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BIJ EEN NIEUW JAAR ••• 

Eerst en vooral zijn we zo vrij U namens V.V.F. Kortrijk en Roeselare onze 

beste wensen aan te bieden voor 1987 met veel zoekgenot, zeker ook met wat re

sultaat. Het voorbije jaar kan zeker geslaagd genoemd worden wat betreft inte

resse van onze leden en ook qua voordrachten. Denken we maar aan de voordrach

ten met de heer Warlap. pp 9 december was het archief bijna te klein! Dank 

aan de heer Warlap voor het ter beschikking stellen Van die plaats. Ook dank 

aan Intercom (V.V.F. Kortrijk) en de Vrije Middelbare School (V.V.F. Roeselare) 

voor de gastvrijheid. 

U hebt wellicht bemerkt dat 't Stamboompje zijn 15e jaargang is ingegaan. 

Misschien een woord van dank aan de heer Johan ROELSTRAETE voor zijn inzet bij 

de "redaktie" van ons mededelingenblad vanaf het begin, toen nog "Zuid-West

vlaams V.V.F.-krantje". Johan, we hopen op nog veel jaar van samenwerking 

met V.V.F. - Roeselare. 
W.O. 

ROE 5 E L.A R E 

o N Z E KAL END E R 

MAANDAG 19 JANUARI 1987 om 19 u 30 in ons lokaal, Vrije Middelbare School, 


Arme Klarenstraat. 


Voordracht door de heer Werner PEENE uit 8240 GISTEL (Tempelierstraat 15). 


De titel van deze voordracht luidt "HET OPSTELLEN VAN EEN GENEALOGISCH VADEMECUM". 


Het gaat hier namelijk over het opmaken van een genealogisch vademecum van de 


gemeente RUMBEKE. De heer Peene heeft tot nu toe de parochieregisters bewerkt 


en is reeds in 1650 ~eland' met zijn fiches. Ook alle mogelijke "staten van 


goederen" werden op steekkaarten geplaatst. Na een inleiding van een drie kwart 


uur kunnen vragen gesteld worden, waarna de heer Peene ter beschikking is met 


zijn fichemateriaal over Rumbeke. Een must dus voor al wie in Rumbeke is terecht


gekomen met één of andere voorouder, of met één van zijn kwartieren. Ook wie 


geïnteresseerd is in lokale geschiedenis kan een interessante avond doorbrengen 


MAANDAG 16 FEBRUARI 1987 om 19 u 30 in ons lokaal, VMS, Arme Klarenstraat. 


De tweede voordracht van het kalenderjaar '87 gaat over" EEN VERGETEN VELDSLAG, 


ROESELARE-HOOGLEDE, juni 1794 n. Deze avond wordt verzorgd door ons medelid, 


de heer Edgard SEYNAEVE uit ROESELARE (Grote Markt 25 Bus 11). 
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De heer Seynaeve is vooral teresseerd (naast zijn genealogische interesse !) 


in militaire geschiedenis. Zo heeft hij o.a. een volledige dokumentatie over 


de soldaten van Napoleon van Oostrozebeke. Ook Roeselare is hij aan het bewerken. 


Zijn opzoekingen over" de van Hooglede in 1794 " hebben hem echter heel 


wat meer tijd gekost! Nadat hij zijn eerste opzoekingen deed in het Roeselaarse 


stadsarchief en in het Legermuseum te Brussel, moest hij op stap naar het buiten


land. Hij ging namelijk ook "snuisteren" in de archieven van hle Chateau de 


Vincennes" (ParijS) en het sarchiv in Wenen ! 


Zijn opzoekingen brachten ook een schat aan genealogisch materiaal aan het 


licht : de paspoorten bijvoorbeeld bevatten een beschrijving van de personen. 


Een avo~d om niet te missen! Neem alvast Uw agenda, want dit is de é 


uitnodig Het volgende Stamboompje verschijnt immers pas in maart.
• 

PUBLICATIE ( eeld) 

E.H. Arthur Coussens, onderpastoor te Ichtegem 1922-1926, is ongeveer 60 jaar ge

leden gestorven. Deze priester-schrijver had een grote naam in de wereld van de 

literatuur. Als priester was hij een graaggeziene figuur omwille van zijn een

voud en onbaatzuchtige inzet. In een brochure van ca. 20 blz. werd zijn (genea

logische) afkomst, zijn levensloop en ook een rijke literatuurlijst rukt. 

Deze uitgave verschijnt ook in het kader van 300 Sint-Jozefsco te Tielt. 

(waarvan Arthur Coussens een bekend oudleerling was) 

Deze brochure kan besteld worden door overschrijving van 150 fr. op reken 

712-6000655-27 van de auteur Rik Callens, A. Vermanderstraat 5~ 8830 Hooglede. 

(in de prijs zijn de verzendingsonkosten inbegrepen) 

adres: Archives d'Armentières, Mairie, Place du Général de Gaulle, F-59280 Arm. 

tel. 20.77.78.66 (toestellen 223, 225) - openingsuren: van dinsdag tot vrijdag 

van 8 u 30 tot 12 u en van 13 u 30 tot 18 u ; op zaterdag van 8 u 30 tot 11 u 30. 

De archieven zijn geopend voor allen die wensen opzoekingen te doen, na het tonen 

van de identite ren en op mak van een fiche. Alle raadplegingen zijn 

onderworpen aan de wet van 17.07.1978 en de wet van 03.01.1979. Wat betreft de 

B.S. beschikt men er over de geboorten van 1590 en over de huwelijken en sterfge

vallen vanaf 1630. De laatste 100 jaar zijn echter niet te raadplegen. Er wor

den echter geen fotocopies meer afgeleverd. 

http:20.77.78.66
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KALENDER KORTRIJK 


We nopen in 1986 verder te gaan op de succesvolle start van dit nieuwe werkjaar . 

De massale bijeenkomst tijdens de laatste vergadering was een riem orrler het 

hart voor net Destuur . Het rijksarci1ief was dan ook te klein om de vele belang

stellenden te ontvangen. Maar onze gastheer, Dr.ViJarlop zorgde ervoor dat bijna 

iedereen een plaatsje kon bemachtigen. Dank aan de vele aanwezigen,vooral uit 

De volgende vergaderingen gaan opnieuw door in het vertrouwd I ROESELARE 

lokaal in de Kijselsestraat. 

+ + + 

27 JAl~lhqI 1967 om 20 u. 

Lokaal : INTERCOM, Rijselsestraat 57 , 8500 KORTRIJK 

VOORDRACHT door e.h. Lucien 0OCROIX (Kortrijksestraat 156 ,8700 IZffiEN) 

over : 11 Gl.DBl\AL BE.VOLKI.!:\!GSONDERZOEK 1600 - 1800 in casu l'1EULEBEKE ". 

Dit is een voordracIlt die zowel de familiekundigen als de lokaalhistorici en 

de den~afen zal interesseren.L.Decroix omsü~ijft de studie die hij maakte 

met zijn ploeg over de MeuleDeekse oevolking als volgt 

Onze studie onderzoekt de hele bevolking systematisch. In het archief T,K)rdt 

register na reg~ster, akte na akte onderzcx::;ht en ontleed. De basisgegevens wor

den doorgestuurd naar verzamelpunten : gezinnen, d~ensten en instellingen. Zo 

ontstonden niet alleen databanken, naar vooral konfrontatiepunten. Onze meer 

dan 5cx:x> gezinsdossiers , met parallele steekkaarten, vormen a. h.w. een door

lopende en uitgebreide volkstelling .over een periode van 200 "jaar kan de Meule

beekse Devolking geteld, geïdentificeerd en sociaal-ekonomiscil gesitueerd v..or

den. Deze dossiers zijn uitkijk.E,X)!:;ten op het verleden. De ontvlikkeling kan 

bovendien worden gevolgd tot op vandaag. 11 

Zo luidde de samenvatting van de voordracht gehouden op het 48e kongres van de 

Federatie voor Oudheidkunde en Gescüiedenis van België (21-24 augustus 1986) 

en het was zeker êén van de bOeiendste van het hele congres.Een voordracht die 

niemand die zich met familiekunde of plaatselijke geschiedenis bezig houdt mag 

missen. Ied.ereen is welKom. 

24 FEBKUARI 1~87 om 20 u. 


Lokaal : INTERCOH, Rijselse..;traat 57, 8500 KORTRIJK 


VOORDRAC'HT door onze secretaris, de heer Johan KOElSTHAETE (Kransvijver 41, 


8710 HEULE) over: VAN STAL-itO'1EI:'J en FAL-lILIEGESCHIEDENIS. 


E.en inleidenae voordracilt die Z~Ch vooral richt tot onze .t>E;ginnende stanl::x:xJm
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zoekers. De voornaamste vragen die een beginnende zoeker zich stelt worden 

ll.ier beantwoord. De genealogische methcx1en worden bijgebracht. COk wie bij 

de geschiedschrijving van zijn dorp genealogische opzoekingen moet verrichten 

en hier nog niet de nodige ervaring voor heeft verworven kan aan zijn trekken 

komen. Iedereen is welkom. En onze ervaren zoekers rrogen gerust komen vertellen 

uit hun eigen opzoekingen. 

24 MAART 19~7 om 20 u. 


Lokaal : INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORI'RIJK 


VOORDRACHT door ons me:ielid, werkend. lid van "De Gaverstreke" , de heer 


André VANObWIELE (Zultse weg 53, 8790 WAREGEM ) over : 


" Hoe lokaliseren we onze voorouélers uitgaande van renteboeken, leenboeken, 


landJ:x)eken, uevolkingsOOeken e.a. archivalia " 


Deze voordracht sluit heel goed aan bij de voordracht van december. De tEer 


Vandewiele die met zijn studie over Zwevezele bewezen heeft een man van het vak 


te zijn zal ons op zijn manier wegwijs maken in de vele bronnen die kunnen dienen 


om onze voorouders te lokaliseren. Iedereen is hartelijk welkom. 


POPP- KAARTEN 


Tijdens de laatste voordracht was er sprake over afdrukken van (bewerkte) 


POPP·kaarten. Deze zijn te bekomen op volgend adres : 


Comité voor Bodemstudie 


Krijgslaan 281 


9000 GENT 

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

Nog een nuttig adres i. v .m. kaarten : 

Nationaal Geotjrafisch Instituut (vroeger :Militair Geografisch Instituut) 

ter I\Nf.IE:REN 

1000 BHUSSJ::L 

Er is een catalogus van de teverkrijgen kaarten.Vooral belangrijk voor de 

stafKaarten. 



GENEAIDGIE in recente ~VES'I'VI.AAJl.1SE PUPLlCATIES - 6 

Uit de inhoudstafel van het" 14de Jaarboek van de Geschied- en heemkundige Kring 

"De Gaverst;l!'eke" " (1986) noteerden vle volgende artikelen di~ de familievorsers 

aanbelangen : 

- R.CASTELAIN, De bezittingen van de familie Van der Moten te Ingooigem, vlortegem


Anzegem, Waregem, Celles (Henegouwei)e.a. 
- Ph.DESPRII:."l', Bijdrage tot de economische geschiedenis van Zuidwest-Vlaanderen.I. 

De Zuidwestvlaamse kalkprcx3.uktie, ovens en producenten 
- G.ALG:)ET, WaregeIl1 en Waregenu .. .l1rs op het einde van de 16de eeuw (1560-1580) 
- i<l.DEBROUWERE en E.DUCATrlliU~i, To};X)nymische 'uandelingen door Beveren-Leie (bevat 

ook veel familienamen) 
- F.SPELEERS,Anzegenl tijdens de Franse revolutie en het Franse bewind (1792-1815) 
- IvI .DEBKOUWERJ:.; en E .DUCATTEWvJ, Van woonsteden en mensen in Desselgem 
- H.OPSQ."1MER, Haregen1Se territoria onder Oplozer-Huise, 15de eeuw 
l<l.COORi.'îAERI', 0e verkool? van renten in de heerlijkheid walem te Hortegem.Wie .......lat ? 
M.DEIl"DITE, Verkiezingen,politiek en openbare opinie te Sint-Eloois-Vijve en in de 
Gaverstreek tijdens de jaren 1795-1836 
Ph.COUSSEl'lENT, De aanverwanten van pastoor COussnent ~Desselgem en Deerlijk (slot) 
Ivl.DEBROUWI:;RE en E.Du:.ATrEUW', Joseph de Coster en zijn voetreis naar Rome ten jare 
1749 
.r.tengelmaren : 
M.DBROUWERE en E.Dtx::A'ITEl::.lJvJ, Het klokkengietersgeslacht de Leer.knecht en Beveren 
P • HUYS , Genealogische sprokkelingen 
R.C::GWE, Het pensionaat te Harelbeke 
G.ALGOI:.T, I'blens en rrolenaars in Vlaanderen rond 1600. 

Opniemv een lJelangrijke aflevering dus van de actieve "De Gaverstreke" .\rVie 
in deze sb'eek net zijn voorouders zit v.ordt hier neer dan ve:nvend. 

Wie voorouders heeft in Ruiselede kan zeker zijn gading vinden in het halfjaar

lijks tijdschrift "Oud Ruysselede". 

Uit het nr. 1 (1986) noteren we o.m. 

J.DEPREDOMME,Cinema M:Xlerne.Gebro~ders Braeckevelt 

A.VAN SEVEREN, Jerome Van Severen,gerreente-ontvanger (net stamtx:x:mü 

G.DEGUFFROY,Het leen ten Hulle 

G.DE WULF, lb<] een brouwerij te Ruiselede (brouwerij v.h. rijksopvoedingsinstituut) 


Voor wie'Heulse voorouders heeft is "HEULESPIEGEL" een nust. In het laatste 

nurrmer (nr.5 sept.1986) vinden we volgende artikels: 

G.CIAUS,N • .MAES, Hoeveel Heulenaars sneuw~lden in de eerste wereldoorlog ? 

J .ROELSTRAh'TE, Het raadsel rond de zeve (n)k:amer opgelost (betreft o.m. familie 

Tuytens) 

J .ROELS'l'R.AE.'l'E, De familie Tuytens in Heule en het tragisch einde van burgemeester 

Gillis Tuytens 


Zit je rret Aartrijkse voorouders dan rroet je zeker het tijdschrift van de 

Heemkundige Kring David Jonckheere raadplegen. Het besteedt geregeld aandacht 

aan genealogie.ln het laatste nr. (nr.39, 1986) viel ons oog o.m. op 

volgende bijdrage. : C.BUFFEL,Herinneringen aan het gel::xx>rtejaar 1936 (o.m. een 

overzicht van gelJOOrten,imwelijken en overlijdens), 


http:genealogie.ln
http:ROELS'l'R.AE
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KORTRIJK en de TURI<EN in 1717. 

tvlissiewerk (1) 
Themiswaert, par ordonnantie

Aan eerw. pater LEHER vuyt 
van (den) 17e Xbre 1716Palestinen de sarrn.e van hondert 

pond par(isis) soo veele aen nero par 
Nationale rouw (7).ordonnantie van (den) 28e january 1717 

voor eene aelmoesse gheordon-
Aen Mynheere hooghbailliu,neert is te betaelen tot secours 
borghmeestere,schepenGn,van (den) tribut die syn convent 
pensionarissen, greffiers,aen (de) Turcken rn:::>et gheven 
mitsgaders den rendant, twee 
duyst acht hondertViering van een victorie 
ses envijftigh ponden par. 
over het aennemen van den1° (2) 
rauwe over de doodtAen Anthone DL VOS conchergier 
van haere Maj (esteyt) e dein het stadthuys de sarme van 
Keyserinne moeder seven handert twintigh pon(den) 
par ordonnantie van den:t;ar (isis) over taire ghedaen by borgmre 
27 febr. 1720ende Schepenen den heer Comnandant 

Devenits ende eenighe officieren 
Maar in de rand leest rren :mitsg(ade)rs den heere hooghbailliu 
den grooten rauwe aldaerin de vieringhe van (den)bataille 
gerrentionneert aen te nerrenghewonnen tegnen de Turcken 
ieder tsynen coste ,,",onder den par ordon(nantie van(den) 19 7ber 1716 
selven rauwe te moghen2° (3) 
bringhen in rekeninghe teAen Anthone GONTHIER met vyf 
laste van (de) Majesteytvan syne Consorten de som:ne van 
steden ende landen ofteachtien ponden p3.r (isis) over ghespeelt 
casselrien.te hebben met ketel ~ommels en(de) 

trompetten ghedeurende de vie 1720 : besparingenringhe van(de) voors (eide) victorie per 
1986 : besparingen !1!!ordonnantie van(den) 24e 7ber 1716 
Niets nieuws onder de zon. 

Aen Laure,lns HANNA.ERI' de sorrme Yolande LAMMERANI' 

van veerthien fXJnden 

ach~ scnele par(isis) over ghespeelt Bronnen: 

t I "_ebDen by ordre van Schepenen (1) A.R.A., nrussel,Rekenkarcer, 

op den baijaert ter causen van{de) 33.457, cap. 32, fO 82 

victorie ende bataillie ghewonnen (2) id.,cap.33,fo 84 

t'hebben jeghens den erfvijandt (3) id., fO 84,85 

per ordon(nantie) van (den) 13e Hbre 1716(4) id., fO 85 

40 (5) (5) id., fO 86 
Aen Anthone ~DNTHIER benevens (6) id., fO 86 
Vif van syne COl'll},Egnons de somrre (7) 33.460, fO 79 
van acnthien pon(den) par (isis) over gheM~~eltrniswa.r/Themiswaert == Te.rnesvar 
t 'hebben met rrornpetten en (de) of Timisoara, s::ad in Roemenië. 

keteltrommel over de rejouissance 
van het overgaen van Temiswar (8) per 
ord(onnantie) van (den) 12e 9bre 1716 
5° (6) 
Aen Laurens HANNAERr be.iaerder 
deser stadt de SOfll!TIe van neghen 
fOnden twaelf schele par (isis) over 
ghespeelt thebben op den bayaert 
voor het veroveren van (de) stadt 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je sbrt 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 't STAMBOOMPJE ? 


Alle Y.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 Wi lfried DEVOLDERE, Leeuweri k

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) 



........,..'...,~"', 


----_..-".,~..~-
."" -~ -......

' ...... 
....".'t ~tamboompjt ...............
-,.. ""!!Io..o.--'-" --~ 

. \' 
I ' . I 

ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

i..,,(J-Il-~1 

iJ;, : W~sI itv.,td~ 
;.t~A.-<.A.Hrt';"l,~ s
f300 ~O-/UI-

15e jaargang, nr. 2 - maart 1987 

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

Verantwoordelijke uitgever: 
Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 

Stationsdreef 130 . 8800 Roeselare 
RedakNe: 

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

Wllfried Devoldere 
Leeuwerikstraat 5 . 8800 Roeselare (V.V.F, Roeselare) 



- 10 

KAL END E R KOR TRI J K 

dinsdag 24 maart 1987 om 20 uur 

Lokaal: INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk 

VOORDRACHT door ons medelid, werkend lid van" De Gaverstreke ", de heer André 

Vandewiele (Zultseweg 53, 8790 Waregem) over 

" Hoe lokaliseren we onze voorouders uitgaande van renteboeken, leenboeken, 

" landboeken, bevolkingsboeken e.a. archivalia. " 

Deze voordracht sluit heel goed aan bij de voordracht van december en ook bij 

die van januari. Oe heer Vandewiele, die met zijn studie over Zwevezele bewezen 

heeft een man van het vak te zijn, zal ons op zijn manier wegwijs maken in de 

vele bronnen die kunnen dienen om onze voorouders te lokaliseren. Iedereen is 

hartelijk welkom. 

Op 25 en 26 april aanstaande heeft te LEUVEN het Nationaal Kongres plaats van de 


Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Het hoofdthema van dit kongres is 


" Kerkelijke Archieven ". Ge!nteresseerden kunnen het verloop van deze beide 


dagen weervinden in " Vlaamse Stam ". 


KAL END E R ROE S E LAR E 


maandag 16 maart 1987 om 19 u 30 


Lokaal: Vrije Middelbare School, Arme Klarenstraat, 8800 Roeselare 


VOORDRACHT door ons medelid, de heer Valère ARICKX (Erasmuslaan 6, 8500 Kortrijk) 


over : Uitwijking naar Amerika ".
" 
Vorige eeuw zijn uit Vlaanderen duizenden mensen vertrokken naar de "nieuwe wereld" 

om er hun geluk te beproeven. In het bijzonder de streek Roeselare-Tielt kende een 

grote emigratie. Over dit "probleem", dat genealogisch zeer interessant kan 

zijn, komt spreker ons onderhouden. Het belooft opnieuw een boeiende avond te 

worden. 

Voor het Nationaal Kongres verwijzen we U - zoals hoger vermeld - naar de dagorde 

die verschijnt in "Vlaamse Stam". Er is dus geen andere aktiviteit in april. 

Wie echter opzoekingen wil doen in onze bidprentjes en/of rouwbrieven, neme best 

kontakt met de voorzitster, mevr. Lieve Denys (tel. 051/20 35 06). 
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LIJST DER (173) LEDEN VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ «KARABINIEREN« 

SINT - MICHIEL, ROESELARE 
------------------------------------------------------------- Lieve Denys 

Deze lijst werd herzien en opgemaakt in algemene vergadering van 18 februari 1894 

en samengesteld op 1 juli 1895. Alle namen hebben we gemakkelijkheidshalve 

alfabetisch geklasseerd. Ere-voorzitter was "Burggraaf de Jonghe d'Ardoye",onaer 
ere-voorzitter was "Philip, graaf van Vlaanderen". Hier volgen de namen met 

de "datum van aanveerding". 
00000 

Abeele-Samyn Remi 

Ameye Edmond 

Anseeuw-Laevens Victor (lokaalbezorger) 

Bageln-Vandenabeele Cyriel 

Bagein Flor 

Baillieul-Carbonez Adolf 

Baillieul-Stragier Jules 

Begerem Karel (notaris Passendale) 

Belpaire Jozef 

Billiet Karel 

Bonte Jozef 

Bossuwe Hilaire 

Bouckaert Alfons (lokaalbezorger) 

Boutens Jan 

Brouw-Raveschot Karel 

Callebert-Stragier Eugène 

Callebert Jerome 

Callebert Paul 

Cappelle-Vanderougstraete Albert 

Carbonez Alex 

Carbonez-Baillieul Edgard (doelbezorger) 

Carbonez-Billiau Henri (SChrijver) 

Carbonez Paul 

Carlier Jozef 

Carlier-Dispersyn Silv. 

Chau-Vercruysse Jan 

Clais-Hoornaert Em. 

Clais-Gombert Jules 

Corteville-Lybeer Alfons 

21.10.1888 

14.05.1890 

05.12.1886 

05.12.1886 

24.04.1894 

28.04.1890 

23.07.1893 

13.05.1889 

25.02.1894 

06.09.1892 

21.05.1895 

21.05.1895 

14.05.1890 

04.11.1888 

29.07.1889 

13.06.1893 

08.01.1888 

25.02.1894 

25.06.189.6. 

21.05.1895 

28.01.1877 

20.0LI.1873 

25.12.1891 

06.03.1893 

21.10.1888 

25.03.1894 

16.05.1892 

21.05.1895 

27.09.1889 



Coussement-Denys Karel 

Coussement Michiel 

Coussement Victor 

Cracco Alfons 

Oebaene-Degryse Omer 

Oebal Eugène 

Debrabant-Maertens Philip 

Debrauwer-Roelens Theodoor 

Oebrouckere-Vansieleghem Gustaaf 

Oeckmyn-Laevens Gustaaf 

Oeclercq-Oezuttere Cyriel 

Oeclercq Oésiré 

Oeclercq-Wulleman Henri 

Degand Jan Bapt. 

Dehul~ter-Lybeer Alfons 

Delbeke-Moerman Arthur 

Delbeke-Vandamme Jul. 

Oelbeke-Comer Paul 

Dsldaele-Vanneste Jan 

Deleu Ern. 

Demeester Alfons 

Demeester-Maselis Jozef 

Demeester-Vannieuwenhuyze Jul. 

Demonie-Lefevre Jozef 

Denolf-Duyvewaerdt H. 

Denys-Coussement Albert 

Oenys-Carbonez Désiré (doelbezorger) 

Deplae Arthur 

Derdeyn Albsrt 

Oerdeyn Louis 

Deroo Amic 

Deryckere-Rsynaert Jules 

Desmedt August 

Devos-Mahieu Al. (notaris Rumbeke) 

Devos-Vanhee Alfons 

Devos-Calm~yn Henri 

Dewanckel-Derdeyn H. 

Deweerdt Am. 
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27.01.1884 

21.n5.1895 

27.10.1889 

23.07.1893 

13 .06.1893 

30.06.1895 

27.09.1889 

19.07.1889 

09.10.1887 

3Cl.06.1895 

05.08.1877 

04.07.1889 

25.02.1894 

06.09.1892 

24.09.1893 

06.03.1893 

21.10.1888 

17.11.1861 

26.02.1895 

1,',.04.1891 

27.01.1890 

18.12.1894 

21.05.1895 

08.06.1892 

07.12.1892 

06.05.1894 

30.07.1872 

23.07.1893 

13.06.1893 

13.06.1893 

07.07.1893 

27.10.1889 

28.10.1888 

25.02.1894 

09.01.1891 

03.03.1889 

21.05.1895 

2,'~ .04 .1894 



- 13 

Dewulf-Callens Cam. 

D'Heedene-Aelbrecht Constant 

Dobbels-Clais Louis (lokaalbezorger) 

Doom Gust. 

Dolphen-Vanneste Albert 

Dulieu llJwe 

Dupon Karel 

Duyvewaerdt-Vanbiervliet Hipp. 


Ente-Vanlede Camiel 


Feys August 


Filez-Heldenbergh Edmond 


Gombert Jozef 


Grymonprez-Vermeulen Karel (hofbezorger) 


Gryspeerdt-Oenys Jan 


Hillewaert-Claeys Bernard 


Hinnekint-Samyn Henri 


Hoet-Theys Oésiré 


HORRIE Henri (Horrie-Oeckmyn) - voorzitter -


Horrie Henri (zoon) 


Hostens-Maselis Camiel 


Hostens Henri 


Jacobs-Deweerdt Emiel 


Jacques Amand 


Lamon-Devoldere Alfons 


Legein-Mauius Leon 


Legein-Moerman Eugène 


Lesire Ferdinand 


Lobelle-Coussement Camiel 


Lodrioor-Oamman Eugène 


Lybeer-Laevens Victor 


Maelfait Ruf. 


Maelfait-Deconinck Victor 


Mahieu-Vermeulen Alfons 


Mahieu-Tack Wwe 


Maselis-Hinnekint Alfons 


Maselis-Vandeweghe H. 


Maselis-Ruysen Lod. (hofbezorger) 


Masselis-Lagaeye Theofiel 


28.0tl.1890 

13.08.1880 

09.11.1879 

2/.\..09.1893 

24.04.1893 

13.06.1893 

18.12.1894 

05.12.1886 

29.09.1878 

07.07.1893 

05.12.1886 

25.06.189{1 

18.12.1888 

03.10.1886 

29.07.1889 

30.04.1892 

05.12.1886 

15.08.1853 

03.05.1869 

28.10.1888 

18.12.1894 

21.08.1890 

07.07.1893 

14.05.1893 

15.08.1882 

16.12.1893 

30.07.1892 

28.04.1890 

27.10.1889 

27.01.1890 

30.-D t,.1892 

24.04.1894 

25.12.1891 

06.12.1892 

06.12.1892 

06.12.1892 

12.06.1877 

06.12 .1892 

http:2/.\..09


Matthys-Meeseman Hector 

Matthys-Oebaene Jerome 

Moerman Michel 

Nollet-Slosse Al. 

Pardou-Outhoo Jan 

Parmentier-Dhondt Const. 

Pattyn Alf. (lokaalbezorger) 

Pieters-8aillieul Gust. (doelbezorger) 

Planckaert-Pattyn Gust. 

Reynaert-80ssuwe Cam. 

Rodenbach-Delahoutre Jules 

Rommelaere-Dujardin Paul 

Rommens-Gombert Georges 

Roosen-Haspeslagh J. 

Rousseau-Dewilde Cam. 

Ruyssen-Luyssen Al. 

Sabbe Edward 

Samsoen-Schuiten G. 

Schepens Phil. 

Seaux Rob. 

Sinnesael-Masquelier Th. 

Soenen Alfons 

Soenen-Noseda Arth. 

Soenen Cyriel 

Soenen Odiel 

Soete-Naert Jul. 

Spillebout-Vercruysse Hipp. 

Steylaers-Decoster Jos. 

Stubbe-Oelannoo Karel (doelbezorger) 

Talpe Honoré 

Vancoillie-Seynaeve Jan 

Vandaele-Naessens Gust. 

Vandemoortele Jos. 

Vandenberghe-Dewilde René (ontvanger) 

Vandenberghe-Vandeweghe Emiel (ondervoorzitter) 

Vandenbussche Cyriel (Ardoye) 

Vandeputte-Bagein Hilaire 

Vandeputte-Duyvewaerdt Jules 

13.06.1893 

06.06.1890 

23.05.1891 

30.06.1895 

01.11.1892 

07.07.1893 

23.10.1881 

31.08.186L( 

05.10.1879 

05.12.1886 

13.06.1893 

1~.05.1892 

23.07.1893 

30.07.1892 

23.07.1 

28.03.1890 

12.06.1877 

14.12.1893 

08.06.1892 

09.10.1887 

21.05.1895 

(niet ingevuld) 

21.05.1895 

28.10.1888 

26.02.1895 

25.05.1889 

30.03.1886 

28.03.1890 

30.10.1864 

06.09.18~2 

1 tl.05.1890 

06.09.1892 

24.01.1895 

10.10.1875 

05.11.1876 

06.06.1890 

30.04.1893 

13.05.1889 
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Vandermeiren-Vanneste Pieter 

Vandevoorde-Rosseel Henri 

Vandewalle Adolf 

Vandomme Henri 

Van Eeckhoutte-Masureel Theofiel 

Vanhove-Carlier Stan. 

Vanhoutte Wilfried 

Vanlierde-Bertrand L. (hofbezorger) 

Vanneste-Verduyn Ed~ard 

Vanneste Fernand 

Vanneste-Catulle Jan 

Vanneste-Moerman Jozef 

Vanneste-Degrendele Richard 

Vantieghem ~lich. 

Vantomme-Oenys Georges 

Vantomme Paul 

Veralleman Raimond 

Veranneman-Veys Am. 

Veranneman-Boulez Victor 

Verburgh Edmond 

Vercruysse-Vanheule Jan 

Vermeulen-De Jonghe Jules 

Vermynck Jos 

Verstraete Arthur 

Veys-Willemyns Charles 

Veys-Moerman Em. 

Vyncke August 

Wallaeys Odo 

Willems-Kervyn V. 

Wyffels-Herreboudt Edm. 

Over "Karabinieren vroeger en in 1895" kunnen we ook 

" Familia Oenys ", 15, blz. 5 ; 

" Familia Denys H, 17, blz. 3. 

04.10.1888 

03.03.1889 

07.07.1893 

25.12.1891 

30.07.1892 

28.10.1888 

13.06.1893 

14.03.1886 

20.07.1875 

24.09.1893 

27.10.1872 

24.01.1895 

22.10.1865 

28.10.1888 

06.09.1892 

18.12.1894 

30.04.1893 

30.04.1893 

30.04.1893 

15.12.1878 

27 .10.1889 

30.04.1892 

06.05.1894 

24.04.1893 

30.07.1892 

31.08.1891 

25.02.1894 

01.01.1892 

30.07.1892 

21.01.1890 

nog verwijzen naar : 
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" 150 JAAR ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN TE ROE5ElARE 

" OE EERSTE PALMARES VAN 21 JULI 1839 

J. Goddeeris 

Dit jaar wordt te Roeselare het 150-jarig bestaan van haar Academie voor Schone 

Kunsten met verscheidene feestelijkheden herdacht. Ondergetekende zal in mei zijn 

vrucht van vijf jaar opzoekingswerk in een historische studie over diezelfde aca

demie brengen. Het wordt een boeiendeen toch pittig geschreven story van 150 jaar 

wel en wee in en rond dit Roeselaars kunstinstituut. Dank zij het omzeggens vol

ledig bewaard academie-archief, kon een getrouw beeld opgehangen worden - méér dan 

250 blz. lang - van de spectaculaire evolutie in deze onderwijsbranche, van een rom

melige zolderkamer in de Wallenstraat tot de prestigieuze gebouwen in de leenstraat. 

We menen dat het voor familievorsers wel eens interessant kon zijn de allereerste 

palmares van onze academie uit te schrijven : wie weet, ontdek je er niet een ver

loren gewaande overgrootvader? Alle palmaressen werden door ons genoteerd ; indien 

er belangste~ling daarvoor bestaat, kan dit misschien gebundeld worden tot een 

bescheiden genealogisch "goudmijntje" ••• 

Figuurtekenen, eerste klas : groot hoofd geSChaduwd. 

1ste prijs: Callebert Ferdinand, medaille van de koning 

2de prijs: Seaux Jean, grote medaille 

3de prijs Van Gheluwe Joseph, geslaagd 

4de prijs lietaert Amand 

5de prijs Verburg Amand 

6de : Rodenbach Pieter 

Figuurtekenen, tweede klas : schetsen van groepen. 

1ste prijs Doom Pierre, medaille van de koning 

2de Goemaere Frederik, kleine medaille 

3de lenoir Fr., geslaagd 

4de : Werbrouck Edouard 

5de : 8runeels Ferdinand 

6de Callebert Antoine 

7de lenoir Désiré 

Figuurtekenen, derde klas : klein hoofd geschaduwd. 

1ste prijs : Cracco Eugene, grote medaille 

2de : lietaert Felix, geslaagd 

3de Hanssens Joseph 

4de : Baggin Edouaerd 
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5de Oejaeghere Richard 

6de Mattijn Richard 

Figuurtekenen, vierde klas: tekenprincipes. 

1ste prijs Stoffel Guillaume, kleine medaille 


2de Vandeperre Isidore, geslaagd 


3de : Surmont Amand 


4de Busschaert Pierre 


5de : Verburg Medard 


6de Van Caillie Adolphe 


7de Oehullu Jean 


Bouwkunde, eerste klas.: plans en voorgevels. 

1ste prijs Van Gheluwe Louis, medaille van de koning 

2de Vandemaele Pierre, grote medaille 

3de Vogels Bruno, geslaagd 

4de : Oe Laeij Edouard 

Bouwkunde, tweede klas: Dorische Portiek. 

1ste prijs Verbeke Jean, grote medaille 

2de : Delforterie Edouard, geslaagd 

3de Delaeij Leonard 

4de : Watteeuw Jean 

Bouwkunde, derde klas : Toscaanse Portiek 

1ste prijs : Vande Winckele Jean, kleine medaille 

2de : Deckmijn Guillaume, geslaagd 

3de : Bouckaert Pierre 

4de : Houthoofd Jacques 

Speciale cursussen: lineaire perspectief. 

1ste prijs : Verbeke Jean, grote medaille 

2de : Callebert Ferdinand, geslaagd 

3de : Vande Maele Pierre 

4de : Oelaeij Edouard 

5de : Van Gheluwe Joseph 

Speciale cursussen : ornamentenstijl. 

1ste prijs: Callebert Ferdinand, grote medaille 

2de : Verbeke Jean, geslaagd 

3de : Goemaere Frederik 

4de : Termote Henri 
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Speciale cursussen: meetkunde toegepast aan de bouwkunde. 

1ste prijs Vande Maele Pierre, grote medaille 

2de : Surmont Amand, geslaagd 

3de Verburg Amand 

4de Lenoir Désiré 

5de Verbeke Jean 

nog een paar data om te noteren : 

Genealogie en Computer heeft nu ook zijn verantwoordelijken voor de V.V.F .-afdelinge 

In West-Vlaanderen zijn er ook enkelen die met compute~ werken. Op maandag 6 

april om 20 u. werd door de mensen van VVF-Brugge (verantwoordelijke computer 

Luc Vander Avort, Kerkstraat 17, 8340 Damme, tel. 050/36 02 94) een vergadering 

gepland met de -multi us er club" in het Schuttershof te 8310 Brugge (Sint-Kruis), 

Boogschutterstraat. Wie denkt aanwezig te zijn op deze vergadering, kan misschien 

best kontakt opnemen met Johan Roelstraete (Kortrijk) of Wilfried Devoldere (Roe

selare). 

Op dinsdag 28 april aanstaande, heeft een TV-uitzending plaats over genealogie. 

In deze uitzending komt ook de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde aan bod. 

Het juiste uur en kanaal kan U vinden in Uw TV-programmablad. 

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

UW PROBLEMEN IN HET RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK ••• 

Wie aanwezig was in oktober 1986 te Heule (colloq.) herinnert zich wellicht, dat 

de heer WARLOP beloofde een bord te plaatsen. Nu is het zover. Wie dus vragen 

of problemen heeft, afficheert deze aan dit bord. De persoon met de oplossing 

kan zo direkt zijn diensten aanbieden. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++ 

VRAAG EN ANTWOORD ••• 

* De heer H. VANDENBORRE, 29 Boulevard Lucien Gélot, F-93270SEVRAN, vindt de 

familie Vandenborre in het Kortrijkse tot rond 1710. Wie heeft meer inlichtingen 

over deze familienaam ••• 

*** 
* Oe heer Marcel Simons, Loverdal 28, 3091 Kampenhout-Berg is op zoek naar 

Jacobus Mekeirele, gehuwd met Lampe Antoinette, die overleden zou zijn te Anzegem, 

op 15 december 1782. Wie weet hierover meer? Ook alle inlichtingen zijn welkom 

over de familie Mekeirele (Mekeirle, Mekeirel, Mekerle ••• ) 



- 19 

* E.H. Karel Denys, Detroit (U.S.A.) (graag antwoord via Lieve Denys, Roeselare) 

zoekt geboorteplaats van Charles (Karel) p. Rabaut. Volgens "Belgians in America" 

was hij te Kortrijk geboren op 4 juli 1830. .Opzoekingen die gedaan werden in 1986 

in de BS van Kortrijk waren tevergeefs. Er waren zelfs geen Rabaut's te vinden 

te Kortrijk. E.H. Denys vermoedt dat bewuste persoon geboren zou zijn in een om

liggende gemeente. De vrouw van Charles Rabaut (ook graag geboorteplaats en datum) 

werd volgens haar bidprentje te Kortrijk geboren en niet te Brussel, rond 1826. 

Ze heette Palmyre Pringiers, en was 67 jaar toen ze hier op 6 juni 1893 overleed. 

*** 
* De heer Leo Hannes, Hofstraat 30, 2400 Mol zoekt een huwelijkskontrakt, van 

Karel Deleersnyder en Coleta De Geetere, verleden 'voor notaris Libbrecht uit 

Pittem op 19.06.1869 (gehuwd te Wingene). Waar zijn de akten van deze notaris 

bewaard ? 

====================================~=============================================== 

VOOR DE BOEKENKAST ••• 

- Onlangs verrijkten we onze boekenkast met" HET EINDE VAN DE ONVERANDERLIJKHEID " 

(C. Schelstraete, H. Kintaert en D. De Ruyck). Dit werk handelt over arbeid, bezit 

en woonomstandigheden in het land van Nevele tijdens de 17e en de 18e eeuw. 

Omstreeks het einde van de 18e eeuw werd de ONVERANDERLIJKHEID in de toenmalige 

leefwereld doorbroken en dit voor het eerst sinds eeuwen. De opkomst van comfor

tabele slaapmeubels als ledikanten en hemelbedden en van spiegels en horloges moet 

voor de toenmalige landman even ingrijpend zijn geweest als de veralgemening van 

radio, TV en koelkast voor zijn verre nakomeling. 

In dit boek worden arbeid, bezit en wonen belicht bij de verschillende sociale 

klassen van de plattelandsmaatschappij. De bronnen die daartoe werden aangewend, 

nl. Staten van Goed, maakten het mogelijk een beeld te vormen van het dagelijks 

leven in het land van Nevele. We kunnen als het ware binnenstappen en rondneuzen 

in de Ancien Régime-woning. De Staten van Goed waren ideale uitgangspunten voor 

de auteurs naar dieper onderzoek. Or. C. Vandenbroeke heeft het over een tlmodel

studie van regionale terreinverkenning". 

(prijs 490 fr. verzendingskosten inbegrepen, op 290-7431460-20 van heemkring 

Het Land van Nevele) 
W.O. 



I; 

" HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je stlrt gewoon het lidgeld (850 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 tijdschri ft door naar Wi lfried DEVOLDERE, Leeuweri k

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) 

l§ 
bank 
van roeselare 
en 
west-vlaanderen 

Vlaanderens belangrijkste regionale bank 

nauw verbonden 


met de Westvlaamse 

economische groei 
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o N Z E KAL END E R KOR TRI J K 

Dinsdag, 26 mei 1987 om 20 u. 


Lokaal: INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK 


Voordracht door Lic. hist. Irmgard CALLENS (Gemeenhof,45 


8710 Heule) over "LEVEN EN WERKEN IN DE KASSELRIJ KORTRIJK". 


In dEZe voordracht zal spreekster het hebben over de enorme 


bloei die Vlaanderen in het algemeen en de Kasseirij Kortrijk 


in het bijzonder in de 18de eeuw kende.We zullen er vernemen 


hoe de economie er zich wist aan te passen aan de demografi 


sche omstandigheden, vooral op het gebied van de landbouw en 


de husnijverheid. Belangrijk voor ons genealogen is dat 


om dit resultaat te verkrijgen vooral gebruik werd gemaakt 


van staten van goed.Een must voor iedere vorser die zijn 


stamboom vlees en bloed wil geven ! Iedereen is van harte 


welkom.De toegang is zoals steeds vrij en kosteloos. 


Dinsdag, 23 juni 1987 om 20 u. 


Lokaal: INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK 


Les OUD SCHRIFT. 


Aan de hand van voorbeelden worden enkele minder gekende 


bronnen behandeld en gelezen. 


We trekken ook wat tijd uit om vragen van onze leden-zoekers 


te beantwoorden. 

000 

VERGEET NIET om op 28 APRIL de TV aan te zetten. Er komt 

een programma over familiegeschiedenis op de buis dat je 

zeker niet mag missen ! 
o 0 0 

De geplande reis naar Antwerpen met bezoek aan het centrum 

werd naar het najaar verschoven. Meer nieuws hierover in 

he~ volgenè krantje. 
000 

PROVINCIALE PRIJS VOOR VOLKSKUNDE 1988 

In 1988 wordt de prijs voor Volkskunde door de Provincie 

West-Vlaanderen toegekend zowel voor academisch gevormden 

als voor niet-academici.Reglement en inlichtingen kunt u 

http:welkom.De
http:kende.We


-13"bekomen 	 op volgend adres : 

Provinciaal Administratief Centrum 

Domein Boeverbos 

Koning Leopold lIl-laan 41 

8200 BRUGGE 2 tel. 050/ 38 69 01 
o o o 

BOEKENNIEUWS 


DE LEIEGOUW. HANDELINGEN VAN HET KONGRES. 


Verschijnt in twee delen.Eerste deel beslaat 352 bladzijden 


en ligt inmiddels al op onze boekentafel.Wie de twee delen 


wenst kan dit door 2 x 425 of 850 n over te maken op reken. 


068-2042304-93 van het Kongres-Leiegouw.Wilt u ze nog goed


koper dan kan dit door gewoon lid te worden van de Leiegouw. 


Voor 2 x 500 n krijgt u dan de jaargangen 1986 en 1987 

Handelingen inbegrepen, d.w.z. meer dan 1000 bladzijden. 


Lidmaatschapsbijdrage te gireren op bankrekening 717-0300409

75 van De Leiegouw Kortrijk. 


Over het 14de Jaarboek van DE GAVERSTREKE hadden we het al 


in ons vorig nummer. Het is te verkrijgen door storting van 


595 n op rekening 068-0503010-92 van de Geschied- en Heem


kundi&e Kring Waregem. 


Bij Flandria NOstra (Kortemarkstraat 20 ,8100 Torhout) 


verschijnen enkele belangrijke reprints 


- E.DE COUSSEMAKER, Troubles religieux du XVle siècle 


dans la Flandre Maritime 1560-1570 documents originaux. 

I nlei ding 'd«o r R. De bevere (prij s bij voor i n tekeni ng 

2200 n per deel - 4 delen,samen 1647 blzn. erna 2500 n ) 
- A.MERGHELYNCK, Vade-mecum pratique et utile de connaissan

ces historiques et indicateur nobiliaire et patricien de 

ces contées •.. ,Tournai,1896-97 • 
• 

Belangrijke reprint, 634 blzn.Heel beperkte oplage. 


5000 n bij voorintekening. 


Voor datum van verschijnen en wijze van betalen neem 


vooraf kontakt met de uitgeverij (cfr supra. 




ALBUM DR CARLOS WYFFELS 

De voorintekenaars hebben ondertussen hun exemplaar ontvan

gen.Het is hier onmogelijk om de ca 50 bijdragen te be

spreken, maar gezien de grote verscheidenheid steken er 

zeker bijdragen bij die u persoonlijk interesseren. 

Wie vergeten is in te tekenen kan het boek (573 blzn) 

bekomen door storting van 900 & te vermeerderen met de 

verzendingskosten op bankrekening nr 210-0245608-56 per 

adres Miniemenstraat 21 - 1000 Brussel met vermelding 

Album Dr.Carlos Wyffels. 

BIDPRENTJES VOOR 1900. 

Het V.V.F.-centrum in Merksem bezit een bidprentjesverza

meling van ca 450.000 stuks.Uit veiligheidsoverwegingen wer

den de bidprentjes van voor 1900 achter slot en grendel 

geplaatst.Na de uitname en het klassement werden de genealo

gische gegevens van deze oude bidprentjes genoteerd en tot 

een boek samengebracht van ca 450 blzn.Het gaat om zo'n 

7500 bidprentjes.Steekproeven wijzen uit dat ca 1/3 gaat 

over personen uit onze provincie. U kunt dit boek op het 

centrum raadplegen en er is zelfs mogelijkheid om een kopie 

te bekomen van een bidprentje dat u zou interesseren. 

KATALOGUS V.V.F.-bibliotheek. 

Dat het V.V.F.-centrum beschikt over een rijke bibliotheek 

is u wellicht bekend.Eindelijk is er ook een catalogus 

voorhanden. Een boek van ca 450 blzn, waarin de boeken 

terug te vinden zijn onder zeven hoofdthema's: archiefwezen, 

bronnenpublicaties,blibliografie,familiegeschiedenis-genealo

gie-biografie,hulpwetenschappen, algemene,regionale en lokale 

geschiedenis en bijzondere geschiedenis. 

Het ligt niet in de bedoeling het boek te drukken, maar om 

tegemoet te komen aan de leden die het werk willen bezitten 

wordt het volgende voorgesteld. U kunt een optie nemen door 

100 & te storten op rek. 001-0585163-38 van V.V.F.gouw Ant

werpen en dit tot 1 mei.We laten u in juni weten of het al 

of niet gedrukt wordt.Zo ja dan stort u het resterende bedrag 

en de verzendingskosten op het zelfde nr.Zo neen dan wordt het 

bedrag teruggestort.De prijs van de katalogus 750 &.Verz. 90 & 

http:teruggestort.De
http:wordt.Zo
http:geplaatst.Na


Afdel~ng Roeselare 

K. ALE N DER 

Maandag 18 MEI 1987 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S. Arme Klarenstraat 
te Roeselare. VOORDRACHT door Wilfried Devoldere uit Rpeselare over 
INITIATIE TOT HET STAMBOOMONDERZOEK. Het wordt een avond ~oor de 
mensen die willen starten met hun opzoekingen. Gevorderden zijn 
echter ook welkom, maar het wordt eerder iets voor diegenen die pas 
van start gaan. Reeds verscheidene nieuwe leden vroegen naar een 
avond over het "starten met een stamboom". Mis dus deze avond niet 
als U nog maar pas in de startblokken zit. Tijdens het volgende 
seizoen volgt misschien weer een kursus over genealogie. 
Maandag 15 JUNI 1987 om 20 u 15 (let op het uur!!!) houden we als 
slot van het seizoen een VRIJE WERKVERGADERING. Graag zouden we er 
zoveel mogelijk leden ontmoeten suggesties voor het volgende 
werkjaar zijn immers op deze avond welkom. Indien U een idee hebt, 
laat het ons gerust weten op deze avond. 

KWARTIERSTAAT HORRIE - DECKMYN 

we zijn fier U in dit Stamboompje de kwartierstaat te kunnen tonen van 
de familie Horrie-Deckmyn. Het is het werk van onze voorzitster LIEVE 
DENYS, en dit in samenwerking met enkele V.V.F.-Ieden. Ze vraagt dan 
ook aan de lezers van dit tijdschrift, eventuele aanvullingen te laten 
geworden bij haar. Te Roeselare leven nog tal van nakomelingen als 
nazaten van de dochter van het echtpaar Horrie-Deckmyn, namelijk 
HELENA HORRIE die gehuwd was met JOSEPH DEMEESTER (1830-1897). 

Zowel van de hand van Dr. Jur. Michiel De Bruyne als van de hand van 
John Goddeeris verschijnt eerlang een werk over de Roeselaarse Kunst
akademie. Wat het werk betreft van eerstgenoemde auteur vindt U in 
bijlage een intekenformulier met alle gegevens. Ook voor het tweede 
werk werden we gekontakteerd om prijs en gegevens bekend te maken 
480 fr. tot einde mei, daarna 600 door storting op 000-0957608-24. 

TEN MANDERE, nr. 76, 26e jg, nr. 3 is volledig gewijd aan het dagboek 
van JULES LAFAUT. In het geheel komt Izegem gedurende de periode van 
1870-1907 zeer goed aan bod. Lafaut had vooral belangstelling voor 
velerlei "fait divers". Daarbij komen heel wat genealogische gegevens 
van verschillende families aan bod. Wie het werk wenst te bestellen 
kan dit door overschrijving van 100 fr. op banknummer 712-0700260-03 
van Ten Mandere, Ommegangstraat 69/1, 8700 Izegem, met vermelding van 
"J. Lafaut-nummer". 

BOEKENNIEUWS IN 'T KORT 

• STATEN VAN GOED EERSTE DE~Lvan het AMBACHT WAARSCHOoT, OOSTWINKEL EN 
RONSELE, periode 1605-1700 zijn pas verschenen. Prijs: 325 fr. (t 35 
fr. verzending) op 000-0419293-59 van Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 8880 
Tielt . 

• DE MENTALITEIT VAN BOEREN EN BURGERS IN OUDENAARDE EN ZIJN KASSELRIJ 
(15de-18de eeuw) van Rik Castelein is het vervolg en sluitstuk van een 
trilogie. Prijs: 630 fr. (verzending 30 fr. ) op 000-0864648-87 van 
de auteur, Wbrtegemstraat 116 te 9700 O~denaarde. 
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HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gevoon het lidgeld (850 ~ gewoon lid 1250 ~ steunend 

lid 2000 ~ min. beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 

van V.V.F. - Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift "VLAAMSE STAM". 

De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere 

tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, 

familieverenigingen, heraldisch kollege : 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst : .••....•.••••• 
Van Heybeeckstraat 3.2060 ANTWERPEN-MERKSEM 
tel. 03/ 646 99 88 

HOE ONTVANG IK "'t STAMBOOMPJE " ? 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK 
ontvangen ons krantje gratis.Ze moeten wel hun adres opgeven. 
Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderin 
gen NIET bijwonen, kunnen ons tijdschrift bekomen door stor
ting van 150 ~ op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELAR , 
8800 ROESELARE. 
een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met 
dank aanvaarden ! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten 
bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 

de heer Wilfried DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat 5 
8800 ROESELARE 
tel. 051/ 22 14 73 

KORTRIJK 
Voorzitter Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat 3 

8752 BAVIKHOVE 
Secretaris / 	 Contactadres : 

Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 056/ 3S 07 11 

De maandelijkse vergaderingen (april,juli,aug.uitgezonderd) 
vindt(meestal) plaats in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat 57, 
8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maan 
ROESELARE om 20 u. 
Voorzitster : Lieve Vercruysse-DENYS 

Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE 
tel. 051 / 20 35 06 

Secretaris Wilfrled DEVOLDERE 
Het lokaal is gevestigd in de V.M.S. Arme Klarenstraat, 
8800 ROESELARE. Vergaderingen meestal derde maandag van de 
maand om 19 u 30. 

REDAKTIE VLAAMSE STAM 
de heer E. VAN HAVERBEKE 
Nieuwpoortsesteenweg 20 
8400 OOSTENDE (tel. 059/ 70 83 67 

Kopij voor West-Vlaanderen mag ook bezorgd worden aan 
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 HEULE. 

bank 
van roeselare 
en 
west-vlaanderen 


Vlaanderens belangrijkste regionale bank 

nauw verbonden 


met de Westvlaamse 

economische groei 


http:gratis.Ze
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158 jaargang, nr. 4 . september 1987 

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


Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr. Lieve Vercruysse·Oenys 


Stationsdreef 130·8800 Roeselare 

Redaktie: 


Johan Roelslraele 

Kransvijver 41 ·8710 Kortrijk·Heule (V.V.F. Kortrijk) 


Wilfried Oevoldere 

Leeuwerikstraat 5 . 8800 Roeselare (V.V.F. Roeselare) 


http:Q.I'\.Ct
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A F 0 ELI N G ROE 5 E LAR E 

zaterdag 19 september 1987. BEZOEK AAN HET V.V.F. CENTRUM - ANTWERPEN 

Dit bezoek gaat door, samen met onze vrienden van V.V.F. KORTRIJK. 

Hier vo t het programma : 


08 u 00 : opstap (bus) aan het lokaal V.V.F. Roeselare (Arme Klaren

straat, Roeselare) voor de leden van in en rond Roeselare. 

08 u 25 opstap aan het 5tedelijk Museum, Broelkaai, Kortrijk voor de 

leden van V.V.F. Kortrijk. 

10 u 00 aankomst te Antwerpen. 

10 u 15 : geleide stadswandeling in het oude centrum van de stad. 

11 u 45 : vrij middagmaal. Er zijn tal van restaurants naar ieders beurs 

en vermogen in het centrum. 

13 u 30 : samenkomst en vertrek naar het V.V.F. Centrum per bus. (~erksem) 

14 u DJ : ontvangst en welkomstdrink in het Centrum voor Familiegeschiedeni 
• 
Een versterkte ploeg V.V.F.-medewerkers zal er ons opwachten, zodat we er 
een totaalbeeld zullen kunnen opdoen van wat er te zien en te vinden is. 
ue bibliotheek bevat bvb. circa 850G boeken, waaronder reeksen archief in
ventarissen, bronnenverwerking, streekgeschiedenis, familiegeschiedenis. 
U kan er ook consulteren: 
- ca. 1500 kwartierstaten, allen op fiches ge~xcerpeerd ; 
- ca. 500 000 bidprentjes ; 
- ca. 250 000 rouwbrieven ; 
- krantenknipsels (met dikwijls onverwachte vondsten), handschriften, 

"stamfamilies ll op fiche ; familie-, heem en geschiedkund tijdschrif
ten; familietijdschriften, enz. 

18 u 00 : einde van het bezoek en terug huiswaarts. 
Voor dames die hun mannen-genealogen vergezellen is op amper 100 meter van 
het Centrum een 2,5 km lange winkelstraat. (~annen die hun vrouw-genealoge 

vergezellen: de bar in het Centrum is doorlopend open ••• ) 


Praktisch: inschrijven tegen ten laatste 10 september a.s. bij Johan 

Roelstraete of Lieve Oenys (adres en telefoon op voorpagina). Wil wel 

aanduiden waar U opstapt. Prijs: 350 fr. per persoon : voor autocar, 

drinkgeld chauffeur en stadsgidsen. Het Centrum is uiteraard gratis. 

PLAATSEN BEPERKT TOT 50 !!! 


maandag 19 oktober 1987 om 19 u 30 in ons lokaal, Arme Klarenstraat. 


VOORDRACHT OVER I' GENEALOGISCHE BRONNEN VOOR MDOR5LEDE (Passendale)" door 

de heer Jan VANOERHAEGHE, Claessensdreef 136, 2070 KAPELLEN {tel.03/6651556 


De heer Vanderhaeghe is bekend bij vele familievorsers door zijn genealo

gisch vademecum over Moorslede en Passendale. np deze avond zal hij ons 

-naast een korte schets over de edenis van Moorslede - vertellen 

waar we nog vele gegevens kunnen rapen in archieven. Veel is namelijk ver

loren gegaan in de Eerste Wereldoorlog. Een avond voor IIMoorslede-vorsers" 


EN VERDER ••• 

- november : gouwdag, zie programma elders in dit nummer ; 

- december: vrije werkvergadering; (derde maandag: 21 december) 

- maandag 18 januari 1988 : voordracht over "FAMILIEGESCHIEDENIS~ 


door de heer Gerard Desmet, stadssecretaris op rust. ~eze voordracht 
gaat door om 20 uur in het Noordhof, in samenwerking met het Geschied
kundig genootschap. 
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PRO G RAM M A KORTRIJK 
============================== 

Zaterdag, 19 september 1987 


Reis naar het V.V.F.-centrum in Antwerpen samen met de afdeling 

Roeselare. Voor verdere gegevens: zie Roeselare. 


Dinsdag, 27 oktober 1987 

Lokaal: INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 

Voordracht door onze voorzitter Dr.Gabriël VUYLSTEKE over 

" De betrouwbaarheid van de landmeterskaarten in het Algemeen 

Rijksarchief (in casu Bavikhove) ". 

Een voordracht die zich richt tot iedereen die begaan is met 

werkelijke familiegeschiedenis en zeker voor diegenen die hier

bij ook aan streekgeschiedenis doen.En we weten zo langzamerhand 

dat die twee onmiskenbaar met elkaar verbonden zijn ! Iedereen 

is hartelijk welkom. 


Dinsdag, 22 december 1987 

Lokaal: LEESZAAL RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Guido Gezellestraat, 

8500 Kortrijk. 

Voordracht door onze ere-voorzitter Dr.Ernest WARLOP over 

" Heraldiek en wetgeving ". 

Het is niet de eerste keer dat onze ere-voorzitter voor ons 

een voordracht houdt over heraldiek. Maar heraldiek en wetgeving 

is wel iets nieuws voor ons publiek.Goede wijn hoeft geen krans. 

We hopen alleen dat er genoeg stoelen zijn in het rijksarchief. 


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

NIEUWS UIT HET RIJKSARCHIEF 

We ontvingen volgend bericht van dhr. E.Warlop, afdelingshoofd 
van het rijksarchief in Kortrijk : 
" Met het oog op het bevorderen van de dienstverlening worden 
de tafels op de Burgerlijke Stand en op de Parochieregisters 
weer in de leeszaal geplaatst. 
De lezers mogen aan zelfbediening doen op voorwaarde dat zij 
volgende regels in acht nemen : 
1 0 de lezer haalt zelf het/de gewenste register(s) uit het rek; 
2 0 op de opengekomen plaats legt hij een volledig ingevuld aan

vraagformulier; 
3 0 na raadpleging plaatst hij zelf het/de register(s) terug in 

het rek; 
4 0 tenslotte legt hij het aanvraagformulier op het register van 

inschrijving. 
De lezers worden vriendelijk verzocht zich - in hun eigen voor
deel - strikt aan deze regels te houden. Mocht dit niet het ge
val zijn, dan gaan de tafels terug naar de magazijnen en zullen 
ze weer moeten aangevraagd worden zoals andere dokumenten. 

Kortrijk, 27.4.1987 
We danken Dr.Warlop voor deze maatregel die vele zoekers het 
werk zal vergemakkelijken. Het is in ons eigen voordeel dat we 
ons strikt aan de gevraagde regels zouden houden.We kunnen onze 
V.V.F.-Ieden zelfs aansporen dat ze mee helpen zorgen dat ook 
andere zoekers zich aan de regels houden.Als we van de kant 
van het archief op goodwill kunnen rekenen dan is een klein beetj 
discipline van onze kant zeker gewenst. 

http:houden.We


-+-------------------- 

- 32 
W EST V L A A M S EON T MOE TIN GSD A G 

Deze grijpt plaats op ZONDAG 15 NOVEMBER 1987 in het Rodenbach

parkn Langebrugstraat 5, 8800 ROESELARE, tel. 051 20 52 52. 

Oriëntatiepunt: de kop van de vaart te Roeselare. 

DAGORDE : 

- 10 uur: BOEKENBEURS. Ruime keus van genealogische en histo

rische boeken en tijdschriften, die de deelnemers na inzage 
kunnen aanschaffen. 
Kontakten : de deelnemers kunnen hun problemen aan deskundigen 
voorleggen of onder elkaar gegevens uitwisselen. 

- 12 uur : Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te 
nemen (dagschotel : soep, piepkuiken, een gewone drank, 
gebak en mokka, BTW en dienst inbegrepen: 450 frank alles 
inbegrepen ).Voorafgaandelijke verwittiging bij de gouwsekre
taris is gewenst: Karel M.De Lilie, Cartonstraat 40, 8900 
Ieper, tel. 057 20 22 96.De dag zelf kan men bij de gouw
sekretaris inschrijven ten laatste tot 10 uur 45 ' 

- 14 uur 30' einde boekenbeurs 
begin PLENAIRE ZITTING 

Twee sprekers zullen uitweiden over : 
" WAT EEN STADSBIBLIOTHEEK AAN EEN GENEALOGISCHE ZOEKER 

KAN BIEDEN: Brugge en Kortrijk ". 
Er is gelegenheid tot vraagstelling. Losse gedachtenwisseling 
over individuele problemen.Nadere kontakten. 

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

IN MEMORIAM 

Op 23 mei 1987 overleed te Roeselare ons medelid en één van de 
stichsters van de V.V.F. de heer Luciaan WIJNENDAELE.Voor vele 
van onze leden was hij een vertrouwd gezicht op het rijksarchief 
in Kortrijk (en elders).Hij was een gewetensvol zoeker en een 
heel go~d paleograaf.Ook als heemkundige heeft hij zich verdien
stelijk gemaakt in de eerste plaats voor Moorsele en Bissegem. 
We bieden aan de familie onze welgemeende deelneming aan. 

40e FRANS-VLAAMSE KULTUURDAG - STADHUIS BELLE, 13 SEPTEMBER 87 

Om 9.00 uur tentoonstelling Vlaams bouwkundig erfgoed in 
gevaar. Boekehbeurs. 
Om 10.00 uur: sektie vergadering FAMILIEKUNDE 

- K.M.DE LILLE : de familie De Coussemaker. 

- D.VAN DER BAUWHEDE : Leven en werk van de Coussemaker. 

- Dr.W.BEELE : Familienamen uit Belle en de familie De Cousse

maker. 
- Varia. 

VORMINGSINSTITUUT - MENS EN SAMENLEVING 

(Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk,tel.056 20 30 96) 

richt een cursus "GENEALOGIE of wie waren onze voorouders ? " 

in zo er voldoende belangstelling is (min. 12 cursisten). 

Deze lessen vinden plaats in het genoemde Vormingsinstituut 

6 x op maandagavond, telkens van 19 u tot 22 u. 
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Lesdata : 16 - 23 - 30 november ; 7 - 14 - 21 december 
Begeleider : Johan Roelstraete 
Deelname in de kosten : 2000 fr. per deelnemer (uitgebreide 
syllabus inbegrepen).Het inschrijvingsgeld dient vooraf gestort 
te worden op rekeningnummer 717-0303045-92 van de vzw MENS en 
SAMENLEVING, Doorniksesteenweg 220, 8500 KORTIJK met vermelding 
"Genealogie". 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 
==================== 

We danken de familieverenigingen die ons trouw de nummers van 
hun familietijdschrift blijven opsturen. We vermelden ze hier 
nog eens met het kontaktadres.Eventuele naamgenoten of gein
teresseerden kunnen zich dan tot de betreffende familie wenden. 
- De Cronickevan DAMME (ge jg. ,nr.34) 300 F.V.U.G.Dierynck 

Familievereniging Vandamme, Rumbeekse stwg 285, 8800 Roeselare 
tel. 051/ 20.43.81. Rek. 880-1852721-68 

- Familia de BROCO (6e jg.,nr.22) 125 F. 

André Vandenbroucke,Putmeersstraat 2,8510 Marke 

tel. 056/21.58.52. Rek. 120.6101647.58 


- 't MEERMINNEKE.(van) Meirhaeghe's familiekontaktblad. 

(7e jg. nr. 26 ) 250 F. V.U.Herman Meirhaeghe 

A.Latourstraat 31, 9218 Ledeberg Gent.Rek. 737-4262090-50 


- La tribu.Bulletin de l'association Spriet. 
4 rue Honoré de Balzac, 59960 Neuville-en-Ferrain (France) 
tel. 20. 94.10.24. 50 FF (Banque Scalbert, agence Tourcoing 
c. n° 30.696.021;Caisse Epargne et de Prévoyance 440.105.568) 

NIEUW (voor ons) 
LOAGE-Tijdschrift augustus 1987,jg.3,nr.9 . 9 - 14 : 300 F 
V.U. Stefaan LOUAGIE,Krakeelstraat 1 A, 8222 Zerkegem (Jabbeke) 
Rek. 	 280-0477796-11. 

Wie belangstelling heeft voor het STAMBOOMBOEK BELGISCHE 
LOAGES (+ 2 foedralen) kan dit bekomen door storting van 
1700 F op gemelde rekening van de Familievereniging Loage. 
Wij van onze kant hebben ook een vraag : kan de familievere
niging ons de ontbrekende nummers bezorgen ? 

Zijn er binnen onze afdelingen Roeselare/Kortrijk of eventueel 
West-Vlaanderen nog familievereniging die een eigen tijdschrift 
uitgeven? Indien ze bereid zijn hun nummers te sturen naar 
onze kontaktman dan wordt dit in ons krantje vermeld. Op die 
manier maken wij hun werking bekend en kunnen wij eventueel 
leden naar de betreffende vereniging verwijzen.Het is natuurlijk 
ook belangrijk dat ze hun tijdschrift opsturen naar de V.V.F. 
centra in Antwerpen en Oostende.Dit kan de uitstraling van de 
familieverenigingen alleen maar ten goede komen. 
Kontaktadres V.V.F. Kortrijk (i.v.m. familietijdschriften ) 
J.Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 KORTRIJK-HEULE. 

[\;edegedeeld ••• 
Cok voor genealogen zal het boek over Moeder Ida een openbaring zijn, want er 
komt een fraai pak informatie over de adel in Vlaanderen in voor, alsook ook 
tal van families uit het midden van West-Vlaanderen. Deze eerste levensbe
schrijving verschijnt in het najaar en kost 650 fr. ~en kan intekenen bij 
Robert Houthaeve Roeselare, op 712-0113~46-39. 

http:94.10.24
http:120.6101647.58
http:056/21.58.52
http:jg.,nr.22
http:20.43.81
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Verder graag alle inlichtingen over de naam BOUDREZ. 
Naam en adres van de priester in Waregem die aan familiegeschie
denis doet ? 

Antwoord op laatste vraag: E.h. Guy Algoet, Stationsstraat 39, 
8790 Waregem houdt zich in de eerste plaats bezig met de de
mografie en de bevolking van Waregem.Hij is de voorzitter van 
de Geschied- en Heemkundige Kring "De Gaverstreke" die een 
jaarboek uitgeven. 

2. Vraag van Patrick MIGNEAU, Henri Dunantstraat 35, 8700 Izegem. 
Ons probleem is het volgende: er leefde ooit in Amerika een 

filmacteur van Franse afkomst, die de naam Adolphe Jean Menjou 
droeg. Hij zou een mogelijk familielid kunnen zijn en wij zijn 
daarom op zoek naar de herkomst van die persoon.De volgende ge
gevens weten we al van Adolphe: Pittsburgh 18.2.18900 

+ Beverly Hills 29.10.1963 x Los Angeles 1934 met Verrye Tysdale 
o Spokane Washington 15.3.1903 + Los Angeles 1987. Het huwelijk 
bleef kinderloos en daarom besloten ze om een zoon te adopteren 
die de naam Pieter Menjou kreeg.Over de ouders van Adolphe 
weten we helemaal niets,uitgezonderd dat ze van Franse afkomst 
zijn.Wie kan helpen om de gegevens van de ouders terug te vinden 
en hun verdere afkomst ? 

Deze vraag zal vanuit Amerika moeten beantwoord worden.Kunnen 
Amerikaanse vrienden helpen ? 

3. Vraag van Liliane BAERTSOEN, Matheus Corvensstraat 109, 

2100 DEURNE tel 03.3242784 


Wie kan een fotokopie bezorgen van de doodsbrieven,bidprentjes 
van Jules-Octave Achille Baertsoen Avelgem 7.12.18370 

+ Gent 20.7.1902 (en van andere Baertsoens uit Avelgem ?) Is er 
al een kwartierstaat van de familie Baertsoen ? 

A. Heeft betrokkene al eens de collecties bidprentjes en 
doodsbrieven van de centra in Antwerpen en Oostende nagegaan ? 

ONZE VRIEND JOHAN ROELSTRAETE AAN HET ~ERK IN HET RIJKSARCHIEF TE KORTRIJK 

Sedert 1 1987 is Johan Roelstraete, de aktieve sekretaris van V.V.F. 
Kortrijk verbonden aan het Rijksarchief te Kortrijk, en dit bij de "educatieve 
dien3t". deze weg willen we Johan namens alle leden van harte geluk
wensen en hem een vruchtbare tijd toewensen in zijn nieuwe werkomgeving. 
Nogmaals proficiat, Johan. ( W.O. ) 

-------------------------------------------------------------------------------_. 

KLAPPER OP DE PAROCHIEREGISTERS VAN ~IDJELBURG (VLAANlEREN)--------------------------------------------_._------------
Middelburg is één. Van die parochies waar tot op heden geen alfabetische tafel 
op de parochieregisters bestond. Daar Middelburg, als toevluchtsoord voor het 
vervullen van de kerkelijke plichten van Staatse katholieken (vaste bewoners 
en militairen) van meer dan doorsnee-belang voor genealogisch onderzoek is, 
wordt deze lacune nu opgevuld door het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heral. 
diek te Handzame. Je eerste twee delen zijn verschenen en kosten 300 fr. per 
deel, (verzendingskosten niet inbegrepen), te storten op 000-1579885-46. 
Deel I bevat DOPEN van 1740 t.e.M. 1789 ; deel 11 : DOPEN 1790-1e14, B.S. lr 
V- X, huwelijken 1770-1796, 1804-1805 en B.S. jaren V-X. (Verzendingskosten 
België, 1 deel 40 fr., 65 fr. 2 delen; Nederland: resp. 145 en 200 fr.) 

http:persoon.De
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O.S.A.K. 2049, 

0.S.A.K.,12.494 
0.S.A.K.,12.920 

fO 215 Jan de Clercq fs Pr. 
o van Weert in Brabant 
geseijt ZWAERTKIN 
Jo-Anne Allegambre dit 
Jacques Joseph coinnet 

/ passementwever 

BASSINGHIEN 
di ct GODDAERT 

Baptizatus est Jacques Joseph filius illegitimus Jacobi 
Du Peureu dicti aliter GODAERT et Maria Joseph Colmont 

o 	 Cortrijck 28.8.1744 
O.S.A.K. ,12.825 : 

Augustinus STROBBE fs Joannes Cortrijck, siamoisewever0 

geseijd stal berg of STALMEYER 
- Pieter VANDERPLANCKE,hostelier "in het Handvat" op de 

Coorenmerct te Cortrijck: •.. hij onder het publiq om 
zijne brutaliteyten en overgroote balsheyt bij genomt 
is geworden Pieren den RUDEN. 

0.S.A.K.,12.938 : 
den sone van Frans LE TIENNE dit François TORCQ 

P.R.Kooigem,nr.2 ,fo 235 
29.6.1768 Bapt. Petrus op het STROO = een vondeling. 

R.A.Gent,R.V.VLAANDEREN,23.254 
Alexius CASTELYN in de wandelynghe ghenaemt LEEK,1746. 
Ferdinandus PIERAERT alias Nicolais HIJS 
Joos VERSCHOORE ghenaemt SMETJEN , 1734 
SORIN dit L'ABBE, carabinier 1746 

Arch.Dép. du Nord,Lille, B 66, fO 215 
Pierre WYCKERSLOT dict AMERSFORT, Bailly de la ville 
de Damme pour 6 ans ,23.12.1659 

A.R.A.Brussel,Rekenkamer,33.447. Stad Kortrijk 
Frans BARON dit BOURGINON , 17.8.1709 

R.A.Brugge, Ie serie Ieper,nr.283, fO 19 
St.v.G. van Pr Jacobus FEBURE fs Pr en Theresia 
METERSIS, St.Maertens binnen Ipre0 

"certificat van den heer pastor der prochie van Brielen 
(Vandermoere) dies volghens in sijn leven bij abuyse 
altijdt ghenaemt en bekent geweest op den naeme van 
Pr Frans HAEGHE, + Brielen 28.4.1762 

Yolande LAMMERANT 

VRAAG EN ANTWOORD 

We zijn gaarne bereid vragen van onze lezers in ons krantje te 
publiceren. Mogen we echter vragen geen hele kwartierstaten of 
stambomen met vragen op te sturen.Daartoe ontbreekt ons zowel de 
nodige ruimte als de tijd om dit allemaal over te nemen. Stel 
concrete vragen.We willen er terloops op wijzen dat "Vlaamse 
Stam" ook over een rubriek Vraag en Antwoord beschikt, die een 
veel ~rotere reikwijdte heeft dan ons krantje. 

1. Vraag van Dr.Norbert VAN BUGGENHOUT, Charles Woeste straat 62 
1090 	BRUSSEL (Privé: Wilgenlaan 13, 1870 WOLVERTEM) 

zoekt voor zijn kw. 58 Petrus Frans Parmentier, plaats en 
datum van geboorte en zijn ouders 116 en 117. 

http:vragen.We


,~ 

HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gevoon het lidgeld (850 ft gevoon lid 1250 ft steunend 
lid 2000 h min. beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 
van V.V.F. - Antwerpen-Merksem. 
leder lid ontvangt maandelijks het 
De leden kunnen ook uitgaven en aan goedkopere 
tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse 
Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, ddeling, 
familieverenigingen, heraldisch kollege: 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst : ..•........... 

Van Heybeeckstraat 3.2060 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/ 646 99 88 


ftHOE ONTVANG IK 't STAMBOOMPJE ft ? 

Alle V.Y.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK 
ontvangen ons krantje gratis.Ze moeten wel hun adres opgeven. 
Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderin 
gen NIET bijwonen, kunnen ons tijdschrift bekomen door stor
ting van ISO ft op rekening 712-0112317-7~ van Y.Y.F.-ROESELAR 
8800 ROESELARE. 
Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk met 
dank aanvaarden ! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten 
bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 

de heer Wilfried DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat 5 
8800 ROESELARE 
tel. 051! 22 14 73 

Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat 3 
8752 BAVIKHOVE 

Secretaris 	 Contactadres: 
Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 0561 35 07 il 

De maandelijkse vergadering (april,juli,aug.uitgezonderd) 
vindt(meestal) plaats in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat 57, 
8500 KORTRIJK (in princlpe) iedere vierde dinsdag van de maan 

om 20 u. 

Lieve Vercruysse-DENYS 

Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE 

tel. 051 / 20 35 06 


Secretaris Wilfried DEVOLDERE 

Het lokaal is gevestigd in de V.M.S. Arme Klarenstraat, 

8800 ROESELARE. Vergaderingen meestal derde maandag van de 

maand om 19 u 30. 


REDAKTIE VLAAMSE STAM 
de heer E. VAN HAVERBEKE 
Nieuwpoortsesteenweg 20 
8400 OOSTENDE (tel. 059/ 70 83 67 

Kopij voor West-Vlaanderen mag ook bezorgd worden aan 
Johan Roelstraete, Kransvijver 41, 8710 HEULE. 

, 

bank 
van roeselare 
en 
west-vlaanderen 


Vlaanderens belangrijkste regionale bank 

nauw verbonden 


met de Westvlaamse 

economische groei 


http:gratis.Ze
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W EST V L A A M 5 E o N T M 0 E TIN GSD A G - 3,~, 

Deze grijpt plaats op ZONDAG 15 NOVEMBER 1987 in het Park 
Langebrugstraat 5, 8800 Roeselare, tel. 051/20 52 52. 
Ori~ntatiepunt : de kop van de vaart te Roeselare. 

Rodenbach, 

D/-'.tC.ORDE: 
- 10 uur: BOEKENBEURS. Ruime keuze van genealogische en historische 
boeken en tijdschriften, die de deelnemers na inzage kunnen aanschaf
fen. 

KONTAKTEN. De deelnemers kunnen hun problemen aan deskun
digen voorleggen of onder elkaar gegevens uitwisselen. 

- 12 uur: MIDDAGMAAL. Er is mogelijkheid om ter plaatse een \,\,'arme 

maal tijd te nemen (dagschotel soep, piepkuiken, een ge<,..lone drank, 

gebak en mokka, BT(,L) en dienst inbegrepen: 450 fr.). Voorafgaandelij' 

ke verwittiging bij de gouwsekretaris is gewenst: Karel M. De LilIe, 

Cartonstraat 40, 8900 Ieper, tel. 057/20 22 96. De dag zelf kan men 

bij de gouw3ekretaris inschrijven ten laatste tot 10 uur 45. 

- 14 u 30 : einde boekenbeurs en begin PLENAIRE ZITTING. 


Twee sprekers zullen ui t'..?eiden over 
" WAT EEN STADSBIBLIOTHEEK KAN BIEDEN AAN EEN GENEALOGISCHE 

ZOEKER : Bt-ugge en Kortri jk". 
Er is gelegenheid tot vraagstelling. Losse gedachtenwisseling over 
individuele problemen. Nadere kontakten. 

De toegang is vrij en kosteloos. Ook niet-leden zijn van hat-te ~/lelkom 

en zullen geholpen worden. 

PRO G RAM M A DEC E M B E R 

KOR TRI J K 

Dinsdag 22 december 1987 om 20 uur. 
Lokaal : LEESZAAL RI JKSARCHI EF KORTRI JI<, Guido Geze llestraa.t, r:ot-tri jk 
Voordracht door onze ere -voorz i tter D1-. Ernest WARLOP over "He1-a.ldiek 
en wetgevi ng". 
Het is niet de eerste keer dat onze ere-voorzitter voor ons een 
voordracht houdt over heraldiek. Maar he1-aldiek en \",'etgeving is ~Nel 

iets nieuws voor ons publiek. Goede Il7ijn hoeft geen kt-a.ns. CiJe hopen 
alleen dat er genoeg stoelen zijn in het Rijksarchief. 

ROE S E LAR E 

Maandag 21 december 1987 om 19 u 30. 
Lokaal LOKAAL V.V.F. IN DE VRIJE MIDDELBARE SCHOOL, Arme 
Klarenstraat, Roeselare. Er is geen voordracht daar we al heel 
dicht bij Kerstmis zijn. v.}el is er voor de geïnteres.seerden een VRIJE 
(NERKVERGADERING. 

NAKLANK. Langs deze Illeg wi 11 en de mensen van het IJ. V. F. -CENTRUM te 
Antwerpen beda.nken voor hun goede ontvangst. op 19 septembe1- 11. 



I NDI CE<) OP 15 JAAR V. V. F. KRANTJE EN 'T '::.TAMBCH.JHP JE 39 

Zoals U wellicht hebt gemerkt, is dit het laatste nummer van de 15de 
jaargang van het Stamboompje. Het is een goede gel id, namens de 
leden van V. V. r. KOl-tl-ijk en Roeselare , de heer Johan ROELSTRAETE V3.n 

harte te bedanken voor die vele jaren hulp (hulp die soms betc~~ndE, 

het helemaal alleen in elkaat- steken van' t Stamboompje ) bij het 
verzorgen van ons tijdschriftje. Ook dank aan de vele mensen die één 
of ander artikel(tje) hebben verzorgd. 

\ûe ';lOnden het nuttig een kleine klapper te maken op de artikels 
die in die vijftien jaar 'Nerden gepubliceerd. Klassement gebeurde 
volgens het systeem van Vlaamse Stam. We hopen in een volgend nummel
een klapper op de namen te kunnen afdrukken. 

Wilfried Devoldere 

AERBEYDT Guido - Roeselaarse bronnen voor familiegeschiedenis. 
SAR, W' 4 5° jg.} nr. 

BIESBROUCK Gilbert- Aanvulling op "GenealDgisc:h vademecum Moorslede" 
van Jan Vanderhaeghe. - Index op de familienamen (lijst buitenpoor
tel-S Ieper te Moorslede) 10° jg. ,l1L 3 
DEFRAEYE Hilaire Klapper op de huwelijken in de eet-sta drie e

ters van de Burgerlijke Stand Avelgem. (Jaar V, VI, VII) 

l,:lapper tot fam.naam MORJEAN) 8° jg, nr:::: 2, 3, 4 en 5 


DE LILLE Karel M. Huwelijken te Zillebeke in 1774. 

2 ° jg., nr. 4 


GODDEERIS John De Volkstelling van Rumbeke in 1(,15. 
9° jg., nrs 3 en 5 ; 
10<> jg., nr 2 ; 1 1 ° jg., nr 4 

012~ jg., 6 ; 13 jg, 1, 2 & 3 
LAMMERANT Y. - Het algemeen familiefonds in het Rijksarchief te Gent, 
een bron voor de geschiedenis van de kasseirij Kortrijk. 

10 0 jg., nr. 6 
"LESAGE Xavier Addenda bij "Luc Biesbrouck, Register op de persoons

namen, delen I à V der Staten van Goed van Roeselare, G. Aer'beydt." 
13 0 jg., nr. 1 

(+) MISPELON Michiel De Franse Tijd. 
11° jg., nr. 2 

ROELSTRAETE Johan. - Bronnen voor echte familiegeschiedenis. 
3 0 jg., nr. 1 - OSAK, registers Gerecht, nr. 902 
3° jg., nr. 2 - OSAK, gerecht, 2011 

- Aanwinsten, nr. 5148 : rekeningen van het beste ka
teel Ammanie en Roede van Tielt (1541) 

3° jg., nr. 3 Losse notities (uit OSAK, Scab, Aanwinsten) 
4° jg.) nr. 1 - Aanwinsten nr. 4912 - Wettelijke Passeringen 

heerlijkheid Halewijnse in Tielt 

4° jg. , nr. 2 Acten en Contracten (15e eeuw) 


'J 
~.4° jg. , nr. Losse aantekeningen ( Scabinale en Fonds Colens) 

4° jg. , nr. 4 vervolg nr. 3 (Colens, Aanwinsten, Kerkfabriek van 
Aalbeke) 

:-:*>0 jg. ) n1- . 2' Telling in de prochie van Vichte. 
5 0 jg. , nr. 4 Acten en Contracten (Bellegem) 



jg. , nr. 1 Sta.ten van Goed i n het RAK en Stads- - 40 
rekeningen van Tielt in RAK. 


5 <> jg., m-. 2 losse aantekeningen. 

5 Q jg., nr . .3 ARA, Rekenkamer. 

5 <> jg., nr. 4 telling pachters met paar-den, Henen- 1 742. 


jg. , nr. 5 RAK, GA Tielt 302, Leenhof Enquesten 1738 1794 
nr' . 1 SA Menen herbergen in Heule. 

7° jg., nr. 2 Bruine pakken nr. 5524 (Ooi gem 1739 : \.v'evers en hun 
leerlingen; Vichte 1739 : idem) 

7<> jg., nr . .3 RAK Scabinale - gedagvaarde personen Heule 1581. 
7 Q jg.) m-. 4 Bruine pakken nr. 5524 (Otegem 1739 : wevers) 
8 ° jg.) nr. 1 Scabinale Deerlijk. 
9° jg., nr. 1 RAK OSAK, voorl. nr. 558 paspoortboeken. 

11° jg., nr. 2 RAK, GA Tielt, 302, Leenhof enquesten 1738-1794. 
VUYLSTEKE, Dr. med. Gabriel - Bronnen voor echte familiegeschiedenis. 

3 ° jg., nr. 2 - Joos de Cat, heerlijkheid Oosthove te WervH:. 
- Genealogische gegevens uit minder 

gekende bronnen. - Fonds Colens, 489 5° jg., nr. 1 
\l}ARLOP, Dr. Hist. Ernest - Archieven van de kerkelijke instellingen in 
het Ri jksarchief te Kortri jk. (Samenvatting van de vOOl-dracht te Roe
selare op 11 november 1982) 11° jg., nrs 1 en 2. 

FAMILIEGESCHIEDENIS 
1; Biografie en genealogie. 
2. Kwartierstaten. 
DENYS 	 Lieve. Kwartierstaat Henri Horrie en echtgenote Deckmyn. 

15° jg., nr ..3 
3. Sociale geschiedenis. 
AERBEYDT Guido - De "weth" van het schependom van Roeselare. 

5° jg., nrs 2 en 3 
- Graf- en gedenkschriften. 

11 ° jg., nr 4 
AMEYE Dirk - Beveren, Emelgem en Zarren rond 1(,45. 

12° jg. I nrs 2 en 6 
BOONE R. Jean-Baptiste Boone, één der Wezelianen. 

1 0 <> jg., nr. 1 
DE LILLE Karel M. - Vondeling te Ieper (Jacques Delallée) 

2° jg., nr. 4 
DENYS Karel - Hoe onze Roeselaarse voorouders zich amuseerden. 

11 <> jg., nr. 6 
DENYS Lieve - Lijst der (173) leden van de Koninklijke Maatschz1ppi j 
"Karabinieren" Sint-Michiel Roeselare. 15° jg., nr 2 
DEPLA E. Zr. \l}ilhelmina - Leningen bij de GraU\..'e Zusters te Roeselare 
tijdens de 18 0 eeuw. 13 0 jg., nrs 5 en 6 
DEVOLDERE \l}ilfried Enkele prijzen uit de vorige eeuw. 

1 3 ° jg., nr. .3 
- De slag van Hooglede Roeselare, Naklank 

15 0 jg., nr. 2 
GODDEERIS John - Rumbeke anno 1589. 14 0 jg., nrs 1, 2 en 3 

De eerste palmares van de academie voor Schone 
Kunsten te Roeselare (21 juli 1839) 15° jg., nr 2 
HOUTHAEVE Robert - Van alles .....'at ( Napoleonisten en Sansculotten) 

10 0 jg., nr 2 
HUYGHEBAERT M. De \l}ezel ianen 1813-1814. 

9 0 jg., nr 6 ; 10 0 jg nrs 1 3: 2 
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LAMMERANT Yolande - Kortrijkse volksfigul-en uit de t'+Jeede 
helft van de 17° eeuw (RAK, OSAK, voorl. nr. 1893) 9° Jg., nr 3 

Schaapboeren in het Poperingse. 
9° jg., nr 6 en 10° jg., nr 1 

- Pelgrimstochten 10° jg., nr 2 
- Losse staten van Goederen (Pittem, Gullegem) 

10° jg., nr 3 
- Korreltjes zout voor de familiegeschiedenis 

(Pieter Feis uit Gullegem 1667 François Wa.l1aert) 
10° jg., nr 4 

- Een ta.aie grootmoeder (RAK, Losse staten van Goed 
- Deerlijk 1654) 10° jg., nr 5 

- Staten van Goederen - Een bron voor genealogen en 
duivenliefhebbers. 10° jg., nr 6 

- Oorlogsfeiten. 11° jg., nr 1 
- De (gedeeltelijke) klassering van de losse staten 

van goed in het RAK volgens parochies. 11° jg., nr 4 en 12° jg., nr 6 
- Kortrijkse nieuwtjes uit de stadsrekeningen. 

(ARA, rekenkamer) 14" jg nrs 3 .~ '1; 15° jg., nr 1 
N - Uitwijking naar Nederland. 12° jg., nr 1 
ROELSTRAETE Johan Een telling van 1680 in Otegem. 

4° jg:) nrs 5 en 6 
- Zanting. (RAK, Scabinale en GA Tielt) 

6° jg., nr 4 en 7° jg., nr. 4 
- Handboek van een chirurgijn (RAK, Ga Harelbeke) 

8° jg., nrs 1 en 2 
- Sprokkelingen (registers Gerecht, RAK OSAK 19bis) 
- Eed van een onderwijzer in de· 18° eeuw. 

13° jg., nr 4 
Ambachten in Kortrijk (RAK "register van de 

Secrete Camere, beginnende 30.05.1633) 14° jg., nr 2 
SEYNAEVE Edgard - Een vergeten veldslag, Roeselare-Hooglede, 10 en 
13 juni 1794. + 1 i 11 . 1 5 ° jg., nr 2 

HULPWETENSCHAPPEN 
1. voor de praktijk - methodologie. 

CALLENS Paul - Hoe een familielid in Canada of de Verenigde Staten 

terugvinden ? 13 ° jg., nr 2 

DE LILLE Karel M. - Initiatie in de familiegeschiedenis.
• 1 <> jg., nrsI, 2 & 3; 2 ° jg., 1. 
ROELSTRAETE Johan Mijn eerste stappen in de familiegeschiedenis. 

11" jg., nr 6 
- Familieonderzoek - Hoe eraan beginnen? 

12 ° jg., nr 6 
ROELSTRAETE Johan - Oud Schrift. 

8° jg. , nr 3 RAK Fonds d'Ennetières - pachtcontract. 
8° jg. , nr 4 vervolg 
8° jg. , nr 5 vervolg 
9° jg. , nr 1 Heksenproces 16° eeuw. ( RAK, OSAK, nr. 2049) 
9° jg. , nr 2 - Heksenproces 16° eeuw. ( RAK, OSAK, nr. 2049) 
9° jg. , nr 4 RAK OSAK, voorl. nr. 47 - register faictwaerheden. 
9° jg. , nr 5 XXO penningkohieren ( SA Gent, microfilms RAK) 
9° jg. , nr 6 RAK, Weeskamer, uittreksel register weesgeld. 

10° jg. , nr 1 uit de parochieregisters Roeselare. 
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10° jg., nr 5 denombrement 1574 (privé-archief) 
110 jg., nr 3 pachtcontracten (RAKK, Acten en Contracten 1442-43) 
11° jg., nr 5 parochieregisters Sint-Maartens-Kortrijk. 

VANDECANDELAERE Donaid De kalender (Juliaans, Gregoriaans, Republi· 
keins, eeuwkalender ). 12 jg., nr 3C 

2. 	 Heraldiek. 
3. Na.amkunde. 
DE LILLE Karel M. - Hoe een vondelingennaam kan ont5taan CTreyli J, 

2,0 jg., nr 4 
LAMMERAWr 	 Yola.nde - Over namen en bijnamen. 

IDa jg., nr 3 OSAK, Raad van Vlaanderen 
10~ jg., nr 4 OSAK 
10° jg., nr 5 OSAK (t J. Roelstraete) 
11° jg., nr 6 OSAK, RAG-familiefonds, L6sse staten van goed. 
12° jg., nr 4 ARA, rekenkamer RAK, OSAK. 
12 0 jg., nr 5 ARA, rekenka,mer. 
13 0 jg., nrs 5 en 6 - ARA, rekenkamer. 
14'" jg., nr' 1 ARA, rekenkamer. 
14'" jg., nr 4 - ARA, rekenkamel- ; RAB Ft~an5 Fond5.. 
15° jg., nr 4 - allerlei bronnen. 

- 22.11.1987, van 10 tot 18 u. Computerbeurs Brugse Informaticaclub in 
't Schuttershof, Boogschutterslaan) 42 te Sint-Kruis-Brugge. Met 
voorstelling door Gen. en Computer over commerciële en vrije softwE1Te 
voor MS DOS inzake genealogische data behandeling. 
- 28.11.1987, ~an 14 tot 18 u. in dezelfde zaal een vergadering 
door van Genealogie en Computer, waar voor gevorderden uitleg zal ge
geven worden over Genealogische Software CMS DOS). 
- vanaf volgend jaar gaan er vergaderingen door over MS DOS 50ftl,l.'are 
voor genealogie te Merksem en te Brugge, afwisselend voor beginners en 
voor gevorderden. 

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE BOEKENBEURS 

Op zaterdag 12 december 1987 heeft van 14 tot 18 uur een boekenbeurs 
plaats in het Cultureel Centrum het Gildhof (D'Hulsterzaal), Sint-Mi 
chielsstraat te Tielt. Inrichters zijn de heemkundige kringen " De 
Helleme" uit Oostrozebeke, ."Oud Ruysselede" uit Ruiselede, "Het Boer
gondisch Ergoed" uit Wakken, de Juliaan Claerhoutkring uit Wielsbeke 
en de' "Roede van Tiel t " (deze laatste heeft als wel-kgebied alle 
gemeenten van de vroegere Roede van Tielt). Om 16 uur heeft de prijs 
uitreiking plaats van twee prijzen: prijs Franz Thiers en ionale 
Prijs. Op de boekenbeurs ~mrden te koop aangeboden: 
~ alle vroegere publikaties van de 5 organiserende kringen (of van hun 
leden enlof bestuursleden) ; 
- tweedehandsboeken in het bezit van de organiserende kringen; 

nieuwe boeken van gespecialiseerde uitgeverijen of verenigingen 
tweedehandsboeken aangeboden door een gespecialiseerde tl,.,'eedehands 
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boekem.;inke 1 ; 
- nieu~"Je boeken tegen gunstprijzen, een soort "modern antikwariaat". 

Het spreekt vanzelf dat het hier telkens gaat over geschied heemI 

kundige of genealogische werken. Een klein voorbeeld : de heer Valere 

. Arickx zal er zijn nog drie resterende exemplaren aanbieden van de 

"Geschiedenis van Egem". Een bui tenkansje voor alle "1 iefhebbers" Vël.n 

heemkunde, geschiedenis of. genealogie. 

VOOR WIE GENEALOGISCHE OPZOEKINGEN DOET IN EN ROND TOURCOING. 

Op zaterdag 5 december 1987 gaai in de SALLE DES FETES te TOURCOING 
de tweede dag door " NOS ANCETRES LES TOURQUENNOI S ". Wi j si tel-en : 
"Tous Ie deux ans, en alternanee avec les Rencontres internationales 
d'histoire textile, les Archives municipales de Tourcoing organisent 
une journée intitulée "Nos ancêtres les tourquennois" consacrée aux 
rapports entre l'histoire locale, la généalogie et les archives." 

Deze ontmoetingsdag start om 10 uur met opening van een drietal ten
toonstellingen, uitwisseling van gegevens en voorstelling van het 5de 
deel van Nos ancêtres les tourquennois. 's Namiddags hebben dan vanaf 
14 u 30 verscillende voordrachten plaats. CContrOles de troupes et 
états signalétiques de l' Ancien Réglme conservés aux Archives départe 
mentales du Nord; Le collège de Tourcoing aux XVlIIe et XIXe siècles 
; Censes et censiers de la région avant 1789) Na de pauze staan 
nog een drietal voordrachten op het programma. (Les travailleurs bel 
ges à Tourcoing aux XIXe siècle, 1815-1890; L'opinion publique tour
quennoise et l'immigration beIge de 1840 à 1880 Des Tourquennois 
dans le monde rel igieux contemporain). 
Einde van deze dag: 17 u. Wie geïnteresseerd is of verdere inlich 
tingen wenst kan terecht bij ons Roeselaars V. V. F. -liä, Mevt-ouw 
Jacquelien WATTEEUW. 

Voor mij bestaat er geen grens tussen het verleden en 
de toekomst. Het verleden is de startbaan van de toe
komst. Wie niet ~~et waar hij vandaan komt, kan niet 
weten waar hij heen gaat. 

COtto von Habsburg in KNACK, 15 juli 1987) 

Lidmaatschapsbijdrage 1988 voor VLAAMSE STAM - V.V.F. 

Het lidgeld blijft ongewijzigd voor 1988 op 850 fr. Voor alle de 
tails hieromtrent verwijzen we naat- onze laatste bladzijde, waar U 
alle gegevens kan terug vinden. 
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HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gewoon het lidgeld (850 & gewoon lid 1250 & steunend 

lid 2000 h min. beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 

van V.V.F. - Antwerpen-Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift ·VLAAMSE STAM". 

De leden kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere 

tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). 

Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, 

familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst : ...•.•.•.•.•.. 

Van He,beeckstraat 3,2060 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/ 646 99 88 


HOE ONTVANG IK • 't STAMBOOMPJE • 

Alle V.V.F. leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK 
ontvangen ons krantje gratis.Ze moeten ~el hun adres opgeven. 
Niet-leden of leden van andere afdelingen die onze vergaderin 
gen NIET wonen, kunnen ons tijdschrift bekomen door stor
ting van & op rekening 712-0112317-7~ van V.V.F.-ROESELAR 
8800 ROESELARE. 
Een teuntje van Onze eigen leden zullen we natuurlijk met 
dank aanvaarden ! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten 
bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 

de heer Wilfried DEVOLDERE 
Leeuverikstraat 5 
8800 ROES~LARE 
tel. 0511 22 14 73 . 
Dr.Gabriël VUYLSTEKE,wandelingstraat 3 
8752 BAVIKHOVE 

Secretaris / 	 Contactadres : 
Johan ROELSTRAETE, Kransvljver 41,8710 HEULE 
tel. 05b/ 35 07 il 

De maandelijkse vergadering (april,juli,aug.uitgezonderd) 
vindt(meestal) plaats in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat 57, 
8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maan 
ROESELARE Dm 20 u. 
Voorzitster : Lieve Vere 

Stationsd ROESELARE 
tel. 051 / 20 3S Ob 

Secretaris wilfried DEVOLDERE 
Het lokaal is gevestigd in de V.M.S. Arme Klarenstraat t 

8800 ROESELARE. Vergaderingen meestal derde maandag van de 
maand om 19 u 30. 

REDAKTIE VLAAMSE STAM 
de heer E. VAN HAVERBEKE 
Nieu~poortsesteen~eg 20 
8400 OOSTENDE (tel. 059/ 70 83 67 

Kopij voor West-Vlaanderen mag ook bezorgd ~orden aan 
Johan Roelstraete, Kransvljver 41, 8710 HEULE. 

bank 
van roeselare 
en 
west-vlaanderen 


Vlaanderens belangrijkste regionale bank 
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DE SLAG VAN H~E - ROESELARE - NAK L ANK 

Voor een talrijk opgekomen publiek (50 aanwezigen) gaf de heer Edgard 

Seynaeve op 16 februari 11. zijn voordracht over DE SLAG VAN HOOGLEDE-ROESELARE 

10 en 13 JUNI 1794. Ook onze genealogen kwamen er ruim aan bod ! 

We zagen er o.a. een afbeelding van die slag. Nadien bleek dat één 

van onze leden in het bezit te zijn van bewuste gravure, destijds aangekocht 

te Parijs. Van die gravure vindt U in bijlage een zo getrouw mogelijke 

kopie. De tekening werd gelicht uit een boek. Onder de gravure staat 

"peint par Jollivet - gravé par Aub~rt p~re." Wat merkwaardig is : het 

opschrift luidt "Combat de Turcoing". Achteraf werd (door een kenner of 

historicus 7) 'Turcoing' doorstreept en vervangen door "Hooglede". Deze 

staalgravure werd door ons medelid ten slotte gevonden in een map "Hollande". 

Voor de oplossing van dit kleine probleem verwees de heer Seynaeve ons 

naar Biekorf (1). Inderdaad - zie blz. 21 en 23 van bewust artikel - lezen 

we er : "Van de tweede veldslag van Hooglede bestaat een schilderij in de 

Gallerie des 8atailles in het museum van het kasteel van Versailies. Het is 

een werk van Jollivet Pierre... • •• Naar het schilderij van Jollivet werden 

staalgravures uitgegeven... • ••Dezelfde staalgravure vinden we terug bij 

GAVARD, Galerie Historique de Versailies, Parijs 1837. Bovenaan staat 

Galrie. Histque. de Versailies 214 Sec. V. Onderaan gesigneerd: peint par 

Jollivet / gravé par Aubert P~re / dessiné par Loeillot / Diagraphe et 

Pantographe Gavard, maar het opschrift luidt verkeerd: Combat de Tourcoing 

18 mai 1794 !" 

Wie verdere interesse heeft voor deze veldslag, komt einde 87 aan zijn 

trekken : de heer Edgard Seynaeve deelde ons mee dat hij over de slag van 

Hooglede een boek in voorbereiding heeft. 

-----	 W.O. 

(1) 	8iekorf, 1982, nr 1 , "DE DUBBELE VELDSLAG TE HOOGLEDE 10 en 13 juni 1794", 

blz. 16-23, door Marc VAN HOONACKER. 



Een vergeten veldslag ~dgQrd Seynaeve • 
Roeselare - Hooglede t 10 en 13 juni 1794 • 

Op 10 en 13 juni 1794 leverden de Fransen en de Oostenrijkers slag te 
Roeselare en te Hooglede • 
Dit treffen - hoewel belangrijk voor de definitieve Franse doorbraak in 
Vlaanderen - kreeg merkwaardig genoeg niet de geschiedkundige aandacht 
waarop het recht had • 

De Eerste Coalitieoorlog - of de oorlog tussen het republikeinse Frankrijk 
en de rest Van het koningsgezinde Europa - woedde van 1792 tot 1797 • 
De veldslag te Roeselare-Hooglede situeert zich in juni 1794 • 

In 1792 vielen de Fransen België binnen en versloegen er de Oostenrijkers 
bij Jemappes op 6 november • 
Begin 1793 was België volledig ingenomen doch de onthoofding Van Lodewijk 
XVI verruimde de coalitie tegen Frankrijk dat nu Engeland tOostenrijk t 
Pruisen t Spanje en de Verenigde Provincieën op de hals kreeg • 
Op 18 maart 1793 werden de Republikeinen te Neerwinden verslagen • 

De Geallieerden onder Coburg hadden ondertussen plannen gesmeed om naar 
Parijs op te rukken • 
In maart 1794 begonnen de vijandelijkheden • Tot juli 1794 zal Roeselare 
vijfmaal en Hooglede tweemaal in de branding komen te staan • 

Roeselare Hooglede 

;Ij april 

4 mei 

11 mei 

10 juni 

Uitbraak Van het Menen's 
Geallieerd garnizoen 
Franse aanval op Hannoveriaanse 
cavalerie 

"-_._~---- -~_ ..~.. 
Cavaleriegevecht als uitloper 
van de slag om Kortrijk 
Franse aanval 

-
-
-

~"....---"

13 juni Geallieerde aanval 

Op 10 juni vielen de Fransen met vijf kolonnen de Oostenrijkers onder 
Clerfayt te Roeselare en Hooglede aan • 
De Republikeinen dieJen af te zien van de aanvankelijk door generaal 
Pichegru bedachte gekombineerde aanval daar één der generaals zich van 
richting had vergist • Het bleef bij geïsoleerde frontale aanvallen • 
Hoewel sterk verdedigd werd Roeselare tegen de avond door de Fransen 
ingesloten • Het heroïsch garnizoen onder kolonel de Gontroeul slaagde 
er nochtans in de vijandelijke ring in richting Ardooie te doorbreken • 
Hooglede dat goed stand had gehouden werd om 23.00 uur door generaal 
Clerfayt ontruimd om reden dat de verbinding met de flanken was verbroken. 
De Fransen namen Roeselare en Hooglede in • 

Om het inmiddels ingesloten Ieper te ontzetten moest Clerfayt de Fransen 
eerst uit Roeselare en Hooglede verdrijven. Dit maneuver vond plaats op 
13 juni • In vijf kolonnen werden de Franse steunpunten aangevallen • 
Men leverde er moordende gevechten Waarvan het zwaartepunt in de omgeving 
lag van de Belle Vue (Hooglede) • 
Dankzij de hardnekkige weerstand van Mac Donald's troepen konden de Fransen 
na een eerste verzwakking de vooruitrukkende Geallieerden stoppen. 
Het gevecht duurde meer dan vijf uur • Om 12.;Ij uur beval Clerfayt de 
aftocht daar hij geen kontakt meer had met zijn aanvalskolonnes • 
Dit betekende voor de Geallieerden de val Van de vesting Ieper en bijgevolg 
het verlies Van maritiem Vlaanderen. 






