter) 

o 	LEY de- Anthone 11 37, 111 9 25-31 36-38 54 

Hoirs Lodewyck I 34, 11 ï8 
o 	 Noel III (naast 10) hof 

LOMBAERT x VI 13 -- 
LO Abdij van- VI 20 21 
LOOT ver- Kinderen Gillis V 64 

o LOOTENS CJ ays IV 1 11 
Jacques IV 14 

o 	 Jan 111 42, IV 19 44 46, V 14 29 30 
MERGAERT Jan XI 48 49 5r- --- 

o MEULEN ver- Jan VII 24 47 58, IX 5 10-12, X 19-21 
MEYNGHEER Joos V 5-12 
MIDDELEN van- Pieter XII 16 
MILDEGHEM van- Pieter 26-29 
MOENEN Kinderen Joos VI 5 
MOENENS Ho;rs Mayken IX 76 

o MOKE Gill; s II 24 26 , IV 4 5 8 
NYF de la- Hoirs Ol;vier Tx 16 
OVERSCHELDE x X 4 5 
PAUWELS Hoirs Gillis IV 47 

Joos 11 35, IV 15-18 20 

PIERLOOT We en kinderen Gill;s IX 64 74 75 79 121, X 22-24 28 
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PLATEVOET Pieter V 69, VI 	 4 
o 	PRETZ du- Hoirs Steven 111 1-4 
o QEVEL Pensionaris I 1, 11 28 

RAES van- Gheeraert VIII 6 35 109 110 
o 	 Guillaeme IX 27 41 42 43 48 49 

RAMAUT Mahieu 111 39-41, V 24~8 
o RAMAULT de- We Arnoult XII 45 (& kerk) 46 (& Cornelis de Grieek) 

50-54 (52 herbero)
RAVENBROUCK Van- Jacques XI 45- ~ 

Hoirs Joos XI 28-33 41 43 44, XII 33 34 36 38 

REYFENS Gillis V 55 113 114, XII 20 44 

RY de- x VII 1-3 


o RYCKE de- Arnoult VIII 81-85 100 102-106 112, IX 55 
RYCX Hoirs Adriaen IX 65 

o 	SALE de la- x VII 15 
Jan IX3 


SAVELE de 1a- We Jan V 100 

o SEYS Andries IV 22-31 34 38 (36), V 1267 

Hoirs Carel IV 45 - 
o 	STRAETEN van der- Hoirs Jaeop VI 27, XI 16 26, XII 11-13 60 61 
o THEUNINCK Michiel 11 34, 111 5 6 24 34 

THIEGHEM van- Jan III-rO 
o THIEREN Clays I 8 

TRINEEL Pieter XII 6 
VELDE van de- x I 30 

o 	 Clays I 20-23, 11 27 
o 	 Jan I 741434550,- II 15-17 (1&.), VI 19,){ 14-18 (llL

IX 57 59-63 
o 	 Pieter I 9 
o 	VLAMINCK Jan I 18 19 35~40 (38) 42 46-49, 11 7-11 13 14 39 
o Pieter 11 20 21 (& eons.), V 81-85 97, XII 8 9 28 

VOORDE van de- Frandhois 11 42 -
Mahieu VII 54 

o 	VOS de- Matheus VI 28-33 (29), VII 16, VIII 56-61 71 73-75 86 87 95 96, 
I X 1 2, X25 26 

o VREKERE de- Renault V 53 112 
VRIENDT de- Jan XII 56 57~ dis &kerk) 

o 	VROE de- Hoirs Christiaen IV 48 
o WAGHEMAKEg de- Vietoor 111 45~8 (47) (& eons.), V 116, VII 44~, 

IX 105-110 134, X 1 
o 	WALE de- Jan I 44 (& eons.), 11 2-6, 111 55-57 60 63 (61), V 56 57 111 

115 117, VIII 15-18 - 
WALLAERT Joos VI 16 


o 	WAYAERT Mathys I 31, 111 43 44, VI 37 39 40 (& eons.), VII 4, VIII 56-61 
71 73-75 86 87 95 96 (& eons.), XI 18-22 25, XII 7 10121-25 

WILDE de- We &kinderen Maximiliaen IX 17 66 67 92-95~8 
WILLAERT Pieter I 33, XI 56 
WOSTYNE van de- Cornelis III 73, V 47, VIII 1-5 7 28-33 
WOUDE van de- Mr Maerten IV 3~ VI 17· 
ZARREN Capelrie VII 55 64 66 

o 	 Dis van de armen 1 32,-111 10-11, V 34 41 48 49 (& kerk), VII 63, 
VlIr 88, IX 35 84 91 113 123, X11 (& kerk),
XI 4 5 35 47 50 52-54, XII 26 32 35 47 
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o 	ZARREN Kerk III 64, IV 43, V 18 104 109 110, 34 41 4A 49 (& dis), 
VI 38, VIII 107, IX 6 25 33, X 11 (& dis), XI 6, XII 48 58 43 45 

Keure III 35 59 75 76, IX 24 69, XI 55 
Kösterie IX 50 
Pastorie XII 13 (pastoriehofstede) 19 59 43 (& kerk) 

x Pieter 11 1 	(leen)--,IV 10 
Cappelrie St Pieters te 800ne VIII 34 

(einde) 

Kontaktlijst Vlaanderen - Amerika (Vlaams Centr. v. Genealogie & Heraldiek) 

1. 	Marcel Stevens, Hoogledestraat 71, 8110 Kortemark, vraagt naar nazaten 

Victor DESIMPEL of één van zijn broers. 

2. 	Marcel Stevens, Hoogledestraat 71, 8110 Kortemark, vraagt of er in de 

U.S.A. Stevens leven die hun voorouderschap vinden in Kortemark, Torhout. 

3. 	Roger Caestecker, Paardskuil, 6, 3600 GENK, 

- kan inlichtingen verstrekken over Caesteker, Caestecker, Kaastekkere, 

Kaestecker, Decaesteker, Decaestecker, Decaesstecker, de Kaestecker ; 

- vraagt inlichtingen over : 

- 1 - Edouard Caestecker, 0 Brugge 1851, er + 21/1/1932, verbleef 30 jaar 

in de U.S.A. (Chicago) en had er 8 kinderen. Hij was gehuwd met Louise 

De Wolf. 

- 2 - Julien Caestecker, 0 Brugge, 1892, vertrok ook naar U.S.A., 

streek van Chicago. 

- 3 - We hebben 2 summiere gegevens: Mr Chas.E. Caestecker, 111 W. Monro, 

Chicago; Mr Julien Caestecker, 5555 N. Sheridan, Chicago. 

- 4 - Sebastiaan de Kaestecker uit Heylle bij Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), 

er 0 ~ 1850, vertrok naar Amerika. Geen verdere details bekend. 

- 5 - Edmond Caestecker, 0 Brugge, 29-05-1861, vertrok ook naar U.S.A., 

waarschijnlijk streek van Chicago. 

STAMBOOM FAMILIE DE VOOGHT 


(Roeselare, 1984 - door Gerard De Vooght en Maria De Vooght) 


Van Maria De Vooght uit Roeselare ontvingen we dit lijvig boekdeel voor onze 


boekenkast. Een voorbeeld dat navolging verdient! Deze stamboom (246 blz.) 


gaat over het nageslacht van de kinderen van Roeland De Vooght, die geboren 


was te Wingene op 25 september 1690 als zoon van Roland; hij was gehuwd met 


Godelieve Vermeulen. 
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VRAGEN 

Fath. Karel Denys, Detroit, Michigan (U.S.A.) stelt ons, namens enkele 

Amerikaanse genealogen volgende vragen 

- Gevraagd: 0, x en + van Joannes Bte Beauprez, West-Vlaanderen, x met 

Rosalie Van Oost, 0 Langemark, 05-06-1786, fa. Vedastus Joannes en Rosalie 

Clara Vanacker (x Langemark, 02-05-1780). 

- Zoek kontakt met afstammelingen Franciscus Verschoot x Barbara Theresia 

Vermeersch ; Petrus Josephus Ghesquiere x Regina Constantia Debergh ; 

Philippus Jacobus Plyps x Barbara Theresia Hoorelbeke ; Amelia Blanckaert ; 

alle uit Langemark begin 1800. Alle gegevens welkom. 

- Gevraagd 0 en + van ouders van Henry Leon Huvaere 0 Wingene, 06-04-1869 en 

van vrouw Phara!lda Naert, 0 Zwevezele, 09-09-1873. 

- Gevraagd 0, x , + van ouders van Constantijn De Clercq 0 Roeselare, ?, 

+ 1920, en vrouw Stephanie Rondelez, 0 Roeselare, 30-05-1871, + Roeselare 

21-05-1947, x ? ; van Augustinus Delmotte 0 Aarsele, 11-11-1834, + 03-05-1932, 

x Coleta ••••• °Dentergem, 02-09-1837, + Halfway, Michigan, 07-08-1914, x 7, 

van Emilia Van Hollebeke, 0 Tielt, 11-05-1874, + Detroit, 21-02-1929. 

- Gevraagd Pierre Inghels, 0 waar, wannee 7, aankomst Philadelphia, 

Pennsylvania in 1860. 
----===00000===---

GENEALOGISCHE DPZOEKINGEN IN DE WESTVLAAMSE GEMEENTEHUIZEN 

Door Wilfried Devoldere, sekretaris V.V.F. afdeling Roeselare, werd bij 

alle Westvlaamse gemeentehuizen ge!nformeerd naar openingsuren voor raad

plegingen van de registers. Van de meeste gemeentebesturen ontvingen we 

een antwoord. Deze gegevens worden niet gepubliceerd, wie echter ge!nteres

seerd is, kan altijd terecht bij W. Devoldere, Leeuwerikstraat 5, Roeselare 

(051/22 14 73) of bij de voorzitster van de afdeling, nl. mevr. Lieve Ver

eruysse-Denys, Stationsdreef 13D, Roeselare (tel. 051/20 35 06). 

----===00000===---
VOLKSTELLING RUMBEKE 1615 (J. GOddeeris) 

(vervolg 't Stamboompje, 11e jg, nr. 4, juli 1983) 


- Passchier val Halewyn xx Mechelyne Verstraete zyn huusvrouwe. 


Hebben kynderen Passchierken, ende Hansken van Halewyn mitsg. Margriete 


Balens, dienstmasrte. 


(in kantlijn: ghediminneert de zoons Passchier ghehuwet mstte dochter vande 


voornoemde Gillis BUlckaert) (N.B. : deze dochter is Janneken Bulckaert, fa. 


Gillis en Jaecquemyne Messchaers) 




blz. 15 

- Martyncken Feys, weduwe van Pieter Vermandere. Hebben kynderen Andries, 

Joossyne ende Cathelyncken Vermanders mitsg. zeekere ander dochterken ende 

zeekere knaepe, wezende ghecommen inde plaetse van Joos Quartier. 

(gheaugmenteert met een kyndt) 

- Jan Madden xx Margriete zyn huusvrouwe met Hansken I~adden huerl. kyndt 

- Joos Bulckaert xx Joossyne Van Halewyn zyn huusvr. 

- Antheunis Vande Kerckhove ende Maeyken Terrys zyn huusvr. hebben kynderen 

Jooskin, Hanskin ende Jannekin 

- Ferdinand de Leenknecht ende Joossyne Bouvers zyne huusvr. met een haerl. 

dochterken 

- Antheunis Vande Kerckhove fs Antoons ende Joossyne Leenknecht syn huusvrouwe 

- Antheunis de la Rue ende Janneken Winne, zyn huusvr. hebben kynderen Hanskin 

ende Jaentgin, de dochtere van tvoornoemde Janneken Winne, mits. Jan Coolen 

Anthone Oe Smedt ende Joos Oe Jonckheere fs Willems, cnaepen 

(gheaugmenteert met een kyndt) 

- Franchois Ou Bois, jonckman 

- Joos de Rues met Maeyken Van Tornoults zyn huusvrouwe 

- Lucas Madden ende Martyne Vachs zyne huusvrouwe 

- Jan Lietaert fs Mallaert en Adriaene Bouvers zyne huusvr. hebben Hansken, 

Maillaert ende Marcxken, kynderen 

- Ollevier Oe Voldere met syn huusvrouwe ende drie huerlieden kynderen ofte 

persoonen boven de zes jaeren (ghediminueert een soone, die zelve ghehuwet 

es met de dochtere van Lucas Van Moerkercke, aldaer wonende) 

- Lucas Van Moerkercke ende Margriete Van stamps zyne hvr. hebben kynderen 

Maerten ende Margriete Van Moerkercke (ghediminueert Margriete ghehuwet metten 

voorscreven Volders zoone aldaer woonende) 

- Adriaen Cule ende Joossyne Tanghe z. hvr. hebben een dochterken ghenaempt 

Cathelyncken. 

- Jaquas Barbein jonckman wonende op zyn zelven 

- Bernaerdt Blomme ende Maeyken Van oaele z.hvr. hebben kynderen Willeken, 

Jan, Marcxken ende Janneken Blomme. 
n 

- Joos Oe Vroe ende Agnees Cornelis z.hvr. met Joosyne Cools, maarte 
~ 

- Franchois Cool ende Maeyken Vande Winckele z. hvr. hebben kynderen 


Anthone, 8etgin en Jaequemyntken Cools 


- Adriaen Van Halewyn ende Joossyne Van Neste z. hvr. met een heurl. 


soonken Passchierken. 


(wordt vervolgd) 



~II 

HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 
Je stort gewoon het lidgeld (700 F gewoon lid - 1000 F steunend lid 

1500 F min. beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen

Merksem • 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS 

Van Heybeeckstraat 3, 2060 ANTWERPEN - MERKSEM 


HOE ONTVANG IK It STAMBOOMPJE? 

Alle V.V.F.- leden van de afdelingen Roeselare en Kortrijk ontvangen 

ons krantje gratis. Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze 

vergaderingen niet bijwonen kunnen ons tijdschrift bekomen door storting 

van 150 F op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELARE,8800 ROESELARE. 

Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met dank aan

vaarden ! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet

ontvangen van het tijdschrift door naar Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerik

straat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73. 

Corresp0ndentie voor de afdelingen: 
KORTRIJK: Johan ROELSTRAETE 

Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 

ROESELARE: 	 Lieve DENYS 
Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20 35 06) 


