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ONZE KALENDER 

KORTRIJK 

In december zijn we een nieuwe lessencyclus gestart onder de titel 

DOKUMENTEN LEREN LEZEN. 

Wie zeker wil zi3n dat hij de teksten krijgt,doet er goed aan vooraf 

de sekretaris te verwittigen. Er zijn ongeveer 10 blzn per les voor

zien en dit aan 2 F per blad. 


2de les . 

Dinsdag, 22 januari 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57 

8500 KORTRIJK. 


In de tweede les wordt o.m. gesproken over akten uit notariële,ge
rechtelijke archieven, over registratie en domeinen en kadaster. 

Dinsdag, 26 februari 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM 
Derde les tweede deel: dokumenten uit het ancien regiem. 
Vanaf deze les wordt ook meer aandacht besteed aan het oud schrift. 

Dinsdag, 26 maart 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM 

Vierde les : dokumenten uit de 16de eeuw. 


AAN AL ONZE LEZERS EEN PRmIG EN VROCHTBAAR JAAR 198 5 

Moge 1985 een vruchtbaar jaar worden voor Uw genealogische opzoekingen, 

met een goede samenwerking met alle leden. Een verdere samenwerking 

ook tussen de V.V.F.-afdelingen Kortrijk en Roeselare; we geven immers 

samEn 't Stamboomp~e uit. We mEnen trouwens dat we - met onze beperkte 

(financi~le) mogelijkheden - een serieuze inspanning doen om het Stam

boomp tijdig te laten verschijnen. Ook wordt er getracht zoveel mo

gelijk nuttige informatie op te nemen. In ons tijdschriftje zal U in 

1985 wel wat meer reklame aantreffen, die is er echter nodig om de 

uitgave Van 't Stamboompje financi~el leefbaar te houden. 

Ten slotte willen we namens de afdeling Kortrijk INTERCOM bedanken 

voor het ter beschikking stellen van .hun lokalen. Hetzelfde willen 

we doen in Roeselare, waar we kunnen beschikken over de lokalen van 

de VRIJE MIDDELBARE SCHOOL. 

Wilfried Devoldere 
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o N Z E KAL END E R 

ROE S E LAR E 

- maandag 21 januari 1985 - om 19 u 30 

" HOE LEEFDEN ONZE VOOROUDERS" door Dr. Chr. Vandenbroeke. 

We willen er eerst Uw aandacht op vestigen, dat deze voordracht doorgaat 

met medewerking van het plaatselijk GESCHIEDKUNDIG GENOOTSCHAP ; de voor

dracht gaat door in de zaal in de NOORDSTRAAT 107 te Roeselare in niet 

(zoals gewoonlijk) in onze V.V.F.-Iokaal. 

Chris VANDENBROEKE werd geboren te Waregem in 1944. Hij studeerde 

geschiedenis aan de R.U.G. en specialiseerde zich in de sociaal-ekono

mische geschiedenis van de Nieuwe Tijden. Hij behaalde zijn doctors

titel met een studie over "Landbouw en voeding in de Oostenrijkse Neder

landen". Na een opleiding aan het Institut National d'Etudes Démogra

phiques specialiseerde hij zich in historische demografie. 

Zijn werk "Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk" is reeds aan zijn 

derde druk toe. Onlangs verscheen van hem "Vlaamse koopkracht gisteren, 

vandaag en morgen" : een brok sociale geschiedenis met een uitloper naar 

de nabije toekomst. 

In zijn voordracht van januari zal Dr. Vandenbroeke het hebben over 

de leefwijze van onze voorouders, maar dan wel over een lange periode. 

Spreker is immers de mening toegedaan, dat geschiedenis over een lange 

periode moet bestudeerd worden. Zo zal hij o.a. een demografisch over

zicht geven met zowel een kijk op de bevolkingsevolutie, als een blik 

op de gedragspatronen (huwelijk, seksualiteit, kinderrijkdom, ••• ) 

Een MUST op uw kalender: maandag 21 januari '85 om 19 u 30 , Noord

straat 107 te Roeselare. Toegang gratis. 

----===00000===---
- maandag 18 februari 1985 - om 19 u 30 - lokaal V.M.S. Arme Klarenstraat 

" POORTERIJ - KORTRIJKSE BUITENPOOR~RIJ " door Dr. N. Maddens 

Dr. Niklaas Maddens is verbonden aan het Rijksarchief t~ Kortrijk. 

Hij verdiepte zich in het bijzonder in de Kortrijkse poorterij-buiten

poorterij. Zo menen we te mogen verwijzen naar zijn inleiding in de 

"KLAPPER OP DE PARCKEMYNEN INDEX VAN DE KORTRIJKSE WEESKAMER", namelijk 

" Twee belangrijke Kortrijkse instellingen : de buitenpoorterij en de 

weeskamer". (uitgave V.V.F. Oostende, 1973) 

Het poorterschap bleef niet voorbehouden aan de ingezetenen van de stad 

zelf : ook personen die buiten de stad verbleven, konden poorter worden. 

Dit soort poorters heette men "buitenpoorters". 
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De Kortrijkse buitenpoorterij mag wel de belangrijkste genoemd worden. 


Het aantal geregistreerde staten van goederen op het Kortrijkse Rijks


archief wordt geschat op ca. 60.000 


Deze buitenpoorterij reikte ook tot aan de "achterdeur" van Roeselare : 


zo waren er o.a. buitenpoorters te vinden in Izegem, Kachtem, Emelgem, 


Rumbeke ••• 


Noteer alvast deze datum, er volgt geen afzonderlijke uitnodiging meer 


voor deze boeiende en interessante voordracht. 


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

OPNIEUW EEN KURSUS bij V.V.F. Roeselare 

Johan Roelstraete, de ijverige sekretaris van V.V.F. Kortrijk, komt ons 


inwijden (of "vervolmaken") in het OUD SCHRIFT. Het programma ziet er 


uit als volgt : 


- vrijdag 1 maart '85 dokumenten vanaf ca. 1800 ; 


- vrijdag 8 maart '85 : akten uit notari~le, gerechtelijke archieven, 


registratie en domeinen en kadaster ; 

- vrijdag 15 maart '85 tweede deel "dokumenten uit het Ancien Régime" 

- vrijdag 22 maart '85 dokumenten uit de 16de eeuw. 

Inschrijven kan nu al bij de voorzitster van de Roeselaarse afdeling 

mevr. Lieve DENYS. De deelnamekosten werden bepaald op 250 fr. (kursus 

inbegrepen) voor de vier vrijdagen. Niet-leden betalen echter 450 fr. 

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

En verder ziet onze kalander er te Roeselare uit als volgt : 

- april '85 : deelname aan het Nationaal Kongres van de V.V.F. 

- mei '85 : bezoek aan het V.V.F. lokaal te Oostende. 

- 29 en 30 juni - 1 juli : tentoonstelling tijdens de batjesdagen in 

het museum Blomme, Ooststraat, Roeselare : tentoonstelling van kwar

tierstaten, stambomen, heraldis~he stukken ••• 

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

VRAAG EN ANTWOORD 

Van ons lid Dani~l Kindt, Meiboomstraat 59B, 8060 Wingene kregen we 

volgend antwoord op één der vragen in een vorig nummer van 't Stamboompje. 

"Henricus HUVAERE, 0 Wingene, 06-04-1869, was zoon van Constantinus, 

49 jaar, 0 Wingene en van Regina Turloot, spinster, 35 jaar, 0 Wingene. 

Voor verdere inlichtingen rechtstreeks kontakt opnemen met de heer KINDT 

op bovenvermeld adres. 
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ADDENDA bij "Luc Biesbrouck, Register op de persoonsnamen, Delen I à V 
(der staten van Goed van Roeselare, G. Aerbeydt), 
Deel V,II. Torhout-1984. 

p. 1 bij ANNE 	 VOEG TOE : p. 543 

p. 5 bij BONTE 	 VOEG TOE : p. 454 

p. 6 tussen BOUCQUILLION en BOUDEWINS : VOEG TOE BOUDECORT p. 462 

p. 14 bij CRUIJSSAERT VOEG TOE : p. 556 

p. 20 bij DE GRIJSE VOEG TOE p. 532 

p. 21 bij DE JONCKHEERE VOCG TOC p. 4~ 

p. 24 bij DE NECKERE VOEG TOE : p. 432 

p. 26 bij DE SMET VOEG TOE p. 451 

p. 30 bij DIERICX VOEG TOE p. 481 

p. 55 tussen REBRIJ en REEBOUT : VOEG TOE : RECKEM : p. 450 

p. 63 bij SYMOENS VOEG TOE : p. 434 

p. 73 bij VAN ISACKER VOEG TOE p. 526 

p. 81 bij VERSTRAETE VOEG TOE: p. 460 

p. 	85 bij WYBO VOEG TOE p. 471 

Xavier Lesage 

----===00000===---
VOLKSTELLING RUMBEKE 1615 (vervolg van vorig nummer) 

- Joossyncken Samijns fa Woulters, huusvrouwe van Jooris Douvelaies, 

carrossier van Mynheere den Baron van Heuckelem hebben Thomaes en 

Tanneken, kynderen mitsg Oultere Samyn, haere vadere, huerlieden vieren 

mits den voornoemden Jooris in tbroodt is vande voornoemde baron 

--- Hiernaer volghen d'aerme ende miserabele persoonen die metten dissche 

ende ghemeente vande voornoemde laetschepe ende prochie onderhouden worden, 

emmers doodtaerme niet ghevende : 

- Fransehe, aermen lasarus met Beele zyne huusvrouwe, ende Hansken haeren 

soone gheholpen vande diseh ••••• 3 

- Hubrecht Contaert met zyn huusvrouwe ende een en soone, gheholpen 

als vooren ••••• 3 

- Jan de Ie Jaeghere met zyn hvr Jeanne, gheholpen als vooren ••• 2 

- De weduwe Gillis De Gryse wonende int ovenbuer vande weduwe Michiel 

Vanden Bussche, gheholpen als vooren ••• 1 

- Gillis Van Corseillis met Magdalena zyn hvr, ghàvlpen ••• 2 

- Jan de Jonckheere dict Naelde ende Jaentgen zyn hvr, gheholpen... 2 

- Michiel De Ceunynck ende Betteken zyn hvr. mitsg Joosken, Maeiken, 

ende Calleken heurlieden kynderen, gheholpen... 5 

- De weduwe van Claus Tanghe wonenede met Philippe Rente, gheholpen ••• 1 

- Weduwe Boudewyn de Raedt met Lyneken haer dochterken... 2 
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- Weduwe van Jacob Messchaerdt met eene dochtere haer begaende ende 

bestaende mits zou (= ze) cranck bedderich licht.... 2 

- Weduwe Pieter De Bruune met Pieter haeren soone doodt aerme niet 

ghevende inde pointinghe ende prochiecosten..... 2 

- Rougier de Hulstere ende Margriete zyne hvr met Joossyntken heurl 

dochterken aerme als vooren.... 3 

- de weduwe Jan de Pledtz me.t Thomaes haeren soone doodt aerme ende 

niet ghevende als vooren...... 2 

- de weduwe Caerle oenys met haeren soone gheholpen vanden disch •••• 2 

- noch zeeckeren aermen bedelaere woonende in een hutte bij 't Casteel 

van Mynheer den Baron van Heuckelem ••••• 1 

Aldus bijde voornoemde onderschreven ghecommitteerde upghescreeven 

ten daghe als boven (= 14.07.1615) ter presentie van Bailliu, gheswooren 

pointers, zettingonLOanghere ende andere notabele der voorschreven 

heerlyckheds ende prochie van Rumbeecke die up eedt verclaert hebben 

niet te weten datter Benighe persoonsn vande ouddo van zes jaersn 

upperwaers tzy rycke ofte aerme, inde zelve prochio ende heerlykhede 

woonende achterghelaeten zyn. Toorconden 

(getekend) Gabriol de Ruysscher 

F. Langhemeersch 

Hector Jan Vande Cas~eele 

----===00000===---- (John Gadduris) 

Van de hand van de heer Godderis ontvingen we reeds eon stuk telling 

van "een stuk van Rumbeks, geheten tVyfste deel van Ouckene bestreckende 

over de prochien van Culleghem, Cachtem, Emelgeffi, Yseghem en Rumbeke". 

Een eerste deel in ons volgend nummer. 

----===ooOoo==~----

Bij de voorzitster van afdeling Roeselare ( Li~~e oenys) berusten enkele 

exemplaren van de V.V.F.-uitgave, afdeling Brugge: Volkstelling, 

Deel XXII - Stad Roeselare. Prijs: 300 fr. 

Eveneens bij onze voorzitster berusten de kiezerslijsten van het 

arrondissement Roeselare-Tielt van ca. 1976 tot 1983. Deze lijsten 

werden ons geschonken door één van onze leden ; ze zijn ter inzage 

voor alle leden. 
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AANWINSTEN VOOR ONZE BOEKENKAST (Roeselare) 

- "DE WITTE VAN PITTEM" door Paul & Jan Callens en E. Cappelle-De Witte. 

Een pracht van een familiegeschiedenis van ca. 1440 tot 1983. Met tal 

van staten van goed, interviews met bejaarde stamgenoten, verschillende 

goed uitgewerkte kwartierstaten. Sedert een paar weken uitverkocht ! 

- ~fAMILIE LAMON - 1678-1982" door Joris Lamon o 

Mooie stamboom met de afstammelingen van Joannes Eugenius Lamon en 

Regina Verlindeo 

- " VAN ~OERBEKE 2 " door Denis Van Schil- Van Moerbeke. 

Goed gedokumenteerd vervolg van een eerste deel stamboom VAN MOERBEKE. 

- plan van EMELGEM van de hand van Dirk Ameye; aansluitend bij zijn 

artikel in ons vorig Stamboompje over Beveren, Emelgem, Zarren. 

Aan alle schenkers een hartelijke dank ; ook dank aan de leden die vroe

ger reeds een gift deden voor onze "bibliotheek" ••• 

----===00000===---
WIJ LAZEN ••• 


" Telling Izegem 1655" in "Ten Mandere" (periodiek voor heemkunde voor 


Izegem en Omliggende), nr. 69, XXIVste jg. nr 2 - juni 1984, 


blz. 193 - 212. Dit artikel is van de hand van ons medelid, de heer 


Edgard Seynaeve uit Roeselare. 


" Een Rekkemse lijst van weerbare mannen in 1638" door P. Huys en 


N. Maddens. in De Leiegouw, jg. XXVI afl. 4 - december 1984, blz.411-422. 

In bijlage volgt (blz. 421) een lijst van de weerbare mannen tussen 

20 en 50 jaar in Rekkem anno 1638. 

----===00000===---
OPROEP 

We zoeken nog enkele mensen die willen reklame plaatsen in ons tijd

schriftje. Inlichtingen en voorwaarden zijn te bekomen bij Lieve Denys, 

Stationsdreef 130, Roeselare (051/20 35 06) of bij Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, Roeselare (051/22 14 73). 



HOE WORD IK LID VAN OE 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
Mer~sem . . 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAA~SE 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 Wilfr;ed DEVOLDERE, Leeuwerik

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

Corresp~ndent;e 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) 
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o N Z E KAL END E R 

*** KOR TRI J K *** 

Dinsdag 26 maart 1985 om 20 uur: DoKUMENTEN LEREN LEZEN. Vierde en laatste les. 


Oe lessen worden gegeven door Johan RoELSTRAETE, sekretaris van de afdeling. 


Er wordt niet alleen ingegaan op het oud schrift, maar ook op de aard van het 


doku~ent. Wie de lessenreeks niet kon bijwonen en tpch geïnteresseerd is : zie 


de kalender van de afdeling Roeselare. 


Dinsdag 28 mei 1985 om 20 uur : voordracht door de heer Gilbert BIESBRoUCK over 

11 Het opstellen van een familiegeschiedenis in casu '5 eeuwen familiestam Bies

brouck en Van Biesbrouck' 11. 

Dinsdag 25 juni 1985 : Voordracht door de heer Wilfried BEELE over 11 Naamkunde 11 

O.m. familienamen van over de "schreve ll komen ter 

*** ROE S E LAR E *** 

- LESSENREEKS "OUD SCHRIFT - DOKUMENTEN LEREN LEZEN". Deze lessenreeks 

door in maart a.s. en wordt gegeven door Johan ROELSTRAETE uit Kortrijk-Heule. 

Bij het ter perse gaan van 't Stamboompje werden reeds 'n dertigtal inschrij 

vingen genoteerd. Inschrijven kan nog t.e.m. 25 februari a.s. bij mevrouw 

Lieve Denys (tel. 051/20 35 06). De deelnameprijs werd bepaald op 250 fr. voor 

leden en 450 fr. voor niet-leden (kursus telkens inbegrepen). De syllabus be

draagt voor de eerste twee lessen reeds 'n veertigtal bladzijden, de deelname

js is dus zeker aan de lage kant! Nog even het programma 

- vrijdag 1 maart '85 om 19 u 30 : dokurnenten vanaf ca. 1800. (de deelnemers 

worden verzocht wat vroeger aanwezig te zijn, t.t.z. vanaf 19 u, om de bijdrage 

te kunnen ontvangen zodanig kan de les tijdig worden aangevat) 

- vrijdag 8 maart '85 : akten uit notari~le, gerechtelijke archieven, registratie 

en domeinen en kadaster. 

- vrijdag 15 maart '85 tweede deel "dokurnenten uit het Ancien Régime. 

- vrijdag 22 maart '85 : dokurnenten uit de 16de eeuw. 

De lessen vatten telkens aan om 19 u 30 en hebben plaats in het V.M.S., Arme 

Klarenstraat te Roeselare. 

- OVERIGE DATA : in "De Posterie", Ooststraat te Roeselare heeft op 16 en 17 

maart een hobby tentoonstelling plaats van de B.G.J.G. Ook V.V.F. Roeselare komt 

er aan bod. - In april heeft het 20e nationaal kongres van de V.V.F. plaats (zie 

verder in dit nummer). - We bezoeken het lokaal van V.V.F. Oostende in de maand 

mei. - Vergeet ook de tentoonstelling niet van V.V.F. Roeselare tijdens de Bat jes

dagen 1985 (29 en 30 juni, 1 juli) in het museum Blomme, Ooststraat te Roeselare. 
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HOE EEN FAMILIELID IN CANADA OF DE VERENIGDE STATEN TERUGVINDEN ? 

De volgende tips steunen louter op persoonlijke ervaringen van de schrijver en 

zijn eventueel door Uzelf verder aan te vullen. Hier en daar zal er wel reeds 

iemand erin gelukt zijn via een andere bron het gewenste resultaat te hebben 

bekomen. Laat dus elkaar helpen om verloren individueel werk te voorkomen door 

uitwisselen van gegevens ; wie weet kan men hierdoor een verdwaalde terugvinden. 

Vooraf echter de volgende mededeling : 

HERNIEUW NU UW LIDMAATSCHAP "GENEALOGY SOCIETY OF FLEMISH AMERICANS". Dit 

doet men best via overschrijving van US~ 9,-- op het postkantoor van uw gemeente 

met als begunstigde GFSA 18740 13 Mile Rd Roseville Michigan USA, 48066. Als 

melding "Membership". 

Het eerste nummer van de jaargang 1985 van hun tijdschrift bevat o.a. een lij e 

met oud-strijders uit de omgeving van Detroit, het vervolg van de bronnenbespre

king, naamsverklaring, lijst met doodsprentjes aanwezig in de bibliotheek van de 

GFSA. Daarnaast nog een paar losse artikels en de index van familienamen. 

En nu een paar tips 

- 1 - Verlang nooit van iemand dat hij U alle namen kan bezorgen van de mensen in 

Amerika die uw familienaam hebben. Vooreerst is het continent te uitgestrekt en 

is de mobiliteit dermate groot dat er wel altijd een massa personen zouden ont

breken, daarbij komt nog dat een paar personen hun naam veramerikaanst hebben. 

- 2 - Verlies niet uit het oog dat de meisjesnaam bij het huwelijk komt te ver

vallen. Het is van groot belang ook de niet-naamdragers verder te volgen, wie 

weet zijn deze mensen niet in kontakt met neven en nichten van de mannelijke lijn. 

- 3 - Begin met zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de gezochte personen 

kwestie. De naam van de ouders, broers, zusters, ooms, tantes en eventueel indien 

deze er zijn, de kinderen en familie van de echtgenote. Ook is het mogelijk dat 

de gezochte persoon met een andere familie meetrok pie men dan ook verder kan 

volgen. 

- 4 - V~~r W.O. I ging men meestal naar de U.S.A. Na W.O. 11 ging men meestal naar 

Canada. Het valt op dat vele Vlamingen naar dezelfde plaatsen trokken. Soms ech

ter zijn ze terug te vinden los Van alle landgenoten. Deze laatste groep is de 

moeilijkste om terug te vinden. 

- 5 - Probeer te weten te komen indien er nog levend'e personen zijn die in kon

takt zijn met de gezochte familie of wie het langst heeft kontakt gehouden met 

de familie. Wie weet, kan een oude foto of brief teruggevonden worden met een 

plaats van verzending. 

- 6 - Probeer in kontakt te komen met zoveel mogelijk mensen die familie hebben in 

Amerika en die in de streek wonen van de woonplaats·van de gezochte in het moeder
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land. Een groot deel is van éénzelfde plaats in Vlaanderen naar éénzelfde plaats 

in Amerika getrokken. Soms zal het nodig zijn niet-familieleden in Amerika aan te 

schrijven die dan een oogje in het zeil kunnen houden. Vlamingen kennen meestal 

wel elkaar. 

- 7 - Sla de tijdschriften na van de GSFA die men kan vinden bij V.V.F. Roeselare. 

Wie weet is er geen familielid aan de andere kant van de oceaan die zou willen in 

kontakt komen met U. 

- 8 - Volg de berichten in de "Gazette van Detroit". Nu en dan is er wel eens een 

overlijdensberiqht in opgenomen die U kan verder helpen. Door uw abonnement kan 

dit laatste stukje Vlaamse pers in Amerika overleven. 

- 9 - Sla boeken na die reeds over de Vlaamse aanwezigheid in Amerika hebben ge

schreven o 

- 10 - Maak gebruik van de vraagrubrieken die U soms verder kunnen helpen. Stel 

Uw vragen echter zodanig dat ze zoveel mogelijk informatie bevatten van de gezochte 

persoon, zodanig dat een eventuele bekende van de gezochte persoon deze erin 

kunnen herkennen. (GSFA en Gazette van Detroit) 

- 11 - Indien het mogelijk is, ga dan op vakantie naar Amerika en neem Uw nota's 

mee. Maak er een gewoonte van in iedere stad of gemeente alle personen met de 

gezochte naam op te bellen ; wie weet treft men eens de gezochte. Iedereen weet 

ginder wel waar zijn voorouders vandaan kwamen. Ga ook eens op een kerkhof, in 

bepaalde gemeenten of steden zou men haast denken dat men thuis is, de meeste 

namen komen langs hier ook voor en wie weet kan men via een grafsteen een levende 

terugvinden (cfr. Langton). 

Elkeen die deze voorgaande tips volgt, geef ik 90 %kans om de gezochte familie 

terug te vinden het kan soms wel wat lang duren maar de voldoening is des te 

groter indien men tot een resultaat komt. 

Laat ik eindigen met een voorbeeld. Sinds 1979 was ik op zoek naar de drie doch

ters van het echtpaar Edmond Verloove en Marie Callens, nl. Margaretha (0 1901), 

Elza (0 1904) en Phara!lde (0 1906). Bij de familie wist men mij enkel te vertel

len dat Edmond en Marie naar Amerika getrokken waren, waar Marie vroeg overleed, 

men wist nmt waar de familie was. In de jaren 50 en 60 waren er reeds pogingen 

geweest om opnieuw in kontakt te komen maar deze pogingen hadden geen resultaat 

gegeven. Een vraag in de "Gazette van Detroit" van 3 juni 1982 leverde al evenmin 

iets op. Het feit dat het hier ging om 3 vrouwen gaf geen mogelijkheid hen recht

streeks terug te vinden in de telefoonboeken van een paar plaatsen in Canada en de 

USA. Op mijn laatste reis ben ik er dan toch in gelukt via de telefoon in kontakt 

te komen met een half-schoonzuster van Catharine Verloove, een vierde dochter van 

Edmond en Marie. De verwondering van Catherine was groot toen ik haar opzocht in 

st Clair Shores, Michigan. Ze wist mij te vertellen dat haar drie zusters over
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leden waren: Margaretha in Arizona (+ 1981), Elza in Michigan (+ 1981 als 

Elsie) en Phara!lde eveneens in Michigan (+ 1979 als Frida). Catherines moeder 

stierf enkele dagen na haar geboorte en haar vader huwde een tweede maal met een 

vrouw van Ierse afkomst. Zij zag kortgeleden voor het eerst een foto van haar 

grootouders van haar moeders zijde. Een detail: Marie Callens en haar moeder 

waren vroedvrouw in Schuiferskapelle, de vier dochters verpleegsters in de U.S.A. 

Paul Callens - Pittem 

Programma 20e NATIONAAL KONGRES VAN DE V.V.F. - 13 en 14 april 1985. 

* Zaterdag 13 april 1985 in het Cult. Centrum "Alden Biesen" van de Vl. Gemeensch. 

15.00 u. Dr. J. Buntinx over De Historiek en het archief van Alden Biesen. 

16.00 u. F. Goole over Adellijke en burgerlijke wapens aldaar. 

17.00 U o Koffiepauze. 

17.30 u. Geleid bezoek aan het kasteel en het domein van Alden Biesen. 

19.30 u. Feestmaal op Alden Biesen. 


Colloquium over "De Groot-Kommanderij van Alden Biesen." 


* Zondag 14 april 1985 te Tongeren (feestzaal stadhuis) 20e V.V.F.-kongres. 

10.00 u. Opening van het kongres. 

10.30 	u. J.J. van Ormelingen over "Tongerse genealogen en hun nagelaten doku

mentatie. 

11.30 u. F. Goole over "Limburgse heraldiek". 

13.00 u. Middagmaal in zaal Concordia (350 fr.) 

15.00 u. Geleid bezoek aan de bezienswaardigheden van Tongeren. 

16.30 u. Samenkomst aan het Gallo-Romeins Museum en einde van het kongres. 

We danken de vele leden die spontaan hun lidmaatschap vernieuwden. 

Wie nog niet betaalde : dit is het laatste nummer dat U ontvangt. 

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

't Stamboompje gratis. Een steuntje is echter altijd welkom. 

Wijze van betalen zie op de laatste bladzijde. 

Mogen we de V.V.F. leden van Roeselare verzoeken hun ingevulde kwartierstaat naar 


de eerstkomende vergadering mee te brengen. Leden die nog geen kwartierstaat in


vulden kunnen een formulier bekomen bij de voorzitster. Iedereen die meewerkte 


krijgt in juni een bundeltje met alle binnengebrachte kwartierstaten. 


Ook worden deze kwartierstaten gebruikt voor onze tentoonstelling tijdens de 


Batjesdagen 1985. Ook ander materiaal is van harte welkom. 
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NIEUW Dr. P. Vandewalle - OUDE MATEN, GEWICHTEN EN MUNTSTELSE IN VLAANDEREN, 

BRABANT EN LIMBURG. 

Bijna twee eeuwen na het invoeren van het metriek stelsel worden nog steeds oude 

maten gebruikt en is de herinnering eraan bij velen nog steeds zeer levendig. 

Toch stelt men vast dat zeer veel mensen problemen hebben met de omzetting van de 

oude maten in de huidige. 

Daarom dit handige en praktische werkje dat op wetenschappelijke basis de metrolo

gisch problemen hoopt op te lossen. De 70 blz. tekst bevatten de volgende ge

gevens : - een inl~iding 

- een lijst met de namen van 1226 parochies en dorpen met hun omzet

tingscode ; 

- de waarde van de el, de voet, de vierkante roede, de korenmaat, de 

havermaat, de pint en het pond voor de verschillende kasseIrijen en omschrijvingen 

van het vermelde gebied ; 

- gegevens over de toenmalige muntstelsels, de waarde in goud en zilver 

van de toen gangbare munten. 

Uitsluitend te bestellen door overschrijving van : 

- voor het binnenland: 150 BF + 25 BF verzendingskosten op rek. nr. 

384-0262690-01 van P. Vandewalle, Oostende - vermelden : Oude Maten. 

- voor het buitenland : 150 BF + 50 BF verzendingskosten op rek. nr. 

000-0919615-55 van P. Vandewalle, Oostende - vermelden: Oude Maten. 

Sterk aanbevolen aan historici, heemkundigen, genealogen, landmeters, notarissen ••• 

---==--
VRAAG EN ANTWOORD 

1. 	Michel LAPON-DENYS, St-Elooiswinkelstraat 73, 8811 Roeselare-Oekene vraagt: 

Plaats en datum huwelijk, geboorteplaats en datum, naam ouders van het echtpaar 

Eugenius LAPON - Isabella DEWITTE. Ze woonden te Steenkerke, zeker in de pe

riode 1785-1793. Volgens bronnen zou Eugeen afkomstig zijn van Oeren ; Isa

bella van Lampernisse. "Waarvan ik echter geen bevestiging kon vinden". 

Eugenius Lapon wordt soms Pierre genoemd, soms Lapoo of Lepoo. 

Isabella Dewitte komt ook voor onder naam Witte. 

2. 	Hilaire DEFRAEYE, Iepersestraat 144, 8500 Kortrijk vraagt inlichtingen over 

onderstaande familie 

A. 	 Devoldare Victor, 0 Meulebeke, 15-02-1877, + ??? X Vervaeke Herminne, 

o Meulebeke, 02-11-1887, + ???, x Moline ( USA ), 30-06-1906. 

Kinders: 	Devoldere Frans, 0 Lamerie-Wyoming, 20-12-1907, x???, + ??? 


Devoldere Bertha, 0 Ropetroe-Kansas, 07-04-1909, x???, + ??? 


Kleinkinders ? 
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B. Vervaeke Euphresi (zuster van Herminne). ° Meulebeke, 03-09-1882 (vertrok 


naar USA op 10-10-1903) + ???, x (vermoedelijk) Verhelst ? 0 ???, + ??? 


Datum en plaats van huwelijk onbekend. Kinders? Kleinkinders ? 


Adressen van afstammelingen in USA van A en B ? 


3. André Hauspie, Markizaatstraat 13, Beselare vraagt: 

A. Henri Boutte. ° Tielt, 3 juni 1861. + Kremmlings Colorado, 31-03-1907 


Zn. v. Constant Boutte en Coleta De Keyser. Gevraagd: tijdstip van aankomst, 


event. huwelijk, mogelijke afstammelingen, oorzaak.overlijden, beroep. 


B. Dorp Boutte, staat Louisiana USA, ~ 10 à 15 mijlen West-Zuidwest van 


New Orleans. Gevraagd: inlichtingen over oorsprong van de nederzetting, 


oorsprong van de naamgeving, een mogelijk kontaktadres. 


TELLING RUMBEKE (John Goddeeris) 

In dezelfde reeks (zie vorige nummers ~Volkstelling Rumbeke 1615") in het 


Rijksarchief te Brugge, reeks 111 n° 98, steekt ook nog een dergelijke telling 


van een stuk van Rumbeke, geheten "tVyfste deel van Ouckene bestreckende over de 


prochien van Gulleghem, Cachtem, Emelgem, Yseghem en Rumbeke". Allicht bedoelt 


men hiermee de heerlijkheid van de Hazelt. Deze laatste heerlijkheid strekt zich 


uit over alle hierbovengenoemde parochies en ook over een stuk van Roeselare, 


gelegen in de I~oordstraat en verder noordwaarts in Hoogledesteenweg, Gitsestraat, 


Honzebrouckstraat (1). 


Voor wat de gronden te Rumbeke betreft die onder de heerlijkheid van de HAZELT 


vielen, zijn die als volgt te situeren : 


- het centrum van Rumbeke met de kerk, de pastorij en de Hoogstraat aan beide 


zijden tot aan het Verzonken Kasteel (achter het huis nr. 121, kadaster B nrs. 


1024 tot 1027). 


- De hele lange spie aan de zuidoostkant van Rumbeke naast Oekene, vanaf het 


"Potaertbosll tot aan de grens met st-Eloois-Winkel. 


- Het stuk rond de Vossemolen en de Banhutte. 


- Het laatste stuk van de Moorselesteenweg, oostkant tot tegen Rollegem-Kapelle. 


- Een lange strook aan ~e westkant van de oude Menenheirweg vanaf de herberg 


"De Weese" Ct Zilverbergschooltje ) tot aan café 't Nieuw Voske. Dit stuk gaat ook 


over de huidige Menensteenweg westwaarts. 


- een klein stukje, vlakbij de kerk van Oekene, tegen de Babillebeek. 


(wordt vervolgd) 

(1) De hofstede "Ter Betse" lag bijvoorbeeld onder de Hazelt. 

*** De volgende keren komen de namen aan bod van de bewoners *** 



HOE WORD 'K LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je stortewoon 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. 

Correspondentie 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} 



-...._~--._,. "'t ~tamboompje . 

ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

L. S't:>-1)

~.~~~~ 
~~~. 
gl?~oD ~k-

S


138 jaargang, nr. 3 . mei 1985 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Oenys 

Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 
Redaktie: 

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

Wilfried Oevoldere 
Leeuwerikstraat 5 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 
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KORTRIJK 

Dinsdag 28 mei 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, 8500 KORTRIJK. 

VOORDRACHT door ons medelid, de heer Gilbert BIESBROUCK over "Het opstellen van 

een fam; 1 iegesch iedeni sin casu "5 eeuwen famil i estam Bi esbrouck en Van Bi es

brouck". Opzoeken is één zaak, de vele gevonden gegevens na jaren opzoekings

werk ook kunnen verItIerken tot een zi nvo 1 geheel en durven overgaan tot het 

publiceren ervan is een ander paar mouwen. We zijn dan ook benieuwd te leren 

uit de ervaring van iemand die het allemaal zelf meemaakte. 


Dindsdag 25 juni 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOtl : 

VOORDRACHT door de heer Wi lfri ed BEELE over "Naamkunde". Vooral de famil i e

namen van over de schreve komen aan bod. Al wie interesse heeft voor de uitleg 

van familienamen mag deze avond zeker niet missen. Iedereen van ons weet dat 

Wilfried Beele een specialist ter zake is. Alle leden en vrienden zijn welkom 


NIEUWS UIT DE TIJDSCHRIFTENWERELD. 


De familie Vandenbroucke gaat met dit nieuwe nummer een beetje de weg op van de 
familie Vandamme. Het nieuwe nummer (ook al 4e jaargang,nr.13) mag er zijn.Een 
handig formaat, een prettige kaft met het moói getekende wapen als duidelijk 
kenteken van de familie(s) Vandenbrou(e)(c)ke.Ze zijn duidelijk op goede weg. 
Een abonnement kost 100 F. te storten op rek. 120-6101647-58 van André Vanden
broucke,Putmeersstraat, nr 2, 8510 MARKE. 

o o o 

HEULESPIEGEL. het nieuwe heemkundig tijdschrift van de Heulse heemkundige kring 
'Langs d'Heuleboorden ' . In mei verschijnt het tweede nummer met o.m. een artikel 
over de Warandekapel met een hele familiekundige uitleg. Ook in de volgende 
nummers zal de familiekunde niet verwaarloosd vlorden. ~Jie voorouders in Heule 
heeft moet zeker een abonnement nemen. 
Wie nu 350 F overschrijft + 50 F portkosten ontvangt de DRIE eerste nummers, 

waarvan het eerste verscheen in september 1984, het tweede in mei 1985 van de 
pers komt en het derde in september 1985.Betalingen kunnen gebeuren op 
rekeningnummer 961-1919976-50 ten name van Heemkundige Kring 'Langs d'Heuleboorden~ 

8710 Heule. 

http:Vandenbrou(e)(c)ke.Ze
http:jaargang,nr.13
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Enkele notities uit de Kortrijkse registers van het gerecht tonen aan welke 
belangrijke bron deze registers kunnen zijn voor wie heel ver wil teruggaan. 

RAK.OSAK,19 bis 
In Dotenys i O ;) v ° 
Ylien kenlie es dat zeker ghedinghe es of ghesyn heift voor seepenen van Curtr. 

tussehen Ylillem Van den broueke die men 2eit Van de Preye over een zyde ende 

Jehane De Crudenare over ander zyde. Item wie heift horen beruehten de vorsseide 

Jan de Crudenae~ dat hy waehte nuehtens voor de zonne opgane de vorseide Willem 

gaende te Curtrieke waert te zine ghedinghe ende daer dede hand of trae wapene., 

sloueh of stae in evelen wille gaf opene ûJonde ende lopende bloet met eene pede 

of met ander wapen de vorseide Willem bi naehte of daghe .•. 

Het gheift u}arede •. dat Jan de Curdenare gaf opene wonde ende lopende bloet in 

evelen wille bi naehte met eene pede Willem Van den brouk dit van de preye. 

fait 26 in sporkele 1416 (- 26-2-141? n.s.) 

fO 26 v ° In Zweveghem 

Wien kenlie es dat Jhan de bastart van Steenhuus eoehte zeker quantiteet van 

lakene ieghen GiUis Felloene ••• (]4.3.141? n.s.) 

fO 33 v ° In Marke 

Wien kenlie es dat Joes Ysentruut hand dede of wapen troe•.• Ruggel' Stogghen 

oreonden (= getuigen) o.m. Wouter Ysentruut 18.3.141? n.s. 

fO 35 V O TieU 

oreonden Coppin vander Kinderen 23.3.141? n.s. 

Heindrie vander Kinderen 

fO 101 VO Moeskroen 

Wie heeft horen beruehten Roegel' Maerliere dat hi hand dede ••• twyf Jans van der 

Meers die men heet Van den Doerne poerteresse 

ore. 9.m. Jan deseuidoueeo 

Lottaert vanden Boengaerde 141? 

fO 106 VO Heule 

Wie heift horen beruehten Piet Crayen en Willem de Waterare dat zy of eenieh 

van hemlieden hand deden of wapen troeken~sloughen of staken•.• Katelinen van den 

Hameele Gheerarts wyf port~se en zy ongheportert 

eerste warede (orconden o.m.) Joes van Biesbroue Feinsin Ampe 

Daneel Coekuut 21.12.141? 

Hanekin de Beere 

Fierin van den Bussehe 

Wouter van den Bussehe 

Jan Mulart 

Jan de Bye J.R. 
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ROESELARE 

Woensdag 15 mei '85 - werkvergEdering in ons lokaal, V.M.S. Roeselare. 


Deze supplementaire avond is er gekomen op verzoek ~an verschillende (nieuwe) 


leden. Mogen we vragen Uw kwartierstaat mee te brengen voor de tentoonstelling 


in juni. Breng ook Uw dokumentantie mee op deze avond. Er zullen ook een paar 


"oude ratten in het vak" aanwezig zijn, om U te helpen bij het uitpluizen van 


oude papieren en dergelijke: breng dus zoveel mogelijk Uw "problemen" mede, 


het kan een interessante avond worden. 


Maandao 20 mei '85 - bezoek aan het V.V.F. - lokaal te Oostende. 


We verzamelen om 19 uur aan het lokaal in de Arme Klarenstraat te Roeselare. 


Wie geen wagen heeft, kan meerijden met een of andere bereidwillige chauffeur. 


We vertrekken in de Arme Klarenstraat om 19 u 10 stipt. Om 20 uur worden we 


verwacht te Oostende. 


Tentoonstelling Batjesdagen : op 29 en 30 juni en 1 juli zijn we "te gast" op 


de Batjes. Op die dagen kan je van 14 u tot 19 u een bezoek brengen aan onze 


genealogische tentoonstelling in het Museum Blomme (hoek Ooststraat en Delaere


stra~t). Wie zelf denkt interessante zaken te hebben voor de tentoonstelling, 


wordt verzocht de voorzitster te kontakteren. 


------------------------------------------~---------------------------------------

Op het Nationaal Kongres te Tongeren werden we aangesproken door de heer 

G. THOONEN uit 9730 NAZARETH (Lijsterstraat 35). Hij bezit een 130.000 bid


prentjes, en is bereid onze V.V.F. leden te ontvangen om op zoek te gaan in 


zijn verzameling naar eventuele verwanten. Liefst echter een seintje vooraf. 


Sinds jaren doorploetert ons medelid, de heer A.R. TANGHE uit TIELT de Tieltse 


archieven. De Tieltse heemkundige kring "De Roede van Tielt" heeft het op zich 


genomen een eerste deel van dhr. Tanghe's werk uit te geven "POORTERSBOEKEN 


van TIELT". Dit eerste deel bevat niet alleen de namen van de poorters, maar 


(~ok opzoekingen uit de Tieltse stadsrekeningen, parochieregisters, etc. 

De uitgave kost 500 fr.(eventueel te verhogen met de portkosten) en kan bekomen 

worden op de voorstelling die plaats heeft in het Cultureel Centrum Het Gildhof 

in de St-Michielsstraat te Tielt op zondag 19 mei a.s. om 11 uur. De Roede van 

Tielt nodigt alle gen~alogen en V.V.F. leden uit op de voorstelling van het 

boek op voornoemde datum. De inleiding wordt gebracht door Wilfried Oevoldere, 

lid van de raad van beheer van de Roede van Tielt en tevens sekretaris van de 

Roeselaarse V.V.F.-afdeling. 
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EVEN NAKAARTEN ••• 


bij de kursus "Ookumenten leren lezen", gebracht door Johan Roelstraete uit 


Heule. Zowel te Kortrijk als te Roeselare kende deze kursus een groot sukses. 


De Roeselaarse afdeling mocht liefst 65 inschrijvingen noteren, waarvan 59 in


geschrevenen praktisch elke vrijdag aanwezig waren. De deelnemers kwamen uit 


Roeselare, Tielt, Menen, Staden, Izegem, Hooglede, Ardooie, Pittem, Ingelmunster, 


Komen, Zarren, Wevelgem, Zonnebeke, Zedelgem, Oostnieuwkerke, Torhout, Ledegem, 


Schuiferskapelle, Rumbeke, Poèkapelle... Een initiatief dat herhaling verdient. 


TELLING RUMBEKE (John GOddeeris) - vervolg van vorig nummer 


••• Nu volgen de families die dus op één van die zes stukken land woonden in 


Rumbsks. 


- Baljuw Pieter Goudenhooft ghetrauwt met Maeyken Van Heede met Tanneken, 


Maeyken, Pietere, Claeys en twee anders jonghens. Oaerby vier cnaepen en twee 


maertsn, Pierynne en Maeyken. 


- Willem Ou Bois ende Margriete hebben kynderen Pieter, Maeye, Jaenne ende sene 


cnaepe Joos. 


- Jaecques Boussier ende Jaenne (onlancx thuusghecommen inde plaetse van weduwe 


Joos Jonckheere). 


- Maerten Verpoucke ende Calleken 


- Willem Wulpit molenaer ende Maeyken, ende dry kynderen (exempt) 


- steven Winne ende Thonyne met Charelksn 


- Maeyken, de weduwe van Maillaerdt Van Hollebeke 


-Bartholomeus Vanden Berghe ende Jaenne met 2 kynderen. 


- Bartholomeus Le Poort ende Maeyken met 3 kynderen. 


- Belle, de weduwe van Jan Van Hollebeke met Pyrinne. 


- Jan De Vos ende Maeyken met Steven, Michiel, Carel, Gillis ende Maeyken. 


- Jan Goddeyres ende Maeyken. 


- Maryn De Gryse ende Jaenne met Jan ende een jonghere, mitsgaders eene 


cnape ende eene maerte. 


- Maerten De Deckere ende Thonyne met 2 kynderen. 


- Caerle Gutters ende Maeyken met eenen cnape. 


- Gheeraert Besuudt ende Cathelyne. 


- Claeys Van Steelandt, weduwnaer met een dochterken. 


- Joos Van Steelandt ende Maeyken. 


- Carel Van Stubbe ende Meese met Maeyken en een ander kyndt. 


- Jan Plateel ende Lucie met cnapen Frans ende Pieter ende een maerte. 


- Mathys Voulde ende Beele. 


- Jacques Persse ende Pierynne met Jan, Cathelyne ende een jongher kyndt. 
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- Adriaen Oe Rye ende Jaquemyne met 3 kynderen. 

- Jaques Gardeyn ende Maeyken met Thomas ende een maerte. 

- Joos Oe Vrye ende Barbele met Maeyken, Grietkin ende 2 andere kynderen. 

- Jan Gabien ende Mayken, met een maerte. 

- Michiel Stasen ende Beele met Maryn, Joos, Jan, Mayken ende 2 andere kynderen. 

- Pieter Larydon ende Joossyne metsg. Pieter, Syntgen ende Lauwers. 

- Joos Steenlandere ende Cathelyne (in plaetse van Gillis Le Febure). 

- Anthone Oe Brauwere ende Pironne metsg. Pieter, Pironne ende Paesschyne. 

- Jan Vandewynckele ende Jaequemyne. 

- Jan Vandevoorde, weduwaere ende Catheline, maerte. 

- Pieter Caellewaert, ende Griete. 

- Pieter Van Biervliet, ende Betteken, metsg. een cnaepe ende eene maerte. 

- Jan Huyghe ende Joossyne, metsg. Maeyken ende Tanneken. 

- Mayken, weduwe Lyoen Van Leenkneght metsg. Lyoen, Joos ende Mayken. 

- Aernout Vermeesch ende Tanneken, metsg. een kyndt, een coekneght ende 

eene maerte. 

- Jan Oe Vos fs Bossaerts ende Mayken metsg Christiaen, Maillaert, Carel, 

Mayken ende een jonghen. 

- Jan Pinckert ende Christyne metsg Jeroom, Fyeren ende Maeyken ende twee 

cleene kynderen. 

- Leyse, weduwe Jan Van Doorne metsg Jan ende Jaene. 

- Jan Japick ende Margriete metsg Franchois, Pirynne en Synne ende een cnaepe. 

- Maryn Vereecke ende Mayken Bouckhouts ende een cnaepe, Jacop Oe Gryse ende 

eene maerte. 

- Pieter Oe Meire ende Mayken metsg een kyndt ende eene maerte. 

- Joos Hoorne dict Semoen ende Mayken metsg JOQS Betgin ende een ander kyndt. 

- Willem Panneel ende Mayken ende eene maerte. 

- Jacques Plancheel ende Bernardine metsg Carel ende eene maerte (vertrocken, 

inde plaetse : Vincent Van Baelberghe) 

- Mahieu Vermeersch ende Margriete metsg Pieter de cnape ende Mayken de maerte. 

- Catheline, weduwe Carel Feys, ende Reyne. 

- PieterVVijaenne ende Joossyne metsg Andries, Passchyne ende een jonghen. 

- Pieter Ou Boos ende Jaenne ende Filip, de cnaepe. 

- Carel Berghman ende Mayken metsg Franchois, Jaquemine ende twee andere. 

- Jan Verschaeve ende Meese metsg een kyndt, een cnape ende eene maerte. 

- Adriaen De Jonckheere ende Margriete, metsg Jan, Adriaen, Ghysele, Mayken 

ende Janne. 

- Willem Verschaeve ende Joossynne ende de maerte, Christyne Maelfaict. 

- Barbele, weduwe Lyoen Vanden Broele metsg Adriaen, Carel ende Mayken. 

- Paschier Oe Jonckheere, weduwaere o 
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- Jan Gheldof alleene ende simpele, gheseyt Jan Pappereyt. 


- Carel De Muynck ende Catheline ende Griete, de maerte. 


- Gillis Callewaert ende Peryne metsg. Willem, Michiel, Joosyne ende eene maerte. 


- Boudewyn Vermeersch ende Jaequemyne. 


- Christiaen De Gryse ende Leynne. 


(getekend) Victor Jan Vande Casteele 

- SLO T 

ENKELE PRIJZEN UIT DE VORIGE EEUW (1) 

Felix De Meese, burgemeester van Pittem (1858 - 1864), was landbouwer op het 

"Kasteelgoed". Hierna geven we enkele prijzen van landbouwprodukten, die hij 

verkocht aan "Mynheer de Pastoor", LeD Vercoutere en de "Kinders Carton". 

- (01.09 0 1866) 50 kilo strooy Frs. 00,81 

- (04.10.1866) 50 kilo tarwe 16,25 

- (12.11 .1866) 26 eyers 1,40 

- (1 5 • 11 • 1 866 ) 11 pond hooi 1,59 

- (04.08.1866) 10 pinten melk 1,00 

- (20.03.1865) 1 kilo boter 33 st. 3,00 

- (03.03.1866) 100 kilo aerdappels 6,25 

( 1 5 • 04 • 1 872 ) 7 kilo lynzaed om te zaeien 2,80 

- (04'.03.1873) eenen hectoliter rogge 14,00 

W.O. 

(1) Bundel rekeningen i.v.m. de familie Felix De I~eese (eigen archief). 

{Zie de familie De Meese, in "Geschiedenis van Pittem", V. ARICKX, blz. 225) 

Een fris bruintje a •• pi ttig en apart 

Brouwerij RoDENBACH 

8800 ROESELARE (051) 22 34 00 



HOE WORD 'K LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 
Je stort ,ewoon het lidgeld (700 F gewoon lid - 1000 F steunend lid 
1500 F mi beschermend lid) op rek. 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen1. 

Merksem • ' 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. 

Alle briefwisseling i.v.m. lid~aatschap : 


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) 

rente belastingvrij tof 50000' 



.. )'t ~tamboompjt {o 
(~ 

ZUID· EN MIDDENWES~ 
V.V.F.·KRANTJE 

138 jaargang, nr. 4 . september 1985 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Oenys 

Stationsdreef 130 - 8800 Roeselare 
Redaktie: 

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

Wilfried Oevoldere 
Leeuwerikstraat 5 - 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 
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ONZE KALENDER - KORTRIJK 

Op dinsdag, 24 september 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM 
Rijselsestraat, 57 8500 KORTRIJK 

VOORDRACHT door de heer Philippe DESPRIET uit Kortrijk over !lDe 
ZUIDWESTVLAAMSE HOEVEN en haar bewoners".Welke waren de grote hoeven 
in onze streek? Hoe werden ze uitgebaat? Wie waren de bewoners? 
Op deze en veel andere vragen krijgen we een antwoord. Iedereen ;s 
welkom. Het wordt zeker een boeiende avond. 

Op dinsdag, 22 oktober 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM 
Rijselsestraat, 57 8500 KORTRIJK 

VOORDRACHT door onze secretaris, de heer Johan Roelstraete over 
" De familie du Gardijn alias van den Bogaerde ". Aan de hand van dit 
typevoorbeeld leren we hoe ver we kunnen opklimmen met onze genealogie 
in het Kortrijkse. En hoe we tot werkelijke familiegeschiedenis kunnen 
komen. 

+ + + + 

Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd op de 38e Frans-Vlaamse Kultuurdag 

te WAREGEM op zondag 29 september 1985 in het Kultuurcentrum. 

Om 10 uur sektievergadering FAMILIEKUNDE. Op de dagorde : 

1° Dr. Gabri~l VUYLSTEKE : "De kaarten van Ferraris en wat eraan vooraf


ging met invloeden uit de Franse cartografie". 
2° Rik CASTELAIN : Kinderen en hun opvoeding in het ancien regiem ". 11 

+ + + + 
Verder programma 
11 november 1985 Provinciale ontmoetingsdag (zie verder) 
17 december 1985 les OUD SCHRIFT 

Voor de lessen oud schrift wordt dus zoals overeengekomen een nieuwe 
formule uitgedokterd. De leden die voorbeelden hebben van oud schrift, 
van dokurnenten die ze moeilijk kunnen lezen, brengen die in 30 ex. mee 
naar de vergadering. Daar worden ze samen ontleed en besproken. Het is 
wel nodig de secretaris vooraf een exemplaar te bezorgen ! 

Deze formule kan sukses hebben als er voldoende respons is.We zijn 
benieuwd. 
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TWAALFDE WESTVLAAt4SE GENEALOGISCHE ONTMOETINGSDAG - 27 
ROESELARE - 11 NOVEMBER 1985 

Zalen Sint-Michiels, Sint-Michielsstraat 16 (tel. 051 20 04 49) 
Oriëntatiepunt: Sint-Michielskerk (hoofdkerk van Roeselare) 

DAGORDE : 

- 10.00 u. : Boekenbeurs, ruime keuze van genealogische werken en formu
lieren, die de deelnemers na inzage zich kunnen aanschaffen. Kontakten. 
De deelnemers kunnen hun genealogische problemen aan deskundigen stel 
len of problemen uitwisselen. 

- 12.30 u. : Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen: 
Dagschotel: Tomatensoep, IIpiepkuiken" op z'n hertogs, één drank, 
koffie, dienst en BTW inbegrepen: 400 Fr. Voorafgaandelijke verwittiging 
bij de gouwsekretaris is voor 6 november NOODZAKELIJK: Karel M.De Lille, 
H.Cartonstraat 40,8900 IEPER.Tel. 057 20 22 96. Men kan ook inschrijven 
in de zalen Sint-Michiels : tel. 051 20 04 49. Er wordt echter gevraagd 
om IIdubbel gebruikIl te vermijden. De dag zelf kan er NIET meer inge
schreven worden. 

- 14.30 u. : Lezing en gesprek met Dr.P.Van de Walle met als thema: 
Enkele hulpwetenschappen bij het genealogisch onderzoek: chronologie, 

metrologie, muntstelsels ". Er mogen vooraf schriftelijke vragen gesteld 

worden. Na de lezing is een vrije discussie mogelijk. 
- 16.30 u. : Einde. 

Toegang vrij! Ook niet-leden worden geholpen. 

Breng uw dokumenten mee ter uitwisseling van gegevens 

De instanties die willen deelnemen aan de boekenbeurs dienen vooraf

gaandelijk kontakt te nemen met de gouwsekretaris en om 8.40 u. aanwezig 

te zijn in de zaal. 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

TELLING IZEGEM 1655 
We weten allen hoe tellingen uit vroegere eeuwen ons verder op weg 
of uit het slop kunnen helpen bij onze opzoekingen.Welnu, pastoor 
Antonius Roymans van Izegem heeft in 1655 een telling gedaan van de 
inwoners van Izegem en opgetekend in een van zijn overlijdensregisters. 
Die gegevens werden gepubliceerd in het tijdschrift "Ten Mandere", nr.69, 
jrg. 24 (1984), blz. 193-212. 

J.Ghyssaert 

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NORD GENEALOGIE - SPECIAAL NUMMER 
Iedereen herinnert zich nog dat het~ema van het internationaal collo
quium t.g.v. het jaarlijkse VVF-congres dat in april 1984 te Kortrijk 
werd gehouden aan de migratie tussen Frankrijk~ en West-Vlaanderen was 
gewijd. Ook het nr. 72 van f40rd Généalogie, het tijdschrift van 
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onze Franse zustervereniging, de G.G.R.N. (Groupement Généalogique du Nord) 
handel over "La migration a la Frontiêre de la France et de la Flandre 
Occidentale aux 19ême et 20ême siêcles". 
Dit speciaal nummer is te verkrijgen door sorting van 18 FF + 13 FF port 
op rekening C.C.P. LILLE 4578.08 M van G.G.R.N., BP 547 te 59060 
Roubai x Cédex 1. 

========================================================================== 

OOK HIER ZIJN WIJ GROOT GEWORDEN. HET NIJVERE ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

1890-1940. 

Heel wat leden bezochten zeker deze interessante tentoonstelling die 

van 11 tot 28 mei in de kantoren van de KB te Kortrijk gehouden werd. 

De katalogus bevat twee belangrijke bijdragen die onze zoekers voor 

deze periode belangrijk~ achtergrondinformatie verschaft.Dr.N.Maddens 

heeft het over "Vijftig jaar sociale en ekonomische ontwikkeling in 

het arrondissement Kortrijk 1890-1940" en P.Debrabandere geèft een 

"Panorama van de industrie".Ce katalogus kost 300 F. 


FAMILIEKRONIEK DE LEERSNIJDER 

We ontvingen van dit familietijdschrift het nr. 3 van de 6de jaargang 

juni 1985 - Het wordt uitgegeven door E.Pernet -Deleersnijder, J. 

Ballingsstraat, 27 , 1140 BRUSSEL.Het is verzorgd uitgegeven en twee

talig. Er zijn zeer veel aanknopingspunten met onze streek. Wellicht zijn 

er onder onze leden die de redaktie van het trijdschrift inlichtingen 

kunnen bezorgen over Deleersnijders uit onze streek.Ze worden met dank 

aanvaard. 


't MEERMINNEKE.(van) Meirhaeghe's Familiekontaktblad. V (1985)nr.18 

Bevat een belangrijke bijdrage over "Poorterij en wezerif' met 

o.m. een interessante analyse van een staat van goed. Werkelijk een 
familietijdschrift dat'navolging verdient. We raden dan ook onze uitgevers 
van familietijdschriften aan om kontakt te nemen met de inhoud van 
dit familiekontaktblad (v.u. Herman Meirhaeghe, A.Latourstraat 31 
9218 Ledeberg Gent). 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 
We willen onze lezers graag op de hoogte houden van familietijdschriften 

die belang hebben voor onze streek.We verzoeken dan ook de uitgevers 
een exemplaar te sturen naar J.Roelstraete, Kransvijver 41 8710 Heule. 

FAMILIEKONTAKTEN VERVUST .nr. 16 LAATSTE NUMMER 
Voorlopig komt er een einde aan de uitgave van dit familiekontaktblad. 
Acht jaar hielden Marie-Thérêse en Marcel het vol.Alvast proficiat. 

http:streek.We
http:1985)nr.18
http:streek.Ze
http:industrie".Ce


- 29 
EED 	 VAN EEN ONDERWIJZER IN DE l8de eeuw. 

De studie van het onderwijs en de alfabetisatie in het oud regiem zijn 
de laatste tijd het onderwerp geweest van verschillende publikaties (1). 

We vonden het interessant om de tekst van een eedaflegging van een 
lade-eeuws onderwijzer integraal weer te geven. Het gaat om Joannes 
de Meijere uit Anzegem. Misschien zijn er leden die meer inlichtingen 
over deze persoon bezitten. We zullen ze met dank aanvaarden. 
(RAK~ Scabinale I~ Hemsrode 1776-1785~fo 133 V O 



Acte van eede gepresteert by Joannes de meyere als schoolmeester binnen 

dese prochie soo volght 

Compareerde voor bailliu burgemeestere ende schepenen der nee~lichede 
van Hemsl'ode ende der prochie van Anseghem Joannes de Meijere fs Jans 
jongman oud ontrent de 32 jaeren inwoonder der prochie van Ingoyghem 
welcken comparant thoonde ende exhibeerde het certificaet aen hem ver
leent bij ende van weghen heer ende meester Col pastor ende dekenen van 
alhier eensweeghs medebringende permissie van schole te houden ende de 
kinderen te leeren lesen t'schrijven ende cijfferen mitsgaeders onde~ij
singe in de christelijcke leeringe alsook verclaersdat hy hem ontfangen 
heeft de professie ende Belijdenisse des geloofs in uytwerckinge van sino 
van Mechelen ende het placcaet op d'executie van diere vanden 31en 
augusty 1608 voorts produceerde hij het certificaet aen hem verleendt 
bij den heer pastor van Ingoyghem daer by consteerde dat hy is van goet 
leven religie en wysheydt en versochte in consequentie dies consent omme 
binnen dese prochie publyckelyck schole te mogen houden ende de kinderen 
te leerBn erde onderwysen dienvolgende hebben wy Bailliu ende schepenen 
ondergenoenlt den comparant geinformeert synde van syne bequamheydt~ 
goede zeden ende leven gepermitteert ende oock eensweeghs geadmitteert 
~mmB binken dese prochie publyckelyck schole te houden ende de kinderen 
te leeren ende onde~ysen den welcken ten dien effecte ter passeringe 
deser in onse handen heeft ontloken ende gepresteert den Eedt voor
schreven beyden 33en artcle van het placcaet van 1gen meye 1570 van~t 
hy geene gereprobeerde ofte suspecte boeken noghte andersints schandaleus 
wesende en sal leeren lesen ofte laeten vooren lesen~ alles directëlyck 
noghte indirectelyck consenterende bij dien in de registrature ten 
registre en acte in forma omme den comparant te vallideren daer ende soo 
het behoort. actum ter maeninghe van Sr Joos Vander Schelden bailliu 
wetteZyeke kennisse ende overstaene van Srs Frans Windels burgemeestere 
ende Petrus Frans Berton en schepenen deser heerelyckhede van Emsrode 
ende der proehie van Anseghem t'hemlieden expresse vergaederinghen 
vanden 3en february 1783 ende waeren ondertekent Demeyere~ 
J.Vanderschelden~ Francies Windels P Berton op seghel van 40 stuyvers. 

J.Roelstraete 

(1) 	J.ART, Volksonderwijs in de Zuidelijke Nederlanden, AGN, 7 

(bibliografie,p.408). 


Het laatste nummer van DAVID JONCKHEERE HEEMKRING AARTRIJKE is volledig 
gewijd aan de Guldensporenslag en de weerklank die deze veldslag vond 
in Aartrijke. Inlichtingen bij: E.DECOCK, Brugsestraat 56, 8260 
AARTRIJKE. 
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o N Z E KAL END E R ROE S E LAR E 

S E P TEM B E R 

* maandag 16 september '85 om 19 u 30 in ons lokaal, VMS, Arme Klarenstraat. 

Oe heer Gilbert BIESBROUCK uit Zwevegem komt spreken over zijn bevin

dingen bij het opstellen van een familiegeschiedenis, meer bepaald over 

zijn werk "5 EEUWEN FAMILIESTAM BIESBROUCK EN VAN BIESBROUCK". Nadien is 

er gelegenheid tot rondvraag en gesprek. 

* woensdag 18 september '85 om 19 u 30, ten stadhuize, Roeselare. 

Oe kwartierstaat van wijlen burgemeester A. BIESBROUCK - opgemaakt door 

Wilfried oevoldere - wordt overhandigd door V.V.F. Roeselare, samen met 

het Roeselaarse stadsbestuur, aan de weduwe en familie van wijlen burge

meester Biesbrouck. Wie echter graag aanwezig is op deze plechtigheid, 

wordt verzocht zijn naam op te geven bij de voorzitster (051/20 35 06), 

ten laatste op 10 september a.s. 

OKT 0 B E R 

* maandag 21 oktober om 19 u 30 in ons lokaal, VMS, Arme Klarenstraat. 

Onze medelid, de heer A. ROBERT TANGHE uit Tielt, zal in een vraagge

sprek uitleg geven over zijn opzoekingen in het Tieltse stadsarchief, 

en in het bijzonder over zijn opzoekingen betreffende de Tieltse poorters. 

Een eerste deel van zijn "POORTERSBOEKEN" is in mei verschenen bij de 

heemkundige kring OE ROEDE VAN TIELT en kan op deze avond bekomen worden. 

Wie met zijn voorouders in Tielt terecht komt mag deze avond zeker niet 

missen. Na het eerste deel van de avond, volgt dan een stuk "werkverga

dering". De heer Tanghe heeft ons immers beloofd een deel van zijn doku

mentatie mee te brengen op deze boeiende avond. 

Wat betreft november verwijzen we naar de provinciale ontmoetingsdag op 

11 november. Meer inlichtingen en een dagorde vindt U op blz. 27. 

DEC E M B E R 

* maandag 16 december. vrije werkvergadering in ons lokaal. 

Naast de heer V. HAUSPIE, die trouw alle bidprentjes klasseert, heeft een 

ander medelid, de heer COBBE, zich bereid verklaard de stapels rouwbrie

ven te klasseren. Misschien kunnen we op deze werkvergadering reeds een 

eerste resultaat smaken van het gepresteerde werk van de heer Cobbe. 
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NAKLANK BATJES 

De tentoonstelling met de Batjesdagen werd een waar succes. We danken 

alle medewerkers, allen die tentoonstellingsmateriaal ter beschikking stelden 

het stadsbestuur van Roeselare... Niet in het minst danken we langs deze 

weg ook de vele V.V.F.-leden die ons een bezoek brachten; we kregen zelfs 

bezoek Van belangstellenden uit Koksijde, Rijsel, Poperinge, Gistel, Wevel

gem, Gistel, Brugge, enz... Een initiatief dat herhaling verdient ?!? 

VRAAG EN ANTWOORD 

De 	 heer GILBERT BIESBROUCK, Stedestraat 125a, 8550 ZWEVEGEM zoekt de naam 

en 	 de genealogische gegevens over de OUDERS van : 

1. 	Biesbrouck Karel 0 Lombardzijde, 06 06 1838 

Biesbrouck Nathalie Sophie 0 Lombardzijde, 25 04 1858 

Biesbrouck Amelie 0 Lombardzijde, 14 01 1841 

Biesbrouck Marie-Therese 0 Lombardzijde, 29 04 1815 

2. 	Biesbrouck Auguste. 0 Westende, 09 04 1870 

8iesbrouck Maria Louisa. 0 Westende, 16 09 1871 

3. 	8iesbrouck Carolina. 0 Oostduinkerke, 03 11 1804 

4. 	Biesbrouck Frans. 0 Leffinge, 15 08 1816 

BOEKENNIEUWS 

Na de "Status Animarum" van 1724 en 1750 - beiden betreffende Rumbeke 

verscheen onlangs de STATUS ANIMARUM RUMBEKE, 1743. Dit werkje kan bekomen 

worden bij WERNER PEENE-DEJONGHE, Tempeliersstraat 15, 8240 GISTEL. 

De volkstelling van Rumbeke, anno 1615, opgetekend door ons medelid J. 

Goddeeris en verschenen in verschillende nummers van ons tijdschriftje, 

werd op het sekretariaat verzameld en gefotocopi~erd in een kleine bundel. 

Deze bundel kan tegen de prijs van 20 fr. bekomen worden op één van ons 

avonden. Gelieve echter wel het sekretariaat (W. DEVOLDERE) op voorhand 

te verwittigen, want er zijn geen exemplaren in voorraad. 

Om het bij de "Status Animarum" te houden... In november verschijnt de 

STATUS ANIMARUM van PITTEM, van 1786 en van 1793. Deze telling werd opge

tekend en geklapperd door Wilfried Devoldere. De heer Valère ARICKX 

schreef de inleiding op deze beide tellingen. 

In het volgend nummer van 't Stamboompje verschijnt een interessante bijdrage 

van ons medelid Eerw. Zr. W. DEPLA: "LENINGEN BIJ DE GRAUWE ZUSTERS TE 

ROESELARE TIJDENS DE 18e EEUW." 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je s 'brt gewoon het 1i dge1d (800 F gewoon 1i d - 1250 F steunend 11 d 
2000 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 ~fdelingen 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 4i, 8710 KORTRIJK-HEULE (tel. 056/35 07 11) 

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

rente belastingvrij tot SOOOOF 



ZUID· EN MIDDENWESTVLAAMS 
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Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Oenys 
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Johan Roelstraete 
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Wilfried Oevoldere 
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- 34 ONZE KALENDER 

KORlRIJK 

Belangrijk bericht 

Wegens onvoorziene omstandigheden kon de spreker in september niet aanwezig
zijn op d~ aangèkondigde voordracht. Daarom werden de maanden september en 
oktober omgewisseld. Onze excuses daarvoor. 
Dus: dinsdag 22 oktober 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat,57
8500 KORTRIJK : 

VOORDRACHT door de heer Phil ippe DESPRIET uit Kortrijk over "De Zuid
Westvlaamse hoeven en haar bewoners". 

11 november : PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG TE ROESELARE (zie verder) 

17 december 1985 om 20 u. in de zaal INTERCOM: 
LES OUD SCHRIFT. We lezen teksten door de lezen zelf meegebracht.
Wel worden de leden die teksten willen ontleed zien, verzocht vooraf 
de sekretaris te verwittigen en hem een exemplaar van de te ontleden 
teksten te bezorgen. 

De data voor volgend jaar liggen al vast. Noteer ze nu al op je kalender: 
28-1-86 I 25-2-86 I 25-3-86 I 27-5-86 I 24-6-86. 

PAS VERSCHENEN 

Het derde nummer van het zesmaandelijks tijdschrift van de heemkundige
kring IILangs d'Heuleboorden",Heulespiegel is zopas verschenen. Het begint
alvast met een bijdrage die de familievorsers zal interesseren.Ons medelid 
N.Maes heeft het over "De laatsten der gezelles" in Heule (en elders I). 
Een ander medelid Yolande Lammerant heeft het in haar bijdrage "De veeteelt 
in Heule 1645-1677" over het voorkomen van vee in de staten van goed voor 
die periode.De genealoog krijgt er de genealogische gegevens zo maar ten 
geschenke.Ons lid Luc Soens zet zijn bijdrage over "De koninklijke Handboog
gilde Sint-Sebastiaan l verder.En voor de liefhebbers van straffe verhalen 
is er nog een bijdrage over "De rituele moord van Heule",een artikel van 
Gerrit van 8etsbrugge over ItHeulse meisjes door de duivel bezeten ll en 
Johan Roelstraete heeft het over ItDe Zevekamer lt en "Eeu" doodvonnis te Heule 
in 1630".En dat zijn maar de bijzonderste bijdragen.Een los nummer kost 
125 fr. (+ 20 fr port buiten Heule) te betalen op rekening nr. 961-1919976-50 
van de heemkundige kring "Langs d'Heuleboorden". 

GELUKWENSEN 

Onze hartelijke gelukwensen aan onze voorzitter Dr.Gabriël Vuylsteke en 
zijn echtgenote bij gelegenheid van het huwelijk van hun dochter Bea met de 
heer Emer;c Flies op 21 september jongsleden.We wensen het echtpaar een 
veil ;ge vaart. 

Mgr.Roger Vangheluwe benoemde ons medelid e.h.Charles Anneessens,medepastoor 
te Lendelede, tot pastoor van de parochie KOEKELARE - DE MOKKER,toegewijd 
aan Jan Vianney,de heilige pastoor van Ars.We wensen Karel een vruchtbaar 
apostolaat in zijn nieuwe werkkring. 

Gelukwensen ook bij de geboorte van Michelle Nolf, dochter van ons actief 
1i d BertrandNolf .We drukken het "famil i ekundig ll geboortekaartje hi erbij af. 

http:jongsleden.We
http:1630".En
http:verder.En
http:periode.De
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NAMEN EN BIJNAMEN 

A.R.A. Brussel, Rekenkamer, 
nr. 13.827 

fO 6 Kortrijk-buiten
fO 6 11 11 

fO 7 VO Waregem 
fO 11 v° Poeke 
fO 40 
fO 59 
fO 62 

fO 6 Tielt-buiten 
fO 8 VO Moorsele 
fO 22 VO 
fO 28 VO 
fO 29 VO 
fO 30 VO 
fO 34 VO 

fO 37 
n~. 13.826 

fO 6 VO St.-Eloois-Vijve
fO 7 Beveren 
fO 11 Bissegem 

- 15b9 
Gilles VERVACQUE dict PECKERE 
Josse vanden BERGHE dict JOCQUE 
Arnoult de VOS dict de HAZE 
Laurens van HOVE dict HEYLARTS 
Jehan PEYNCHERE - Culichem - dict Jehan VEAU 
Jehan van MUELEBEKE -o-Kortrijk -dict TUTERKIN 
Matthys BEERT dict POST 

- 1570 -
Noël PATEY dict WAGHENARE 
Roegier REYNADT dict VULAERT 
Josse Gheldolf -o-Menen - dict CROMBEKE 
Jan de la PAU _0_ Kortrijk-dict va~ THIELT 
Lauwers van HOLEN dict BOUCKY (Boncky)
Jan SCHOUTIER dict FARAI 
Margriete van KERCHOVE d;ct QUAEPERTE 
(x 01ivier de METZ)
Jacques CARON fs Pierre o-Bethunes - dict 
PIENAQUE 
Nane van OVERSCHELDE dict REBECQUE 

- 1562 -

Josse DROL dict PRAET 

Josse vanden BRUGGHE dict COORNART 

Jelian de STEERCHE di ct CLAUWE 


Yolande LAMMERANT 

Rozestraat 104
MATERNITEIT ST.-ELISABETH 

8nO INGELMUNSTER
Reepkaal 9, 8500 KORTRIJK 
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OP ONZE BOEKENTAFEL 

Boeken en tijdschriften! Je kan het bijna niet allemaal meer lezen. Toch 
achten we het als onze belangrijke taak om bibliografische gegevens aan on
ze lezers door te spelen. Er komt echter zoveel op de boekenmarkt dat we ons 
moeten beperken tot hetgeen in onze eigen boekenkast terecht komt. De selectie 
is uiteraard subjectief, maar we hopen dat velen er toch iets aan hebben. 
Laten we beginnen met de streekgebonden literatuur.Laten we beginnen met 
Roeselare. Het recentste boek is hier ongetwijfeld: J.-M.LERMYTE, Voor de 
zieL van het kind.De schooLstrijd in het kLerikaLe arrondissement RoeseLare 
1878-1887~Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde,Brugge,1985,291 blzn. 
Wie heeft er niet met het onderwijs te maken? Voor de gemeenten van het 
arrondissement Roeselare zijn een schat aan gegevens i.v.m.het 19de-eeuwse 
onderwijs in dit werk verzameld.Vermelden "Ie alleen maar de belangrijke bij
lage met "het onderwijzend personeel in het arrondissement Roeselare van 1879 
tot eind 1886. 
Voor het Tieltse is heel wat verschenen.Wie voorouders heeft in Poeke kan 
niet meer zonder het standaardwerk voor die gemeente: I.HOSTE,L.STOCKMAN, 
Geschiedenis van Poeke,Gemeentebestuur Aalter,1985,533 blzn.Op hetzelfde 
stramien als de vroeger verschenen geschiedenis van Aalter wordt hier de 
volledige geschiedenis van de deelgemeente Poeke behandeld. Vooral het eerste 
deel "Poeke voor de Franse Tijd" heeft ons persoonlijk zeer geboeid. 
Wie een algemene inleiding zoekt voor de geschiedenis van Tielt vindt zijn 
gading in het luxueus (en dus duur) uitgegeven boek: P.VANDEPITTE,TieLt 
met foto's van Lieven Neirinck.Speuren naar heden en verLeden van TieLt~ 
Kanegem en SchuiferskapeLLe~Lannoo,Tielt,1985.Van de 144 blzn. zijn de eer
ste 60 blzn. van de bovenvermelde auteur en de moeite waard voor wie een 
algemene inleiding op de geschiedenis van de stad Tielt zoekt.De rest lijkt 
me voor zoekers niet zo interessant.De deelgemeenten van Tielt komen ook on
voldoende aan hun trekken.Ze moeten het stellen met uittreksels uit vroeger 
verschenen werk of tijdschriften. 
Een gemeente die me persoonlijk wel aan het hart ligt is Markegem omdat 
mijn voorouders daar in de 15de eeuw woonden.Over die gemeente was tot nu 
toe praktisch niets verschenen. Een heel belangrijk artikel - goed geschreven 
en gefundeerd - leek me dan ook F.HOLLEVOET,Het Goed Ter Hoyen en de famiLie 
Coucke (1728-1888) in Markegem~ De Roede van TieLt~XVI (1985)nr.2,p.53-104.
Onmisbaar voor al wie voorouders heeft in Tielt wordt zeker R.TANGHE,De poor
ters van TieU van voor 1550 tot 1614"Heemkundige Kring IIOe Roede van Tielt", 
Tielt,1985,224 blzn.Voor zover we de gegevens nagingen die we verzameld had
den voor onze eigen familiegeschiedenis kloppen de gegevens. Wel vonden we 
af en toe tegenspraak wanneer bepaalde personen meer dan eens vermeld worden 
(b.v. bij de familie van de vrouw}.Dat kan natuurlijk ook zijn omdat bepaalde 
gegevens uit de staten van goed niet altijd correct zijn.Het is in ieder ge
val een onmisbaar werkinstrument.We zijn dan ook benieuwd naar het vervolg!
Een goed verzorgde familiegeschiedenis en ik leg de nadruk op geschiedenis 
is zeker R.DE BRABANDERE, 700 jaar famiUegeschiedenis "De Brabandere"" 
bij de auteur,Tielt,1985,234 blzn.Er is een inleiding over de (vermoedelijke) 
bakermat in Sint-Winoksbergen,eind 13de eeuw.Het eerste deel behandelt de 
afstammelingen van Arent De Brabandere (0 ca 1420) die we in het Harelbeekse 
en Beverse moeten zoeken en in deel 2 wordt de familie in het Tieltse,af
stammelingen van Franciscus en Claire Duyck, behandeld.Er zijn enkele inte
ressante bijlagen zoals de lijst met historische begrippen en overzicht van 
de evolutie van het poorterschap binnen de familie De Brabandere, een kaart 
met de verspreiding van de naam, een schema van familieleden die een politie
ke functie uitoefenden.Gelukkig is ee een alfabetische lijst van de aanver- h 

wante families. 

http:behandeld.Er
http:werkinstrument.We
http:trekken.Ze
http:interessant.De
http:zoekt.De


- 37 

Wie geïnteresseerd is in de westhoek raden we ten zeerste aan een abonnement 
te nemen op Westhoek-Jaarboek. In 1985 verscheen Westhoek. Genealogisah jaap
boek II (Samenstelling en uitvoering J.Decaestecker,redaktie: 8904 Dikkebus, 
Rozelaarstraat 6,rek.Nr.712-8700342-10).Er wordt ook een mededelingenblad uit
gegeven.Westhoek-Jaarboek 11 bevat niet minder dan 11 interessante bijdragen ! 
Een aanrader dus. 
Heel wat van de Kortrijkse zoekers hebben voorouders in het Oudenaardse. Een 
verzameling van hoogstmerkwaardige bijdragen vinden we in Gedenkboek 750 
Jaar Pamelekerk Oudenaarde 1235-1985J Kerkraad O.-L.-Vrouw van Pamele-Oudenaar
de,Oudenaarde,1985,272 blzn.We vermelden slechts enkele bijdragen om erop te 
wijzen dat het werk meer bevat dan de titel laat vermoeden : 
E.VAN MINGROOT,Woord en wederwoord over de opriahtingsakte van de paroahie 
Pamele (1110); M.HOEBEKE,De stiahting van de paroahie Pamele; R.CASTELAIN, 
OVer het ontstaan van de baronie van Pamele en van de landen tussen Maarke 
en Ronne; P.VAN BUTSELE,De Heren van Pamele-Oudenaarde; K.DE VRIESE,Le 
'Veil Rentier'(1275)Jweerspiegeling van het soaialeJeaonomisahe en aulturele 
verleden in de streek van Zuid-DOst-Vlaanderen; E.THOEN,Het dagelijkse leven 
van adel en ridderstand tijdens de veertiende eeuw. LeefWijze en levensstan
daard van JanJheer van Oudenaarde (1373-1378);E.VANDERMEERSCH-LANTMEETERS, 
Poortersnamen van Pamele van de 13de tot de 16de eeuw; M.CLOET,Bissahop 
Triest op bezoek te Pamele (1624-1652).De andere bijdragen gaan meer over de 
kerk zelf. 
Voor het Kortrijkse zel.f is de oogst niet zo groot. Er is natuurlijk De 
Leiegouw die altijd wel enkele bijdragen bevat die onze genealogen zal in
teresseren. Zo zijn er de bijdragen van F.Debrabandere over familienamen 
in het Kortrijkse.Een artikel dat onze leden zeker zal bekoren is P.CATTEEUW, 
Aspekten van het volksleven in Marke vanaf de eeuwwisseling tot heden. Liefde 
en huwelijkJ De LeiegouwJXXVl1 (1985),nr.2,p.183-205. . 
We laten het regionale vlak nu even varen en gaan even grasduinen in enkele 
heraldische werken. Heraldiek mogen we toch als een hulpwetenschap van de 
familiegeschiedenis aanzien en persoonlijk zijn we altijd bekoord geweest
door het kleurrijke aspect van de wapenkunde.Het aantal geregistreerde wa
pens uit onze streek bij het heraldisch college van de V.V.F. bewijst trou
wens dat we hierin niet alleen staan.Wie werkelijk belangstelling heeft voor 
heraldiek ziet al gauw in dat deze wetenschap zomaar niet als snobisme kan 
afgedaan worden. Twee werken op onze boekentafel: E.WARLOP,HeraldiekJ 
Algemeen Rijksarchief Brussel,1985,307 blzn.We zouden kunnen zeggen een be
geleidende studie bij de tentoonstelling (die permanent is I) in de afdeling
Heraldiek van het IICentrum voor praktische studie van de hulpwetenschappen 
van de Geschiedenis".En alhoewel de auteur beweert niet de pretentie te 
hebben een nieuw handboek van heraldiek te willen brengen, toch durf ik be
weren ,dat ondanks het ontbreken van de illustratie (die is immers in de 
tentoonstelling te zien) al gauw zal blijken dat zijn werk als handboek voor 
wie zich in de heraldiek, zeker in ons land, wil verdiepen, al gauw onmis
baar zal blijken.Een ander werk over heraldiek bracht ik mee van mijn reis 
naar Polen. Hoewel ik er gezoch heb naar een werk over Poolse beraldiek bleek 
mijn speurtocht tevergeefs.Wel vonden we er het Lexiaon Städte und Wappen der 
Deutsahen Demokratisahen RepublikJVEB Bibliographisches Institut,Leipzig,1984. 
We willen dit werk hier vooral vermelden omdat we de hoop uitdrukken dat 
het Vlaamse landsgedeelte algauw over een gelijkaardig werkinstrument zou 
mogen beschikken.Er zijn niet alleen de gekleurde afbeeldingen van alle ge
meentewapens,maar ook telkens een beknopte geschiedenis van de gemeente en 
van het wapen.Zo een werk op grote oplage zou er zeker veel toe bijdragen om 
de heraldiek te populariseren.En dat kan dan ook weer voor de familiewapens 
een goede zaak zijn.
Er ligt nog een stapel boeken te wachten, o.m. over de middeleeuwen (meer
algemene geschiedenis) die na uln naam van de roos u weer in zijn, maar dat 
is voor de volgende keer. J.Roelstraete 

http:populariseren.En
http:wapen.Zo
http:beschikken.Er
http:Geschiedenis".En
http:1624-1652).De
http:6,rek.Nr.712-8700342-10).Er
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o N Z E KAL END E R 

ROESELARE 

- 11 	 NOVEMBER 1985 twaalfde Westvlaamse genealogischeontmoetingsdag : 

zie verder ! 

- 16 DECEMBER 1985 : op maandag 16 dec. a.s. hoUden we een vrije werkver

gadering in offilokaal, in de Arme Klarenstraat te Roeselare. Aanvang: 

om 19 u 30. De heer A. Cobbe heeft alle rouwbrieven reeds geklasseerd 

de ongeveer 7000 exemplaren zullen op deze avond kunnen geraadpleegd 

worden. 

TWAALFDE WESTVLAAMSE ONTMOETINGSDAG VOOR ONZE GENEALOGEN 

ROE S E LAR E 11 november 1985 

Zalen SINT-MICHIELS, Sint-Michielsstraat 16 (tel. 051/ 20 04 49) 

* OriHntatiepunt : Sint-Michielskerk (hoofdkerk van Roeselare). 


DAGORDE : 


- 10.00 u : Boekenbeurs, ruime keuze van genealogische werken en formulieren, 


die de deelnemers na inzage zich kunnen aanschaffen. Kontakten. De deel

nemers kunnen hun genealogische problemen aan deskundigen stellen of pro

blemen uitwisselen. 

-	 12.30 u : Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen 

Dagschotel: Tomatensoep, "piepkuiken" op zIn hertogs, één drank, koffie, 

dienst en BTW inbegrepen: 400 fr. Voorafgaandelijke verwittiging bij de 

gouwsekretaris is voor 6 november NOODZAKELIJK: Karel M. De Lilie, 

H. Cartonstraat 40, 8900 IEPER. Tel. 057/20 22 96. Men kan ook inschrijven 

in de zalen St-Michiels : tel. 051/20 04 49. Er wordt echter gevraagd om 

"dubbel" gebruik te vermijden! De dag zelf kan er NIET meer ingeschreven 

worden. 

-	 14.30 u : Lezing en gesprek met Dr. P. Van De Walle met als thema : 

" ENKELE HULPWETENSCHAPPEN BIJ HET GENEALOGISCH ONDERZOEK: CHRONOLOGIE, 

METROLOGIE, MUNTSTELSELS Er mogen vooraf schriftelijke vragen gesteldft 

worden. Na de lezing is een vrije discussie mogelijk. 

- 16.30 u : einde. 


Toegang vrij. Ook niet-leden worden geholpen. 


Breng uw dokumenten mee ter uitwisseling van gegevens. 


Deelname aan de boekenbeurs : vooraf de gouwsekretaris verwittigen en om 


8 u 40 aanwezig zijn in de zaal. 
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LENINGEN BIJ DE GRAUWE ZUSTERS TE ROESELARE TIJDENS DE 18e EEUW 

W.D.G.Z.R. 

(Zie: L. VAN ACKER, "Drie eeuwen grauwe zusters te Roeselare, Rol

lariensia IX - 1977, p. 51 t.e.m. 61. - W.D.G.Z.R. in "Leningen bij de 

Grauwe Zusters tijdens de 18e eeuw", in "Waar is de Tijd", kontaktblad 

oudleerlingen Grauwe Zusters, nr. 37, oktober 1983, p. 14-15) 

pen. 25 =4 % - pen. 20 =5 % 

Ongeveer 240 namen van personen die bij de Grauwe Zusters geld kwamen 

lenen, kan men in het kloosterarchief vinden. 

Hier volgt een lijst van de personen waarvan de rentebrief of een kopie 

daarvan bewaard is gebleven (O.A.G.Z.R., nr. 46). 

Deze lijst bevat: de naam, de woonplaats, het kapitaal, de interest, de 

hypotheek en de datum waarop het geld werd ontleend. 


BEHEYDT Constantinus, fs. Joannes - Ardooie 

100 ponden gr. wisselgeld den pen. 25 

Hyp. : hofstede en land te Ardooie 

7 april 1778 


CORNEILLIE Joannes, fs. Bernard - Rumbeke 

175 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 

Hyp. : een hofstede te Rumbeke onder de heerlijkheid van de Hazelt en 

het Ambacht van Roeselare. 

28 maart 1771 


CRACCO Jacobus - poorter van Roeselare 

150 ponden gr.,vl. ct. den pen. 25 

Hyp. : een huis op de westkant van de Noordstraat 

30 juli 1782 


CUVEELE Joannes - Rumbeke ? (onder den Have t'Iseghem) 

100 ponden gr. wisselgeld den pen. 25 

Hyp. : twee huizen te Rumbeke 

(staan vermeld als borgen Joos Degryse en Laureyns Van Coillie) 

30 november 1760 


DEBRABANDERE Joannes - Rumbeke 

zie : MESTDAGH Catharina 


OE JONCKHEERE Pieter - Ardooie 

262 ponden 10 schel. gr. vl. ct. à 3,5 % 

Hyp. : een huis met herberg en brouwerij te Rumbeke 

een ander huis op de plaats van Rumbeke onder de heerlijkheid van den 

Have t'Iseghem. 

18 januari 1775 


DELEU Vitalis, fs. Gerard - Geluwe 

300 ponden gr. wisselgeld den pen. 25 

Hyp. : een hofstede en land te Rumbeke onder de heerlijkheid van den Have 

t'Iseghem, gebruikt door Jacobus Vandepitte 

11 april 1770 
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OENYS Carolus, fs. + Philippus - Roeselare 
300 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : drie huizen te Roeselare. Het eerste bewoond door Pieter De Clercq 
(de ligging wordt niet vermeld, maar het is waarschijnlijk het huis in de 
huidige Nonnenstraat, zie: Familia Oenys, nr. 22-23, p. 25). De twee an
dere op de oostkant van de Zuidstraat, het ene bewoond door hemzelf en het 
andere door Joannes Ostyn. 
3 juni 1786 

OEVLOO Guillelmus, fs. Pieter 
x Anna Theresia Van Gelluwe, fa. Pieter - Gits 

125 ponden gr. wisselgeld à 4,5 % ; indien er binnen de drie maanden na de 
vervaldag betaald wordt, is het maar 4 %. 
Hyp. : een hofstede te Gits onder de lande van Wynendale. 
18 augustus 1789 

OIERYCKX Laureyns, fs. + Jacobus - Roeselare 
150 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : drie nieuw gebouwde huizen in de hof van de Stadsschool te Roeselare. 
Borg : Anthone Van Besien 
26 maart 1783 

OUMORTIER Joannes Jacobus, timmerman - Rumbeke 
250 ponden gr. vl. ct. à 4,5 % ; indien er binnen de 3 maanden na de verval
dag betaald wordt, is het maar 4 %. 
Hyp. : een huis en land te Rumbeke onder de heerlijkheid van de 
Hazelt, langs de steenweg van Roeselare naar Menen. Een ander huis met 
land op de oostkant van dezelfde weg. 
(Het gaat hier om twee rentebrieven, die oorspronkelijk in het voordeel 
waren van Cecilia Poncheel, wed. van Petrus De Leu uit Rumbeke. De eerste 
rentebrief was ten laste van Philippus Ou Prez, gehuwd met Barbara Peeren, 
fa. Guilliame die hertrouwd was met Pieter O'Hert en dit voor een kapitaal 
van 150 ponden. De tweede 100 ponden was ten laste van Joannes Jacobus 
Oumortier) 
1 juni 1789 

OUPONO Pieter zie Zwaenepoel 

FEYS Pieter Joseph, fs. Joannes - Roeselare 
100 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een huis op de oostkant van de Zuidstraat, naast "den Cleenen 
Mandere". 

Borg : Philippus Jacobus Oenys, schoonvader en Pieter Jacobus Oenys, schoon

broeder. 

15 januari 1774 


GOEMAERE Michiel, fs. Joos - Rumbeke 

x Joanna Theresia Behaghele. 

75 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een huis en land te Rumbeke op de plaats, onder de heerlijkheid 
van de Hazelt. 
24 maart 1765 

GOEMAERE Michiel, en zonen Joannes en Jacobus - Rumbeke 
50 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : zoals hierboven 
24 maart 1781 
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GRANGE Emmanuel, fs. Jan - Lichtervelde 
x Van Rosselle Marie Jeanne, fa. Jan. 

125 ponden gr. wisselgeld den pen. 20; indien er binnen de drie maanden 
na de vervaldag betaald wordt, is het den pen. 25. 
Hyp. : huis met land te Lichtervelde, gekocht aan Jan Baptist Van Ackere 
x Anna Van Gheluwe. 
4 september 1788 
(deze rentebrief werd de 7e april 1795 overgezet op HENDRYCK p. A. als 
koper van de hypotheek) 

HASPESLAGH Joseph, fs. Guilliame, nl. zijn weduwe Nog Pieternelle. 
60 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een hofstedeke te Roeselare ten westen van de Zilverbergmolen 
onder de heerlijkheid van het Hof te Izegem. 
1 augustus 1758 

HENDRYCK Pieter Anthone - Lichtervelde 
x Vande Kerckhove Angela 

Zie : Grange Emmanuel 

MASSELIS Lodewijk, fs. Pieter - Roeselare 
x Ver linde Catharina 

200 ponden gr. vl. ct. à 4,5 % 
Hyp. : land en bos te Moorslede. 
29 juli 1789 

MESTDAGH Catharina, fa. Gillis. 
Wed. e DE BRABANDERE Joannes, fs. Pieter. 

800 ponden gr. vl. ct. "waarvan 600 ponden gesproten over een obligatie 
bij wijlent haeren overleden man opghelight den 1 mei 1762" - den pen. 25 
Hyp. : een korenwindmolen te Roeselare en een gedeelte op de parochie van 
Rumbeke onder de heerlijkheid van de Hove te Izegem en het Graafschap van 
Rumbeke. - Verder huizen en land, alle gelegen te Rumbeke. 
april 1765 

POIRETTE Coletta, fa. Jacobus - Roeselare 
200 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een huis op de Appelmarkt te Roeselare 
30 januari 1784 
(dit huis werd + 1800 verkocht aan Constantinus Vanacker, meester goud 
en silversmit) 

ROELENS Anthone, fs. Pieter - Roeselare 
33 ponden 6 schel. 8 gr. vl. ct. den pen. 20 
Hyp. : hofstede en land te Roeselare onder de heerlijkheid van Pausche 
en Vijversche. 
1 februari 1730 

SAMAIS (Symais) Lodewijk, fs. Joseph - Zwevezele 
x Van Gavere Marie Joanna 

75 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een huis en land te Zwevezele onder de Ammanie van Tialt 
17 juni 1777 
(4 november 1788 overgezet op TYVAERT Joannes als koper van de hypotheek) 

VANDECASTEELE Joannes Baptist, fs. Pieter - Ardooie 
20 ponden gr. vl. ct. den pen. 20 
Hyp. : bos te Kachtem onder de heerlijkheid van Rhodes 
19 mei 1728 



- 42 

VANOEGHINSTE Germanus, fs. Adriaan - Ardooie 
150 ponden gr. wisselgeld den pen. 25; indien er binnen de drie maanden 
na de vervaldag betaald wordt, is het maar 3,5 %. 
Hyp. : een hofstede en land te Ardooie. 
27 mei 1778 

VERCAEMER Jacobus, fs. + Victor - Rumbeke 
600 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : drie delen van vier in een korenwindmolen, wal en molenhuis op de 
parochie van Rumbeke onder de heerlijkheid van de Hove te Izegem en het 
Graafschap Rumbeke. 
12 juni 1755 
(op 1 mei 1762 overgezet op Joannes De Brabandere, fs. Pieter als koper 
van de hypotheek) 

VERHELST Mattheus - Roeselare 
x Grymonprez Oorothea 

200 ponden gr. wisselgeld den pen. 25 
Hyp. : land te Roeselare onder Roeselare Ambacht. 
1 oktober 1771 

VIERSTRAETE Leonardus, landman - Beveren 
150 ponden gr. vl. ct. den pen. 25 
Hyp. : een hofstede en land te Beveren onder het Ambacht van Roeselare 
en de heerlijkheid van Sint-Amand. 
22 november 1787 

ZWAENEPOEL Henderyck fs. Donaas en Anna Maria Schijnckels 
x Joanna Rosa Goutsmit, fa. Jacobus en Isabella Hoornaert 

wonende te Keiem onder het Ambacht van Vladslo. 
300 ponden gr. vl. ct. à 3,5 %. 
Hyp. : land gelegen te Keiem onder het Ambacht van Vladslo. 
(12 augustus 1783 overgezet op Pieter OUPONOals koper van de hypotheek) 
11 oktober 1778. 

VRAAG EN ANTWOORD 

" Mijn probleem is het volgende : Gillis Roose is in 1568 als doopsgezinde 
te Brugge terechtgesteld op de brandstapel, evenals zijn echtgenote 
Jacquemijne De Wilde. Hij was echter afkomstig van Bellegem bij Kortrijk, 
terwijl zijn vrouw uit Gent afkomstig was. Weet U wie zijn ouders zijn? 
Mijn vermoeden is nl. dat Gillis Janse ROOSE, geboren 1520 te Mare bij 
Rilland-Bath in Zuid-Beveland een neef is van de terechtgestelde Gillis 
Roose. Dan is hun gemeenschappelijke voorvader Gillis Roose, zoon van 
Levin x Catharina Mange. Levin was een zoon van Gillis en Catharina 
Van De Walle. Ik hoop dat iemand in de afdeling dit voor mij kan zoeken. 
Eventuele kosten worden uiteraard graag vergoed." 

Vraagsteller: 	Mw. E. RENTMEESTER - OE HAAS 
Prins Willem-Alexanderstraat 18 
NL-4441 AS - OVEZANOE 
Zuid-Beveland, Nederland (V.V.F., nr. 5967) 
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NOG BOEKENNIEUWS 


- ft GESCHIEDENIS VAN IZEGEM 11 door Dr. Jean-Marie Lermyte. Ten Mandere, 
Izegem, 1985 0 Het boek wordt gedrukt bij Drukk. Concordia, Roeselare. 

Het zal ongeveer 530 bladzijden tellen en is ge!llustreerd met meer dan 
200 foto's en kaarten. Het boek zal worden gepresenteerd op de Izegemse 
boekenbeurs in november 1985 en zal dan 1200 fr. kosten. Tot 31 oktober 
kan het voor slechts 950 fr. (+ eventueel 100 fr. portkosten) besteld wor
den op rekening 712-0700260-03 van "Ten Mandere". 

- Het Genootschap voor Geschiedenis, Brugge is aan de uitgave toe van een 

derde volume in de reeks "Vlaamse Historische Studies", nl."J. MARECHAL : 

EUROPESE AANWEZIGHEID te BRUGGE". Het boek telt ongeveer 270 blz. is 

te verkrijgen door overschrijving van 980 fr. (+ 65 fr. port) op 

rek. 000-0107939-75 van het Genootschap voor Geschiedenis, Ter Zwane

kerke 60, 8200 Brugge. 


- " GENEALOGIE VAN DE FAMILIE HAESAERT ". Enkele gegevens : vanaf 1565. 

± 370 gezinnen, in 13 generaties. Verschijnt rond december 1985. Prijs: 

800 fr. gelijmde uitgave, 1000 fr. meer luxueuze uitgave. Te bestellen 

bij v~orintekening op rek. 000-0544963-17 van Frans HAESAERT, Gistelse

steenweg 131, 8202 Varsenare. (Het boek zal ± 370 blz. tellen) 


- 11 BURGERLIJKE STAND TE AARTRIJKE van 1796 tot 1830 11 


Het derde deel, gaande van 1820 tot 1830, is verschenen. Hierin z~Jn op

genomen de geboorten, huwelijken en overlijdens van aangehaalde periode. 

Daarnaast zijn ook de getuigen aangegeven met melding van beroep en/of 

woonplaats. Dit deel kan bekomen worden door overschrijving van 350 fr. 

+ 40 fr. portkosten op rekening 738-1010896-81 van Heemkring Aartrijke, 
p.a. DaniMI Deman, Aartrijksestraat 14, 8260 Aartrijke met vermelding 
"Burg. Stand, deel 111". Deel 11 (1810-1820) is ook nog verkrijgbaar 
aan dezelfde voorwaarden. 

- 11 EERNEGEM - OORLOGSKRONIEK 1914-1918". 215 blz. - Din A4, offset. 

Prijs : gewone uitvoering : 475 + 65 fr. ; luxe uitvoering : 925 + 65 fr. 

Voorintekening voor 15 oktober 1985 : 280-0533912-61 van Naert Urbain, 

p.a o GBM, Westkerkestraat 1, 8250 Eernegem. Verschijnt 10 november 1985. 


- 11 BAR EN BOOS. ZEVEN EEUWEN WINTERWEER IN DE LAGE LANDEN". SChoten/ 

Baarn, Westland/-Bosch & Keuning, 319 pag., 695 fr. 

Vijf jaar lang doorsnuisterde de Nederlandse historisch-geograaf en aar

aardrijkskundeleraar Drs J. Buisman honderden kronieken, dagboeken, 

temperatuurwaarnemingen, brieven, pamfletten, rekeningen en noem maar op. 

Het resultaat is een chronologie van het weer in onze streken tussen 

1076 en nu. Een interessant naslagwerk voor de professionele en de 

amateur-historicus. Ook voor genealogen interessant : in een oogopslag 

kan men nagaan welk weer het was in een bepaalde periode. 


000000000000000000000000000000000000000000000000000 
o 0 g Als sommige mensen over hun familiestamboom g 
o 0 

g praten, snoeien ze hier en daar een takje weg. g 
o 0 

g (William Sadgarden) g 
o 0 
o 0 
000000000000000000000000000000000000000000000000000 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je stlrt gewoon het lidgeld (800 F gewoon lid - 1250 F steunend lid 
2000 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) 

De AANGROEIPREMIE wordt toegekend voor de deposito-aangroei die . 
6 maanden behouden blijft; de GETROUWHEIDSPREMIE wordt toegekend 
op de bedragen die 12 maanden blijven staan. . 
De AANGROEIPREMIE wordt toegekend na 6 maanden. Ze loopt door tot 
maximum 1 jaar. Na 1 jaar wordt ze GETROUWHEIDSPREMIE. 

Voor de bedragen ONDER de 600 000 F bedraagt de premie 1.25% bollen 
de basisrente van 5.25%. 

Alle verworven intresten en premies zijn uitbetaal baar per 31112. 

rente belastingvrij tot50000F 




