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o N Z E KAL END E R. 
======= ==========~==== 

KORTRI~IK. 

Dinsdag, 26 januari 198B om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat,57, 

8500 KORTRIJK. 

Werkvergadering: samenwerking V.V.F. en de stadsbibliotheek. 

Naar aanleiding van de ontmoetingsdag te Roeselare en het colloquium IIWat 

een stadsbibliotheek aan een genealogische zoeker kan bieden ll werd de idee 

geopperd om meer samen te werken. De stadsbibliotheek zou meer aandacht be

steden aan het aankopen van genealogische werken betreffende onze streek en 

wellicht kunnen wij van onze kant helpen bij het klasseren van b.v. de vele 

duizenden bidprentjes uit het Slossefonds.Hoe een en ander concreet moet 

verwezenlijkt worden zal deze avond besproken worden. 


De volgende data: 	 Dinsdag , 23 februari 1988 
Dinsdag, 22 maart 1988 

ONZE BESTE WENSEN VOOR HET JAAR 1988. 

We wensen al onze leden een gelukkig nieuwjaar en veel zoekgenot in 1988. 
We hopen onze werking in Kortrijk verder in het teken van samenwerki~g met 
de afdeling Roeselare, met het Rijksarchief te Kortrijk en met de Stadsbiblio
theek van Kortrijk te mogen stellen.In Kortrijk en Roeselare worden zeker nog
lessen oud schrift georganiseerd en daarnaast worden voordrachten gepland. Sug
gesties van de leden zijn zeker welkom. Persoonlijk zijn we tevreden over het 
succes van onze cursus genealogie in het vormingsinstituut. Het is praktisch 
zeker dat verschillende van deze cursisten de weg naar onze vereniging zullen 
vinden·. Nieuw bloed is voor een vereniging altijd een goede zaak. We zijn ver
dèr opgetogen over onze nieuwe werkkring en we hopen dat het installeren van 
een educatieve dienst ook de werking en het contact met het publiek in het 
rijksarchief ten goede komt. We willen wel nog eens vragen dat de bezoekers van 
het rijksarchief te Kortrijk zich strict aan de regels zouden houden wat het 
zelfbedieningssysteem van de klappers B.S. en P.R. betreft. We vrezen inderdaad 
dat zo deze regels - die je vindt op de leestafel - te veel overtreden worde~ 
de klappers terug naar het depot moeten. En daarmee is niemand geholpen. Het 
zijn meestal geen leden van de V.V.F.die de reglementen naast zich neerleggen, 
maar misschien kunnen de leden helpen erop wijzen dat die enkele overtreders 
de zaak voor iedereen bederven bij manier van spreken. Dit is eigenlijk het e
nige negatieve punt dat ik even wilde aanraken. Hoe het verder zal evolueren 
in het algemeen rijksarchief wat het raadplegen van de B.S. en de P.R. betreft 
daar kunnen we voor het ogenblik nog niet veel over zeggen.Het aanvragen van 
fotols van P.R. zal in de toekomst alvast moeilijker worden. '.Jat de B.S. betreft 
hebben we voor Kortrijk eerder goed nieuws. De griffie van de rechtbank was 
bereid ook de registers van 1870 tot 1890 naar het archief te laten overbrengen. 
We kunnen deze registers binnen de komende maanden verwachten. Dit zal zeker 
de opzoekingen veel vergemakkelijken. 
We wensen nogmaals een goed jaar 1988 en dat ieder van onze zoekers zich met 
zijn familiegeschiedenis in dit nieuwe jaar moge begeven op het pad van de 
werkelijke ~amiliegesch;edenis. We hebben trouwens de indruk dat vele zoekers 
ook andere bronnen dan B.S. en P.R. leren kennen.In der mate van het mogelijke 
willen we hen hierbij helpen. 

Johan Roelstraete 

http:kennen.In
http:stellen.In
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EEN KORTRIJKZAAN IN DE FRANSE GALEIEN. 

De studie van de processtukken uit de 18de eeuw brengt soms on
verwachte ontdekkingen mee. 
Hei opschrift van het proces O.S.A.K.,voorl.nr. 9438 laat niet 
vermoeden dat men in dit dossier twee brieven zou vinden, in het 
Frans opgesteld, komende uit "la manufacture Royale des Invalides 
de Marseille", geschreven in 1702 en 1703, opgesteld door derden 
in naam van Jacques VERKINDERT. Beide brieven zijn geadresseerd 
aan : Gaspard NONCLE fils de Jean NONCLE, maistre bouchez à 
Courtray; à Courtray en Flandres." 
De brief van 7 maart 1702 is de belangrijkste, hij beschrijft de 
toestand van Jacques Verkindert in Marseille.Jacques bedankt zijn 
neef die het nodige gedaan heeft om hem een uittreksel van zijn 
doopakte te bezorgen.Dit stuk schijnt van belang geweest te ZlJn: 
" ... car ce estoit la Ie seul subjet de la ou dependoit ma pauvre 
liberté .•. ". Jacques Verkindert heeft zijn doopakte afgegeven aan 
"MOnseigneur de Montfort, Intendant General des galleres de fran
ce et a monsieur de Vauscrehoz comissere general de ditte galle 
re". Verder in zijn brief van 7 maart 1702 bevestigt hij nog het 
feit dat hij in de Franse galeien van Marseille is.Hij vraagt aan 
zijn neef "deux louis dor" om hem toe te laten deftige kleren 
te kopen en om niet verplicht te zijn na zijn bevrijding " ... de 
porter un abit de galerien sur la routte ny I retourner dans Ie 
peis avec; car serott un enfront/faire a nostre familIe de men 
aller en tel Equipage ••• ". In de brief van 29 juny 1703 worden de 
woorden "galêre" en "galérien" niet meer uit~esproken en zonder d 
brief van 7 maart 1702 had men kunnen veronderstellen dat Jacques 
Verkindert in de gevangenis van Marseille was. In 1703 spreekt 
hij zijn ellende uit in volgende woorden : 
"Je n'aurois jamais cru que vous eussies Ie coeurl si dure et 
si barbare sachant três. bien que dans l'endroit ou iesuis, si vou 
avies de la charité .•••. I" ... cela m'auroit soulagé et à l'heurel 
qu'il est je ne serois point dans les souffrances ... "1 Enfin je 
prends tout cela de la part de Dieu I et je souffre avec la 
plus grande patience I qu'il m'est possible . •. "1 Waarom heeft 
Jacques Verkindert zo een zware straf moeten ondergaan ? We vin
den geen antwoord op deze vraag.Nochtans zouden twee fragmenten 
uit zijn brief kunnen laten uitschijnen dat hij zich niet schuldi 
erkent: " et vous ve~res que quant Dieu I maura fait la grace 
destre au retour I dun sy lons voyage comme celuy que jayl fait 
pour que il a pleu a Dieu et a la I malice des hommes ... I 
"Malice" of "méchanceté des hommes" klinkt hier als een beschul
diging" ..• je vous envoy toutte la reconnaissance I que un 
honneste homme peut avoir a vostre egart .•• " Dit lijkt niet de 
taal van een misdadiger. Waarom is hij na zijn eerste brief niet 
bevrijd geworden? Darover vinden we een verklaring in de brief 
van 29 juni 1703 : " •.. car J'ay bonne Esperance que Dieu me 
fera la grace de retourner encore au pays et que si I ce n'avoit 
esté que ie suis hollandais de nation Je serois dehors a cause 
que nous avons la guerre avec eux ..• ". Met "hollandais de nation" 
mag men niet uit het oog verliezen dat de brieven door Fransen 
werden geschreven en dat deze een Vlaamssprekende gemakkelijk 
met een Hollander vere~nzelvigden.Jacques VERKINDERT kon zijn 
brieven zelf niet tekenen, de eerste werd door de schrijver ge
tekend : Jacques VREQUINDE en de tweede : Jacques VARQUINES fils 
de Guillaume VARQUINES et de Jaquemine VANDALE. 
In de parochieregisters van Sint-Maartens in Kortrijk vinden we! 
zijn geboorte terug op 28 oktober 1651. Hij is dus 51 t jaar in 
1703. Hij is de oudste van het gezin VERKINDERT-VANDALE. 

http:O.S.A.K.,voorl.nr


VRAAC EN ANTWOORD. 

De heer L.Van den Breen, Terkamerveld 30, 9360 Buggenhout vraagt wie hem meer 
gegevens kan bezorgen over het echtpaar Carolus Vermeersch x Pourez Joanne. 
Van dit echtpaar werd een zoon geboren in Sint-Winoksbergen ca 1781 nl. 
Augustinus Vermeersch.Deze overleed in Brugge op 7.2.1844. 

De heer Geert MORTIER, Lijsterbeekstraat L4, 8200 Brugge zoekt iemand om hem 
te helpen in de streek van Rijsel. Ziehier het probleem: een gezin is op 
18.08.1866 uit Brugge naar Lamadeleine vertrokken. In de bevolkingsboeken zaten 
er twee meldingen van overlijden uit La Madeleine. Hij zoekt de nakoMelingen 
van dit gezin. 
De gegevens ter verduidelijking: Victor MORTIER St.Joris ten Distel 8.5.18180 

x Brugge 17~3.1854 
Rosalia Marie ALLOO Brugge 16.2.18220 

0Kinderen: 1. Coralie Rosalie ~arie Mortier Brugge 12.6.1852 
2. Charles Louis Brugge 8.2.1860. + La Madeleine 23.1.1931 0 

3. Leontine Marie Octavie Brugge 2.8.18620 

4. Emile Jean François Brugge 16.7.J865 + Rijsel 2.7.19300 

woonde in de Rue Godefroy,31 La ~4adeleine, maar is gestorven 
in de rue Saint Sauveur 99 Rijsel 

5. andere kinderen in Frankrijk?0 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 

vle maakten in een vorig nr melding van enkele familietijdschriften die ons 
geregeld worden opgestuurd. Ook nu kregen we opnieuw nrs van 
- De Cronicke van Damme 
- Familia de Broco (in een nieuw kleedje) 
- It Meerminneke (met enkele interessante artikels: Kweken is onze roep, In 

den beginne was uw naam (en ik die dacht alle rekords te breken met bijna 
honderd schrijfwijzen, hier worden de honderd ruim overschreden - maar we late 
ons niet doen, we zullen ze eens hertellen). 

- l03ge-tijdschrift - heel verzorgd en lezenswaard (nr. 10 o.m. over de beteke
nis van de familienaam Loage. 

We kregen ook een briefje van de verantwoordelijke van het familietijdschrift 
DE LEERSNIJDER. Belangstellenden kunnen zich wenden tot volgend adres: 
E. PERNET-DE LEERSNIJDER, J.Ballingstraat 27, 1140 BRUSSEL. 

Verder kregen we een heel pak familietijdschriften van Ivan BAGIN-FONTEYNE, 

Patersstraat 30, 8900 IEPER. Tel. 057/20.06.32. Rek. 285-0432271-68. Hij staat 

voor niet minder dan drie familietijdschriften in : 

- Tahon's tijdingen (jaarabonnement voor België: 170 fr) 

- Chronycke van oender Itorretje van Sint-Lambertus-Hoogstaede, voor de 


afstammelingen van de VANDAMME~stam uit Hoogstade (id. : 170 fr) 

- It FONTEYNTJE (voor de familie Fonteyne) (id. : 170 fr.). 

We danken alle familieverenigingen voor het opsturen van hun krantje. Wij zul

len van onze kant ons best doen geregeld melding te maken in ons tijdschrift. 


Een Kor tri j k z a'a n ...• 
Zijn overlijdensakte kon niet teruggevonden worden in Kortrijk, 
het is niet onmogelijk dat hij in Marseille gestorven is. De band 
tussen deze Kortrijkse galeiboef en de zaak : "Sr Jan Baptiste de 
Penthevilles, curateur ten sterfhuyuse van Louise VERKINDERT wed. 
Michiel Van Ruymbeke jegens Sr Antone de la Place, schuldeiser" 
is het echtpàar VAN RUYMBEKE-VERKINDERT zijn oom en tante.ln de 
twee brieven vraagt Jacques Verkindert inlichtingen betreffende de 
dood van "mon oncle Michel" of "mon oncle". Michiel Van Ruymbeke 
zou gestorven zijn te Kortrijk op 25 oktober 1694. Jacques Ver

,kindert was dus in 1694 al in de Franse galeien. Dank zij een 
gewone erfgeniskwestie kon'dit zeldz'à.me geval van een galeiboef 
ontdekt worden. Yo1ande LAMMERANT. 

http:zeldz'�.me
http:tante.ln
http:057/20.06.32


ROE S E LAR E - 5 

o N Z E KALENDER 

• MAANDAG 18 JANUARI 1988 OM 20 UUR in het Noordhof, Noordstraat te 
Roeselare. - VOORDRACHT door de heer Gerard DESMET, stadssekretaris 
op rust, over FAMILIEGESCHIEDENIS. 

Wie de heer Gerard Desmet reeds aan het woord gehoord heeft, weet 
dat hij een vlot verteller is. Wie echter ook zijn werken over fami
liegeschiedenis gelezen heeft, is er van overtuigd dat het een boeien
de en leerrijke avond wordt. Zo leest zijn werk over de familie 
CARPENTIER bijna als een roman. 

we willen er onze leden wel op wijzen dat deze avond doorgaat in 
het Noordhof en niet in ons lokaal zoals gewoonlijk. Ook het uur is 
anders : om 20 uur. Deze voordracht gaat door in samenwerking met het 
Geschiedkundig Genootschap van Roeselare. 

• MAANDAG 15 FEBRUARI 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme Kla
renstraat te Roeselare. - Les OUD SCHRIFT door de heer Johan ROEL
STRAETE uit Heule. Ofwel werken we op een bepaald soort bronnen, of
wel nemen we een bepaalde periode. Suggesties van onze leden zijn na
tuurlijk welkom, wel verwachten we eventuele reakties tegen 15 januari 
a.s. 

• Tijdens de maand maart voorzien we (juiste datum in het volgend num
mer van het Stamboompje ) de OVERHANDIGING VAN DE KWARTIERSTAAT VAN 
BURGEMEESTER DANIEL DENYS. Door Wilfried Devoldere werden de voorou
ders van onze burgemeester opgezocht, en dit in samenwerking met ver
schillende V.V.F.-leden. De opzoekingen zijn voor 99 y. rond. Een 
kleine greep uit de familienamen Denys, Huyghebaert, Boutten, 
Muylle, Bossaert, Vercaemer, Maresceau, Parmentier, Verfaillle, Van 
Wildemeersch, Six, Cappon, De Deurwaerder, Vanhaverbeke, Meens, Mas
schelein, Vansteenkiste, Oesnouck, Popelier, Demets, Callewaert, 
Alossery, Vandoorne, Vantomme, Debackere, Bernaert, Verhelle, 
Tal111eu, Decuyper, Depoortere, Pynoo, Vandamme, enz ... Ere-voorzit
ter, voorzitster en sekretaris van V.V.F.- Roeselare hebben dezelfde 
"roots" als onze burgervader ... 

• APRIL '88. - 23STE NATIONAAL V.V.F.- KONGRES. 
Dit kongres gaat door op zaterdag 23 en zondag 24 april 1988. 

Het thema luidt n De Pers als hulpmiddel voor de Familiekunde n Er 
zijn o.a. referaten door Prof. Dr. Romain Van Eenoo, Dr. Fil. Remy J. 
Leenaerts en Dr. Jur. Jozef Dauwe. Het volledige programma vindt U' in 
het volgende Stamboompje. 

NIEUWJAARSWENSEN VOOR ' 88 

we menen ons te mogen aansluiten bij de Nieuwjaarswensen van Johan. 
Zeker wat zijn aanbevelingen betreft voor het Rijksarchief te 
Kortrijk. welke maatregelen worden er dikwijls al niet genomen door 
de schuld van enkelingen... Het' is soms ergerlijk te ondervinden dat 



op bepaalde plaatsen een vorige zoeker zomaar alle registers 6 
zonder enige volgorde heeft teruggestopt. 

Te Roeselare menen we speéiaal de heer Marcel Danneel te mogen be
danken voor de gastvrijheid die we bij hem en zijn school, de Vrije 
Middelbare School, mogen genieten. Dank ook aan alle medewerkers. we 
denken hier in de eerste plaats aan de heren Valère Hauspie en André 
Cobbe, die respektievelijk zorgen voor het klasseren van bidprentjes 
en van rouwbrieven. Ons lid, Mevrouw Arlette Vermeulen, staat sedert 
korte tijd in voor onze bibliotheek. 

W. D. 

GENEALOGIE EN COMPUTER - WEST-VLAANDEREN 

wegens de steeds groter wordende groep computergebruikers worden de 
vergaderingen gesplitst tussen Antwerpen en west-Vlaanderen. wegens 
de afstand was het ook moeilijk naar Antwerpen te gaan.. De eerste 
vergaderingen te Brugge kenden een relatief succes. Steeds tussen de 
12 en de 15 geïnteresseerden ... Ook de beurs van 22 november trok een 
aantal nieuwsgierigen. Sommigen wisten nog niet dat Genealogie en 
Computer een onderafdeling was van de V.V.F., waar men leert zijn 
genealogische data op de computer te verwerken. 

Men krijgt het tijdschrift van Genealogie en Computer door 300 fr. te 
storten op rekening 403-3089401-24 van R. Brysinc~.. Clementinastraat 
39, 2018 Antwerpen. Wie meer verlangt te weten over deze werkgroep 
kan een folder aanvragen bij de verantwoordelijke voor west-Vlaanderen 
Luc Vander Avort, Kerkstraat 17 te 8340 Damme. (tel. 050/36 02 94) 

De vergaderingen te Brugge - Sint-Kruis gaan volgend jaar door op 
- zaterdag 12 maart 1988 van 14 tot 18 uur voor beginners; 
- zaterdag 11 juni 1988 van 14 tot 18 uur voor gevorderden; 
- zaterdag 26 november 1988 van 14 tot 18 uur voor beginners. 

De data van vergaderingen te Merksem gaan door op andere dagen, zodat 
er ~gelijkheid bestaat, eventueel alle vergaderingen bij te wonen. 
Ze verschijnen in Vlaamse Stam en gaan door in het centrum voor Fami
liegeschiedenis, Van Heybeeckstraat 3, te Merksem, en die van Sint
Kruis in het Schuttershof, Boogschutterslaan 41. 

De vergaderingen zijn in hoofdzaak voor MS-DOS-gebruikers en er is een 
computer verbonden door 7 monitoren om iedereen te laten zien wat er 
op het scherm gebeur~. Maar de bedoeling bestaat er in een multi-user 
vergadering van te maken. Indien gebruikers van andere besturingssys
temen en merken ook hun computer meebrengen, kan -daarop eveneens 
uitleg gegeven worden. Wij zullen programmas aansch~ffen voor TRS80, 
CPM80 en APPLE. Reeds hebben wij een TRS80-verantwoordelijke, name
lijk de heer Jacobs, Moerkerksesteenweg 275, 8310 te Brugge. (tel. 
050/35 51 02>, maar liefhebbers met andere computers gelieve contact 
op te nemen met de verantwoordelijke voor west-Vlaanderen (zie boven>. 

Op de eerstvolgende vergadering te Sint-Kruis zal er uitleg gegeven 
worden over elementaire MS-DOS-commando's, over Roots en het Mormonen 
programma "I'ersonal Ancestral File". Er zal tevens uitleg gegeven 
worden over een genealogisch programma op een TANDY (TRS80> en op die 
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computers waarvoor ondertussen interesse werd getoond. Kandidaten 
voor andere computers nemen liefst contact op voor eind januari 1988. 
U W?rdt allen zo talrijk mogelijk verwacht. 

Luc vander Avort 

VER G E TEN VEL 0 SLA GEN 
ROESELARE - HOOGLEDE 

1 794 
door Edgard S E Y N A E V E 

Binnenkort verschijnt dit boek als resultaat van een jarenlang niet 
van hindernissen gespaard onderzoek waarbij de schaarsheid aan bron
nen en de briefwisseling met buitenlandse archieven de hoofdrol hebben 
gespeeld. Bij het samenstellen van het werk ging de aandacht niet al 
leen naar de krijgsontmoetingen maar ook naar de militaire strukturen 
en naar de relaties met de bevolking. Hierbij werden, daar waar moge
lijk, genealogische en volkskundige informaties gevoegd. 
Opgevat als een ruim aangevuld diarium met twee hoofddelen, namelijk 
de krijgsgebeurtenissen en Roeselare onder militaire bezetting, bevat 
het boek ook tal van interessante toelichtende afbeeldingen. 
Oplage van het boek : 500 exemplaren. Het boek bevat een 400 blz. met 
talrijke foto's en pentekeningen. De voorintekenprijs bedraagt 850 
fr., na verschijning 1100 fr. Het boek verschijnt tweede helft decem
ber 87 en wordt aan huis besteld. Bestelling kan op rekeningnummer 
063-0821932-86 van Drukkerij-Uitgeverij Hochepied te 8700 Izegem. 

JAN CAL L E N S 

EN ZIJN Z E VEN ZON E N 

Dit genealogisch werk is het resultaat van vier jaar intensieve 
opzoekingen in binnen- 'en buitenland, in Rijksarchieven, in stad- en 
gemeentehuizen. Auteurs zijn Jan en Paul Callens uit Pittem. Wie hun 
werk kent over de familie De Witte, weet al wat voor werk we opnieuw 
voorgeschoteld zullen krijgen. Het boek zal drie delen bevatten 
- de geschiedenis van de familie Cal lens tot het begin van de jaren 
1600 ; 
- een beschrijving van het leven van de stamouders met hun beider 
kwartierstaat ; 
- een volledige lijst van alle nakomelingen of in totaal niet minder 
dan 4650 familieleden, zowat overal ter wereld. 
Het boek bevat 1066 blz., 175 foto's, 180 reprodukties, een 

alfabetische lijst met ongeveer 6800 namen ... 

U kan intekenen door overschrijving van 1350 fr. (200 fr. verzendings

kosten) op 063-1076951-92 van Stamboom Callens, Waterstraat 18, 8870 

Pittem. 

Het boek zal te- bekomen zijn vanaf 29 augustus 1988. 
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VOORNAAMSTE GENEALOGISCHE BRONNEN VOOR MOORSLEDE 


Tijdens zijn voordracht bij V.V.F.-Roeselare in oktober laatstleden, 
beloofde de heer Vanderhaeghe een korte lijst te geven van de bronnen 
voor Moorslede. Hieronder vindt U de lijst, die de heer J. Vander
haeghe ons bezorgde. Waarvoor beste dank. 

• 15e eeuw. Alg. Rijksarchief Brussel. Rekenkamer 45978. 
Haardentelling 1469. (1) 

• 	 16e eeuw. RAB Ieper 1. 2545 wettelijke Passeringen. 
Ieper 4. 215-216. Staten van Goed. - Voogdijrekeningen (1) 

• 	 17e eeuw. RAB Ieper 1. 2546-2547. wettelijke Passeringen (1). 
2565. Staten van Goed. (1). 
2561. Doodshalmen (1). 

Ieper 4. 	 218 wezerijregister. 
219 Staten van Goed (1) 
222 a & b Schepenakten (1) 
208 t.e.m. 210 : Doodshalmen (1) 

Ieper 5. 173 t.e.m. 184 : wettelijke Passeringen 
Fonds Mergelinck, nr. 24 : Buitenpoorters (1) 
(Kon. Bibl. Brussel) 18-33 huwelijken en huwelijkscon

tracten 
4bis tafel Staten van Goed 
58,59,60 en 148: heerlijkheden en 

lenen. 

• 	 18e eeuw. RAB Ieper 1. 2550 t.e.m. 2558. wettelijke Passeringen. 
2560 Verhef van lenen. 

Ieper 4. 	 219 Staten van Goed. (1) 
220 Doodshalmen (2) 
221 Verhef van lenen (1) 

Ieper 5. 	 402 Straatschouwing 1764. 

Fonds Mergelinck. nrs. 24/17, 18/33, 4bis, 58/59/60/148. 
(zie onder 17de eeuw) 

Fonds Limburg-Stirum, 	 nr. 10: heerlijke en erfelijke 
renten 1705. 
nr. 32 : Terrier 1703. 
nr. 51: Renteboek 1711 (ook van 
belang voor de 17de eeuw). 

(1) gepubliceerd in het 	Genealogisch Vademecum van Moorslede. 

(2) gepubliceerd door V.V.F. - Afdeling Brugge. 

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



KLAPPERS DOOP- EN HUWELIJKSREGISTERS MIDDELBURG (VL) - 9 

In ons vorig nummer maakten we melding van de uitgave van klappers op 
de parochieregisters van Middelburg-Vlaanderen. Dit gebeurt door het 
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame. Zelf zijn we 
bezig alle doopsels en huwelijken, waarvan één der ouders (of beiden) 
afkomstig zijn uit Zuid- en Midden-west-Vlaanderen, te noteren op com
puter. De lijst zal te raadplegen zijn in ons lokaal te Roeselare, 
samen met de klappers van Handzame. Er zijn heel wat personen afkom
stig uit onze regio. Wie verwacht er bijvoorbeeld de familienaam 
Caytan (Roeselare), Heytens (Kanegem) of Callens (Aarsele) te vinden? 

W.D. 

FAMILIETIJDSCHRIFTEN 

Langs deze weg willen we de familieverenigingen danken, die onze bi

bliotheek verrijken met hun familietijdschrift : 

-" De Cronicke VAN DAMME ", het driemaandelijks tijdschrift van de 

familie Vandamme, Rumbeeksesteenweg 285, 8800 Roeselare ; 

-" Tussen Haeck(e)jes", het familietijdschrift (3-maand.) van de 

familie Van Haecke. (Alice Van Haecke-Verrycken, Bredebaan 866 bus 6, 

2060 Merksem) ; 

- " Familie De Vooght '\ driem. tijdschrift met als verantwoordelijke 

uitgever Gerard De Vooght, Rijselstraat 9, 8800 Roeselare ; 

-" Familiekroniek De Leersnijder ", driemaandelijks informatieblad 

van de familie De Leersnijder. (E. Pernet-De Leersnijder, J. Ballings

straat 27, 1140 Brussel). 


VOOR WIE VOORZATEN HEEFT IN OOIGEM, WIELSBEKE OF SINT-BAAFS-VIJVE 

Van zaterdag 19 december 87 tot en met 31 januari 88 heeft op initia
tief van de heemkring Juliaan Claerhout een heemkundige tentoonstel
ling plaats in het André Demedtshuis te Sint-Baafs-Vijve met als thema 
DOKUMENTEN VERTELLEN OVER HET VERLEDEN VAN OOIGEM, WIELSBEKE EN SINT
BAAFS-VIJVE. Openingsuren op zaterdag van 14 tot 18 uur en op 
zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Inkom gratis. 

ROUWBRIEVEN ALS BRON ... 

zullen voor de volgende generatie genealogische vorsers waarschijn
lijk van groot belang zijn. De akten van de burgerlijke stand bevat
ten bvb. nog een minimum aan gegevens. we vonden het interessant op 
de volgende bladzijde de rouwbrief af te drukken van Mevrouw Marie 
Louise STOLS, weduwe van de heer Georges TERRIE, moeder van ons mede
lid, de heer TERRIE uit KORTRIJK. Mevrouw Stols was geboren te Brugge 
op 17-12-1891 en overleed te Kortrijk op 22-09-1987. Het was de heer 
Terrie zelf die zorgde voor deze verzorgde lijst van afstammelingen. 
Zoals U kunt merken, is dit een heel stuk "stamboom",.. we drukken 
enkel debinnenbladzijden af (de afstammelingen) wegens plaatsgebrek; 
gegevens betreffende de overledene zelf vindt U hierboven vermeld. 



Haar kinderen: 
Alfons(t) en Germalne TERRIE-NUYnEN. 

Pol en Martha TERRIE-PUTMAN. 

Albert(tl en Josée OECOENE-TERAIE, 

Albert en Nora GOEMAERE-TERAIE, 

Jozef en Margriet TEARIE-BEHEYOT. 

Romaln en Angèle MEERT-TERRIE. 

Richard en Paula TERRIE-HERMAN. 

Lucien en Luclenne TERRIE-STRUBBE, 

Maurits en Antoinette TERRIE-BOHEZ. 

Roland en Leonce TERRIE-OELBAEAE, 

Prosper en Nloole TERAIE-CATTEBEKE. 

Frans en Mariette TERRIE-OECRAENE, 

Roger en Thérèse OESMET-TERRIE. 

Herwig(t) en Nicole OESMET-TERRIE, 


Hasr kleinkinderen: 

Beeklaan 33 8500 Kortril' k 
Gerstelaan 9 8500 Kortr jk
Spoorwagstraat 338 I!OOO Brugge
Cipreslaan 3 8500 Kortrijk
Vlierlaan 3 8500 Kortrijk 
Eikenlaan 24 8500 Kortrijk 
Zalmstraat 23 9000 Gent 
Sint-Amandstraat 36 8550 ZW&vegem 
Lozerbosstraat 2 9760 Krulshoutem-Hu Ise 

Georges en Christiane TERRIE-VANOEAHEEREN, 

Maurits en Josée BILLEMONT-TERRIE. 

Jean en Anne Marle RUELLE-TERRIE, 

Christlaan en Francine TERRIE-ORBIE, 

Eerwaarde Heer Frans TERRIE, 

Jozef en Rosa VANOECASTEELE-TERAIE. 

Jozef(tl en Magda VANOENBERGHE-TERRIE, 

Guldo en Mia TEARIE-VAN OEN BROECK, 

Joost en Lieve STROSSE-TERRIE, 

Marc TERRIE, 

Lieven en Rita TERRIE-PATTYN, 

Pol en Martlne TERRIE-OECEUNINCK, 

Bernard en Mla TERRIE-VANNOOTE, 

Jan en Jacky OECOENE-VAN OEN NOUWLANO, 

Paul en Paulette OECOENE-VANOORPE, 

Piet en Nadia OECOENE-NUYnENS, 

Patrick en Mia GOUSSAERT-TEAAIE, 

Willy en Lieve BOULAERT-GOEMAERE, 

Antoon en Martine STEUPERAERT-GOEMAERE, 

Bemard en Leen VANOENBERGHE-GOEMAERE, 

Freddy en Marie Paule VANOENBROUCKE-TEARIE, 

Luc en Rlta MEERT-VANHOUTTE, 

Philippe en Trees MEERT-VERHAMME, 

Stelaan en Marijke MEERT-CECAT, 

Jan en Rlta VANNESTE-MEERT, 

Geert en Reglna TERRIE-BOUTEN, 

Koen TERRIE, 

André en Myriam OEBRUYNE-TERRIE, 

Martin TERRIE, 

Carlo en Marleen HENS-TERRIE, 

Dirk en Marljke TERRIE-FAILLIE, 

Frank TERRIE, 

Franky(tl en Katy BERTHIER-TERRIE, 

Jean Claude en Mleke OEWAMME-TERRIE, 

Katrien TERRIE, 

Henk en Marleen TERRIE-VANOEVELOE, 

Karel TERRIE, 

Oonat en Huguette TERRIE-VANLERBERGHE, 

Oanny en Martine TERRIE-VANOEN HAESEVELOE, 

Tamara TERAlE, 

Pascal en Lut TYTGAT-TERRIE, 

Patriek en Rlta TERRIE-POLET, 

Yvan en Heldl TERRIE-MULLlE, 

Hans en Llnda TERRIE-LAMMENS. 

Henk en Marljke OE PUE-TERAIE. 

Jos en Anne PANNECOUCKE-OESMET, 

Rik en Riet OESMET-VANOENBERGHE. 

Peter en Marjan OESMET-OESMET, 

Eric en Ludwlne AELVOET-OESMET, 

Johan OESMET. 

Geert en Hilde OHONOT-OESMET. 

Jan OESMET. 


Volksvert. Oe Jaegerelaan 52/13 8500 Kortrijk 
Bu'Vemeester Danneelstraat 66 8500 Kortrijk 
MInister Taoklaan 1111 8500 Kortrijk
Berkenlaan 10 8790 Waregem 
Olmenlaan 'Zl 8500 Kortrijk Haar achterkleinkinderen: 

Noël en Johan TERRIE, 

Catharina en Franois VERBAEYS, 

Nathalie, Frederik, Olivler en Nicolas RUELLE, 

Steven TEAAlE, 

Patriok en Hilde VALCKE-VANOECASTEELE, 

Bart, Greetje en Steven VANOECASTEELE. 

Serge en Ann OEBRUYNE-VANOECASTEELE, 

Karen, Peter. Goedele en Matijs VANOENBEAGHE. 

Isabelle en Gragor TERAlE. 

Rosellnde en Hannelore STROSSE, 

Pascale, IIse en Nele TERRIE. 

Leentje en Jacob TERRIE, 

Rik en Ann OECOENE, 

Sophie OECOENE, 

Isabelle. Inge en David OECOENE, 

Frederik en Christophe GOUSSAERT, 

Sofle BOULAERT, 

Sigrid en lise STEUPERAERT, 

Vincent OEBAVEYE. 

Stefanie en Kristof VANOENBROUCKE, 
Tom en Stljn MEERT, 

Hanne en Uze MEERT, 

Tim, Uen en Trui MEERT, 

Joke en Bram VANNESTE, 

An en Evelien TEARIE. 
Jeroen en Hadewlch OEBRUYNE, 

Vinoent TERRIE, 

Karen en Kevin HENS, 

Ellen en Lynn TERRIE, 

David BERTHIER. 

Kim, Jelle en Stijn TERRIE, 

Wlndy TERRIE, 

Gaitan en Valerle TYTGAT, 

Julie TERRIE, 

Thibaud TERRIE, 

Christophe en Fréderlc TERRIE. 

Aneline OE PUE, 

Eva en Jonas PANNECOUCKE. 

Michaël en Matthias OESMET, 

Annelles en Thomas OESMET. 

Elke AELVOET, 

Maarten en Marieke OHONOT, 


Hasr zusters, schoonbroers, schoonzusters, neven en nichten: 
Kamlel(t) en Eleonora OELOOOERE-STOLS, 

Oe familie van wijlen Prosper BAECKELANT-STOLS, kinderen en kleinkinderen, 

Georges en Elza VANHAEVERBEKE-STOLS, 

Oe familie van wijlen Prosper TAELMAN-STOLS, kinderen en kleinkinderen, 

Oe familie van wijlen Osoar TEARIE-OEBREE en kinderen, 

lsidoor(tl en Celina LAPORTE-TERRIE, kinderen en kleinkinderen, 


Oe families STOLS, TERRIE, ORIESSCHAERT en SOENEN, 

Oe zusters en het personeel van het rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand, Kortrijk, 


Kortrijk, 22 september 1987. 



GENEALOGISCH VADEMECUM RUM BEK E VOOR 1650 - 11 -

Door ons lid, de heer werner PEENE-Dejonghe, Tempelierstraat 15 te 
8240 Gistel werd het genealogisch vademecum van Rumbeke uitgegeven. 
Het bevat gegevens over alle Rumbekenaars voor 1650. Voor zover nog 
voorradig (beperkte oplage !) is dit werk verkrijgbaar bij de auteur. 

Op zoek naar genealogische gegevens in onze heemkundige tijdschriften. 

11 DE ROEDE VAN TIELT 
nr. 2/1987: Tielt, textielstad (deel I - 19de eeuw) : o.a. een 
lijst van fabrikanten en een schets over de familie Vande Vyvere 
nr. 3/1987: Van aubergien, lantsherberghskens en brandewijn
huysen te Meulebeke van 1600 tot nu. - met lijst van alle geken
de herbergen van Meulebeke van 1600 tot nu : met BEWONERS. 
nr. 4/1987: - drievoudige kindermoord Zwevezele 1737 (familie 
Onraet-De Leersnijder) - bewoners Tieltse markt in 1866 - dorps
notabelen te Oostrozebeke 19de eeuw: families Tack en Vermeulen 
- lijst chirurgijns en dokters, geneesheren te Oostrozebeke 

11 DE LEIEGOUW 
nr. 1/2 1987: Systematische bewerking van het archief voor de 
Meulebeekse bevolking - Uitgaande migratie Kortrijk 1867 - 1880. 
nr. 3/1987 : vervolg migratie - Familienamen: Geld(h)of, Lodri
oor/Lotthior, Masquelier, Messelier, Messely, Muss(e)ly, Sieuw, 
Poblome, Cathenis. 

11 TEN 	 MANDERE 
NR. 78/1987 - Honderdjarigen uit Boos Izegem (Vermeulen, 
Cloet, Egels, Kesteloot, Beels, Vanwymbeke, Platteeuw, Pattyn, 
Vanaverbeke) - Bouw van een nieuw pastoreel huis in Izegem 1702. 
(met een alfabetische lijst van de personen, betrokken bij deze 
nieuwbouw, evenals verschillende merktekens). 

11 JAARBOEK DE GAVERSTREKE. (15de jaarboek, 1987) 
- weerbare mannen te waregem, Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en 
Beveren anno 1638. (met volledige naamliijsten in bijlage). 
- Beroepen te Oostrozebeke in 1814 (met verschillende namen). 

- buiten het gebied van tt Stamboompje (Zuid & Midden-west-Vlaanderen) 
11 BRUGS OMMELANO 

2/1987 - verpachting van disgoederen Varsenare 1827 (met tal van 
namen) 

11 tvESTHOEK 1987 
- vier rebellen voor de Nieuwpoortse rechtbank in april 1573. 
- bevolking van Poperinge anno 1695. 

inwoners van het westkwartier betrokken bij beroerten in de 
kasseIrij KasseI zomer van 1566. 

- DE BEVOLKING VAN LANGEMARK IN HET BEGIN VAN DE 17DE EEUW, sa
menstelling en herkomst. 

- Vlaamse vluchtelingen in Sandwich 1561-1603. 
- Nominatieve bevolkingsgegevens betreffende Zonnebeke. 

we hebben hier enkel die artikels vermeld die nogal veel genealogisch 
materiaal bevatten. Het spreekt vanzelf dat de geraadpleegde tijd
schriften, naast nog vele andere westvlaamse tijdschriften enlof pu
blikaties, nog zeer veel andere interessante artikels bevatten. 
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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 & 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.-Ieden 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 & op rekening 712-0112317-7~ 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 

Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat 3 
8752 BAVIKHOVE 

Secretaris Contactadres: 
Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 056/ 35 07 II 

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 om 20 u. 
Voorzitster ! 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 
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http:gratis.Ze


't gs,tamboompje 
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o N Z E KAL END E R 14 

K o R T R I J K 

Dinsdag 22 maart 1988 om 20 u. in de zaal INTERCOM, Rijselstraat 57, 
8500 Kortrijk. 

VOORDRACHT door de heer Valeer ARICKX, nationaal voorzitter, over de 
figuur van de Kortrijkse rechtsgeleerde Ferdinand Vander Schuere en 
zijn familie. Een voordracht van ongeveer een uur. ~ vullen de rest 
van de avond met het lezen van oud schrift. 

In APRIL is er geen vergadering. Het jaarlijks V.V.F.-congres vindt 
plaats in AALST. 

Dinsdag 24 mei om 20 u., in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 
Kortrijk. 

VOORDRACHT door onze erevoorzitter Dr. Ernest WARLOP over "Heraldiek 
en wetgeving." 
Deze voordracht die gepland was voor december 1987 ging niet door 
wegens ziekte van de spreker. Maar uitstel is geen afstel en nu kan 
de voordracht toch plaats vinden en we hopen dat de talrijke aanwezige 
leden er ook ditmaal zullen zijn. Iedereen is van harte welkom. Let 
wel dat de voordracht plaats vindt in de zaal INTERCOM en niet in de 
leeszaal van het archief. 

R o E S E L A R E 

Maandag 14 maart 1988 om 18 u 30. Overhandiging ten stadhuize aan de 
heer burgemeester, heer Daniël DENYS, van zijn KWARTIERSTAAT. Leden 
van onze V.V.F.-afdeling die willen aanwezig zijn, worden verzocht dit 
te melden bij onze voorzitster, mevrouw Lieve Denys, op zondag- of 
maandagnamiddag 6 of 7 maart a.s. (tel. 051/20 35 06). Let wel op het 
uur van aanvang. 

Maandag 21 maart 1988 om 20 u 15. ~rkvergadering in ons lokaal in de 
Arme Klarenstraat (Vrije Middelbare School). 

In april is er geen vergadering. Het Nationaal Kongres vindt namelijk 
traditiegetrouw plaats in deze maand. Een volledig programma van dit 
Kongres vindt U verder in dit nummer. 



23STE NATIONAAL V.V.F.-KONGRES --- 23 EN 24 APRIL 1988 
15
-----------------------~--------------------------

Thema : "De Pers als hulpmiddel voor de Familiekunde" 
Plaats: Kultureel Centrum "De Werf" Molenstraat te Aalst 

Programma : 

ZATERDAGNAMIDDAG 23 APRIL 1988 
13.00 U Opening van het kongres- en onthaalsekretariaat. 
14.00 U Opening door de heer Valère Arickx, Algemeen Voorzitter. 
Welkomstgroet door Dr. Med. R. De Clercq, voorzitter Oost-Vlaanderen 
en de heer René Van Assche, voorzitter Aalst. 
14.15 U Referaat door Prof. Dr. Romain Van Eenoo over "Typologie en 
evolutie van de pers in België". 
15.00 U Referaat door Dr. Fil. Remy, J. Leenaerts over "Het nut van 
de bibliografie voor de genealogische navorsing." 
15.45 U Bezoek tentoonstelling en genealogische dokumentatiestands. 
16.30 U Ontvangst op het stadhuis. Toespraken. 
17.00 U Geleid bezoek aan de stad Aalst, kort orgelrecital. 
19.00 U Banket in de "Borse van Amsterdam" Grote Markt te Aalst. 

ZONDAGVOORMIDDAG 24 APRIL 1988 
09.00 U Opening sekretariaat. Openstelling dokumentatiestands. 
10.00 U Welkomstgroet voorzitters VVF-Nationaal, O.-Vl. en Aalst.. 
10.15 U Referaat door de heer Dirk Podevijn, historicus over "Kan de 
regionale pers gebruikt worden als werkinstrument voor het genealo
gisch onderzoek ?" 
11.00 U Referaat door de heer Danny Lamarcq, historicus, over "Het 
gedrukte woord te Zottegem een ondergewaardeerde historische bron." 
12.00 U Middagmaal. 

ZONDAGNAMIDDAG 24 APRIL 1988 
14.00 U Huldiging aan de heren Paul 
Ceukelaire, erepenningmeester. 
14.15 U Referaat door de heer Karel 

Rock, 

Baert, 

erevoorzitter 

stadsarchivaris 

en 

en 

Hugo De 

konser
vator over "Mogelijkheden voor de familiekunde in de Aalsterse Pers 
van 1840 tot 1940. " 
15.15 U Referaat door Dr. Jur. Jozef Dauwe over "Gelegenheidsdrukwer
ken, een belangri jke genealogische bron". 
16.15 U Groet van de Zusterorganisaties uit binnen- en buitenland. 
16.30 U Mededeling door Dr. Hist. Ernest Persoons, algemeen rijksar
chivaris. 
17.00 U Slotwoord door de heer Valère Arickx, algemeen voorzitter VVF 

We hopen ook verschillende leden uit de afdelingen Kortrijk en 
Roeselare op dit 23ste Nationaal Kongres te mogen aantreffen. 



OP ZOEK NAAR BE~AARDE LOKALE PERS IN ~ST-VLAANDEREN 16 

Destijds schreven we enkele ~stvlaamse archieven en/of biblio
theken aan, met de vraag, wat ter plaatse bewaard werd aan oude loka
le weekbladen. Met het Nationaal Kongres in zicht, vonden we het nu 
het gepaste moment de resultaten hiervan te publiceren. ~ willen er 
echter onmiddellijk aan toevoegen dat deze kleine bijdrage ver van 
volledig wil zijn. 

Eerst willen we verW1Jzen naar de vele literatuur en bibliografie 
die opgegeven wordt in de kursus van het ~stvlaams Verbond voor Heem
kringen (lste cyclus) door Romain Vanlandschoot. Deze spreker had het 
destijds over "De pers als bron voor plaatselijke geschiedenis". In 
zijn tekst kan men heel wat bronnen terug vinden. Verder verwijzen we 
naar "Bibliografie van de geschiedenis, taal- en volkskunde van ~st
Vlaanderen en de ~stvlaamse gemeenten 1950-1981", één der Verhande
lingen van De Leiegouw. (Kortrijk, 1983, deel I, p.408-410). 

BE~AARPLAATSEN 

• 
- Buiten ~st-Vlaanderen denken we hier aan de Gentse Universiteits
bibliotheek die rijk is aan periodieke bladen. wat precies bewaard is 
kan men terugvinden in de "Inventaris van nieuws-, vak- en kiesbladen" 
, een uitgave van de RUG, Centrale Bibliotheek. (Gent, 1977) In een 
2de hoofdstuk vinden we er 'n alfabetische lijst met plaatsnamen. 
Hierbij wordt telkens vermeld welke periodieken bewaard werden. Een 
klein voorbeeld: onder Roeselare vinden we De landbouwer, De bond der 
~stvlamingen, Loquela, De ware Vlaming, De nieuwe tijd, Drukkersblad, 
Rodenbachsblad, Het Roeselaernaarki, De Vlaming van Roeselare-Thielt, 
Jong Dietschland, Hier Dinaso, Jeugddinaso, Vlaanderen - Jong Dietsch
land, l'ordre thiois en De ~ekbode. 

- In ~st-Vlaanderen - ter plaatse ... 
--- Brugge, Stedelijke Bibliotheek, Kuipersstraat 3. Hier worden alle 
lokale bladen bijgehouden. Voor de Brugse kranten van voor 1914 en 
hun bewaarplaats kan men raadplegen: R. VAN EENOO, De pers te Brugge 
1792-1914. Bouwstoffen, Leuven-Parijs, 1961, 241 p. 
--- Roeselare, dokumentatiecentrum ten stadhuize, Botermarkt 2. Ook 
hier zijn plaatselijke weekbladen bewaard. wat betreft bladen, van 
voor 1914,' gelieve te raadplegen : E. Voordeckers, Drukkers en Pers in 
het Arrondissement Roeselare (1947-1914), Leuven 1965. 
--- Ieper, Openbare Stedelijke Bibliotheek, St-Jansstraat 7. De week
bladen kunnen geraadpleegd worden tijdens de normale openingsuren. 
wat bewaard is kan men terugvinden in "Repertorium van de pers in 
~st-Vlaanderen, 1804-1914. De arrondissementen Oostende, Brugge, Ie
per, Diksmuide, Kortrijk, Tielt en Veurne. Leuven/Parijs, Nauwelaerts 
1968, Univ. Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, bijdragen 48". 
--- Poperinge, Stadsarchief. Het stadsarchief bezit het weekblad "Het 
~kelijks Nieuws, Editie ~st) vanaf 08.06.1946 tot en met 1980. 
--- Tielt, Stadsarchief. ~rden hier bewaard: De Thieltenaer, De 
Gazette van Thielt en De Zondag. 

Torhout. Hier worden geen periodieken bewaard. Alles wat betreft 
de Thouroutenaere (uitg. Cornille) of de Thouroutsche Bode (uitg. 
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Becelaere) is in handen van de uitgevers zelf. 
Veurne, Stadsbibliotheek, Grote Markt 1. Hier worden bewaard 

- Advertentieblad van Veurne : 45 (1872) - 87 (1913),uitg. 72 (1898) 
- De Veurnaar 28 (1872) - 69 (1913) 
- 't Veurnsche Volk 1 (1911) en 3 (1913) 

het wekelijks Nieuws: 65 (1969) 84 (1988) 
- - Handzame, V.C.G.H., Kronevoordestraat 2A, Handzame. Zijn o.a. te 
raadplegen: De Zeewacht, bepaalde jaargangen van edities van De Week
bode en het wekelijks Nieuws, Brugsch Handelsblad. 

Kortrijk, Stedelijke Openbare Bibliotheek, Leiestraat 30. 
Ook hier zijn heel wat periodieken bewaard. Een gedetailleerde in 
ventaris is ter plekke in te kijken. Hier volgt een summier overzicht. 
- Feuilles périodiques de Courtrai; Petites affiches ; L'écho de 
Courtrai; La chronique; Het Nieuwsblad (1848); De Vrije Burger; 
Journal de Courtrai; Courrier de Courtrai; Gazette van Kortrijk ; 
Het Groeningherveld; De stad Kortrijk; L'Avenir de Courtrai ; De 
Landbouwgalm ; Gildeblad j De waarheid ; De Gulden spore j Gazette van 
Groeninghe; Mercurius; Het Groeningheblad ; Het Kortrijksche volk j 

De Vrijheid; La Liberté; Publicity j Publicity Leieland ; Het Vlas; 
Reklaamblad. 

Ongetwijfeld is her en 
inventarissen kunnen de vor
hem er op uit te trekken ... 

der 
ser 

nog 
echter al 

heel wat 
in goede 

bewaard. 
banen 

W.D. 

De 
lei

bestaande 
den. Aan 

STATEN VAN GOED 

Korte tijd geleden verscheen het tweede deel van de Staten van goed 
van het AMBACHT WAARSCHOOT, OOSTWINKEL EN RONSELE, periode 1701 1756. 
Deze uitgave kan men bestellen door 325 fr. (+ 35 fr. port) te storten 
op 000-0419293-59 van de auteur,Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8880 Tielt 

BIDPRENTJES IN PRIVE-VERZAMELINGEN 

I n het Nieuwsblad van 6 januari 1988 vonden we een, artikel onder 
de titel "Albert D'Heedene verzamelde reeds 300 000 db~dsprentjes". 

Deze Lichterveldenaar verzamelt reeds 35 jaar bidprentje~~ Eén van 
onze leden vertelde me dat hij - met succes - ging aankloppen bij deze 
verzamelaar. 

Zijn er in onze provincie nog dergelijke verzamelaars, die bereid 
zijn onze genealogen ter wille te zijn? Naast de enorme verzameling 
bidprentjes in het Centrum voor Familiekunde te Oostende, kan het soms 
interessant zijn bij dergelijke personen te rade te gaan. Kunnen deze 
personen (die bereid zijn inlichtingen te verschaffen uit hun privé
verzameling) niet "gesignaleerd" worden ? Over hoe meer bronnen we 
allen als vorsers beschikken, des te interessanter kan het worden ... 

GENEALOGISCHE BRONNEN VOOR ... 
Na Moorslede komt in dit nummer Ooigem aan de beurt. Wie kan ons 

dergelijke bijdrage bezorgen voor de streek van Roeselare-Tielt? Uw 
bijdrage zal van harte welkom zijn. 
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VOORNAAMSTE GENEALOGISCHE BRONNEN VOOR OOIGEM. 18 
In het vorige nummer werd een overzicht gegeven van de voornaamste genealogisch 
bronnen voor Moorslede. Dit bracht ons op het idee om hiervan een vaste rubriek 
te maken. In ieder nummer zullen we één of twee gemeenten behandelen.He volgen 
geen bepaalde orde. 
Voor het Kortrijkse zijn er uiteraard een aantal genealogische bronnen die voor 
alle gemeenten binnen de kasseirij Kortrijk van genealogisch belang zijn. Deze 
bronnen behoren in feite tot het vroegere kasseirijarchief en maken nu veelal 
deel uit van het Oud stadsarchief Kortrijk. Dit archief is ondergebracht in het 
Rijksarchief te Kortrijk. We denken hierbij aan het omvangrijke archief van 
de weeskamer (met zowel weesregisters als de losse staten van goed), de z.g. 
akten en contracten (dit zijn de Kortrijkse wettelijke passeringen of akten ver
leden voor de Kortrijkse schepenen), de registers van het gerecht, archief van 
het Kortrijkse leenhof, enz ... Deze belangrijke genealogische bronnen worden 
niet telkens herhaald. Ze zijn voor alle gemeenten belangrijk, dus ook voor 
Ooigem waarover we het nu zullen hebben. 
OOIGEM (vroeger kasseirij Kortrijk, roede van Harelbeke; Mod. ;arr. Tielt, 
kanton Oostrozebeke).Sedert 30.12.1975 deelgemeente v. WIELSBEKE). 

14de eeuw ook hier algemene bronnen b.v. reken. kasseirij Kortrijk, 
reken. blajuw van stad en kass. Kortr./A.R.A.BRUSSEL Rekenkamer 
(microfilms in RAK) 
RAK, Kf. Harelbeke, 111.1539 (fragmenten renteb. 1369) 

) 5de eeuw RAK, Archief van de heren en de vrije heerlijkheid van Ooigem 
(voort afgekort AHeO.), nr.78-168 : rekeningen 1488-1761. 

16de eeuw RAK, AHeO, 65 Beschrijvingen van de heerlijkheid Ooigem (met 
achterlenen), 1444-18de eeuw 

69-71. Renteboeken, 1502-1614 
SAG, Penningkohieren, 28/52/2]4 XXe-p. (]571),Ve p. (1577) 
(microfilms RAK, CCCXVIII) 

17de eeuw RAK, Bruit',e pakken, 5599 Te lling 1695 
talrijke schaderapporten,tellingen (zie INV.) 

GA Ooigem, ]0-]9 pointingen en ommestellingen 1643-]742 
(zie publ. ]643 in dit nummer) 

33-38. Wettelijke passeringen (1632-1718) 
Scab.II, 516 . Wettelijke passeringen (1745-53) 
Scab.II,5]1. Resoluties 1684-1791 
AHeO, 194-206. Denombrementen (16de-17de e) 
Kf. Ooigem, 10-48.Kerkrekeningen 1640-1784 

52'-]12. Disrekeningen 1569-1784 
]8de eeuw Scab.II,512. Staten en rekeningen parochie, 1783-95. 

Parochierekeningen,Ooigem 1-4. 1690-1791. 
GA Ooigem, 1-3. Landboek, quoteboek (1771,1778) 
Kf Ooigem, 116. Quoteboek 1701 
Scab. 11, 509. Lan~boek 170] 

510. Gebruikers, 1701 
515. Vierschaarrol, 1779 

Notariaat, Van Outrive A. 1671-1675.(zie voor 19de e. ook 
notarissen Oostrozebeke, Wielsbeke, •.• ) 

19de eeuw GA Ooigem.Modern archief o.m. gemeenteraadsverslagen, 
briefwisseling,kadaster,bevolkingsregisters (ca tot W.O.I) 

GA.WIELSBEKE modern archief 

Bib liografie : 

P.DEBRABANüERE en E. HUYS,Geschiedenis van. Oyghem"Hand. Geschied- en Oudheid

kundige Kring van Kortrijk, nieuwe reeks, XVI (1937),3-136. 

G.DANNEELS,Ph.DESPRIET ,P.JANSSENS,De Sint-Brixiuskerk in Ooigem.Geschiedenis 
opgravingen - kunstbezit"Kortrijk, 1982. 
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B.DESMYTER, Ooigemse werkZieden in 1914, Leiesprokkels, VI (1987)~37-40. 

L.DELANGE, Ooigem tijdens de Eerste WereZdoorlog, Leiesprokkels III (1985). 

156-173; IV (1986),23-43; V (1987),19-24. 

J.ROELSTRAETE, De bevolking van Ooigem in 1796, Vlaamse Stam, XI (1975). 597
600. 

C.VERBRUGGHE, De bevolking van Groot-Wielsbeke op het einde van de zeventiende 

eeuw, Leiesprokkels I (1983), 90-106, 128-129. 


J.R. 

SAMEN~~RKING V.V.F.-KORTRIJK en STADSBIBLIOTHEEK. 

Tijdens de vergadering van 26 januari 1988 werd een vruchtbaar gesprek ge

voerd tussen enkele verantwoordeli5ken van het bibliotheekbeleid en de aan

wezige V.V.F.-Ieden . 

De samenwerking tussen V.V.F. en stadsbihliotheek zien we op voornamelijk twee 

vlakken : 

- de bidprentjescollecties (Slosse en het stadsfonds) toegankelijker maken 


voor het publiek. Leden van de V.V.F. zouden hierbij kunnen helpen met het 
klasseren van bidprentjes. Al moeten de voorstellen nog nader bestudeerd 
worden, het lijkt voor de hand te liggen hierbij volgend systeem toe te 
passen : 
- de SLOSSE-collectie behoudt zijn historische indeling (voor zover als no

dig) 
- de collectie van het STADSFONDS (dit zijn alle bidprentjes binnengekomen 

na de aanwerving van de Slosse-collectie) worden volledig alfabetisch 
geklasseerd. 

Eenmaal het klassement aangevat zal er naar gestreefd worden ook de collec
tie van het stadsfonds verder uit te breiden.Hierbij zal een oproep gedaan 
worden via de kranten) de bibliotheek, medew::rkers bij de verschillende ker
ken om ook de laatste bidprentjes te verwerven - de verzameling wordt immers 
de laatste jaren niet meer bijgehouden. Ook leden van onze afdeling kunnen 
hierbij nuttig werk verrichten. 
Hoe de bidprentges worden uitgeleend moet nog uitgedokterd worden. Er zal 
in ieder geval contact worden opgenomen met centra n13 Oostende om te zien 
hoe het daar gebeurt. 
Voor uitwisseling, bestudering, enz ••• zou het voor de stadsbibliotheek 
heel nuttig zijn om te weten waar voor het ogenblik (omvangrijke) collecties 
bidprentjes zijn ondergebracht. We doen hierbij een oproep tot onze leden 
ons .hierbij te helpen. Willen alle leden die weet hebben van een collectie 
bidprentjes ons hiervan verwittigen? (Oostende, Handzame, Roeselare kennen 
we natuurlijk al J). Het klassement van de bidprentjes zou gebeuren op enke
le vaste dagen. Wie hierbij wil helpèn kan zijn naam opgeven bij het bestuur. 
Het spreekt vanzelf dat het hier om een opdracht gaat die alleen kan gegeven 
worden aan betrouwbare V.V.F.~leden. 

- Een tweede vlak waar de samenwerking kan tot uiting komen is de uitbre'~ding 
van de bibliotheek met genealogische werken. De stadsbibliotheek zou er 
moeten naar streven alle genealogische werken die op onze streek betrekking 
hebben in haar bezit te krijgen. Indien we kunnen bekomen dat een groot deel 
van deze werken in één ruimte worden ondergebracht, dan zou dit voor onze 
streek het gemis aan een V.V.F.-centrum ruimschoots vergoeden. Dit is trou
wens altijd onze politiek geweest (waarom moeten we over een centrum beschik
ken als zowel het rijksarchief als de stadsbibliothèek over een grote ver
zameling boeken en tijdschriften beschikken? ). We willen de stadsbibliothee 
hierbij een handje toesteken en zijn bereid een lijst op te stellen van 
een aantal genealogische werken. De belangrijkste genealogische tijdschrif
ten zijn al aanwezig in de stadsbibliotheek. 

We weten ook dat alles niet in één dag kan verwezenlijkt worden. Maar we zijn 
verheugd dat er zo'n goodwill aanwezig blijkt te zijn. J.R. 
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STATER VAN GOED VAN OOIGEM. 

Het vroegere gemeentearchief van Ooigem werd zopas opnieuw geklasseerd. Hierbij 
werd ook een deel van het vroegere archief van de heerlijkheid en parochie van 
Ooigem geïntegreerd. In het nieuwe klassement worden onder het nr. 43 van het 
GA OOIGEM een bundel staten van goederen en rekeningen van sterfhuizen vermeld. 
Deze worden in de inventaris niet nader ontleed.Daarom geven we hier van dit 
nummer een nadere ontleding.Dit bundel bevond zich vroeger onder Aanwinsten, 
nr. 2873. 

St. v. G. van Ghyselbrecht TYTGAT, 30.12.1588 

St. v. G. van Steven GOEl'iAERE fs Lauwers.R. ,Tanneken MAES fs Nicolaes. 

7.5.1638. 

Verdeling sterfhuis Joos Van BALBERGE en Judich TYTGAT, 19.7.1657. 

Ba~ance van vercavelijnge om Joe Pieter Francois Delrio, heer van Egem,1659. 

Venditie sterfhuis Charles de KEYSERE, z.d. 


- St.v.G. Guillaeme OUTERS fs Carel en Pieryne GOEt~RE fa Jans, beide + Ooigem, 
1667. 
St.v.G. Jan LEUPE, + Ooigem 1677. 
Verkaveling van de goederen van Philips de BOUVERYE en Margriete COELEMBIER, 
21.4.1678. 
Verkaveling goederen Gillis de BOUVERYE, 1678. 
Verkaveling goederen Guilliame de BOUVERYE fs Philips, 1678. 
St.v.G. Guilliame de BOUVERYE fs Philips, + Desselgem 1678. 

- Rekening ten sterfhuize van Guilliame de BOUVERYE fs Philips, 1678. 
Verkaveling van het sterfhuis Guillaume van BOUVERYE, + Desselgem 1678. 
St.v.G. van Cathelynne BONTE fa Frans, + Ooigem 1679.R.Jaecques VERSTRAETE 
(merkteken), 1683. 
St.v.G. van ~icolays CAUGNY fs Antheunis,+ Ooigem 1680. R. Elisabeth TYTGAT 
fa Andries, 1681. 
St.v.G. Nicolays GOEMAERE fs Stevens, + Ooigem 1680 (x Jossyne ~1AELBRANCKE 
fa Jans) . 
St.v.G.van Lowys MATTON, + Ooigem 1681.R.Cathalyne RICKERS fa Joos, 1681. 
Verdeling sterfhuis van Frans 'HITTOEN, 1686. 
Verdeling van he t sterfhuis van Wal ter van der GRACHT, 1687. 

- St.v.G. Jacques de BUSSCHERE fs Antone, + Ooigem 1695. R. Tanneken BO~TE 
fa Gui 11 ame. 

- St.v.G. LaU\~ereins de I MOOTE, + 1700. 
- Rekening en bewijs v. Joos de BOSSCHERE en Bernardine GOEMAERE, 1700. 

Liquidatie goederen Elisabeth GOEMAERE ter eender zijde en Arnout de BOSSCHE
RE ter ander zijde voogden van de kinderen van Joos de BOSSCHERE en Joossyne 
~BRA1--qCK, 1707. 

- Rekening van de verkoop van de goederen van de weduwe Pieter VEYS uit Ooigem, 
1738. 
St.v.G. Josyne vanden HEEDE, + Ooigem 1747. R. Nicolays de PESTEI,E fs Nicolaus 
1747. 

- St.v.G. Harie Catherine de BACKERE fa Michiel, + Lendelede (onder het 
Gryspersche) 1750.R.Andries van ~ESTE fs Guilliame. 

J.R. 

VOORBEELD VAN EE~ LIJKSCHOUWING. 

GA OOIGEK~ 34. Register van wettelijke passeringen voor de heerlijkheid van 
Ooigem, 1 643-1 656, 1 . 

OpdEn XVIJen martiuus 1643 zoo l.Jas ter manyrghe van Jan TYTGADT als bdliu bij 
vonnisse ende presentie van Joos HUYS~ Anthuenis de Jan de RYCKERE ende 
Joos de HONDT~leenmannen ende schepenen vanden hove~ heerlichede ende Vrij 
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eyghendomme van Oyghem ghevisiteert ende gheschaudt het doode Zichaem van Joos de 

Bal fs Joos oudt boven de seven jaren tselve lichaem ghevonden hebben ligghen by 

het water ten hove daer jeghenwordich woondt Maryn de BAL fs Jans in Oyghem 

Wy verclaeren ttfll§ve wesende aldaer versmacht. Aldus ghedaen ter Manynghe ende 

vonnisse als boven. 

Naer de visitatie als hedent van het voomomde doode lichaem van Joos de Bal 

leenmannen ende schevenen bovenschreven consenteren dat het selve doode lichaem 

zal begraven worden inde heylich aerde alzoo verre hemlieden is rakende. 


Lijkschouwingen worden geregistreerd in de registers van wettelijke passeringen 
Ze zijn natuurlijk belangrijk voor de familiegeschiedenis.Het leed dat achter 
zo'n akte steekt valt uiteraard niet zo uit de tekst te lezen, maar men moet 
niet veel fantasie hebben om dit te raden.In een tijd waar de kindersterfte 
al heel groot was en men zich aan de kinderen begon te hechten (omdat men 
niet anders durfde) als ze wat ouder werden, moet zo een ongeval veel verdriet 
gebracht hebben. 

____________________________________________________________________~~B~_________ 

VOORBEELD VAN EEN LEENVERHEF. 

Ook leenverheffen kunnen genealogisch belangrijke aanW1]Z1ngen geven.Ze werden 

immers opgemaakt wanneer een nieuwe bezitter een leen in handen kreeg (door 

erfenis of koop~Deze bezitter moest hiervoor een recht betalen (vol verhef 

bedroeg 10 pond parisis). 

We geven uit hetzelfde register van wettelijke passeringen een voorbeeld 

(GA OOIGEM, 34, e I VO). 


Comparerende voor BaiUiu en leenmannen als vooren tenvoornomden daghe (17.3.1643 
den voorseyden Cornelis vanden BERGHE fs dheer Jans den welcken in zijnen 
prijven name heeft verheven een zyn leen ende heerlichede ghenaemvt tleen 
ten OORCONDEN ghehouden vanden voornomden hove heffende jaerlyckx XXIX s IIIJ d. 
P. haer bestreckende uv achtentwintich bunder lants in de vrochie van Lendelede 
hem toecommende bij den overlyden van dheer Jan de MEULENiERE wiens eenyghe 
dochtel'e hy vanden BERGHE ghetraudt heeft daervan hy vanden Berghe be looft over 
te gheven zyn recipis met canten ende habouten vanden zelven lande volghende 
de placaten daervan vutghegheven by zyne hoocheden vanden Grave van Vlaenderen 
ende heeft ghedaen den eedt van fyouteytschap faict ter manynghe ende vonnisse 
daghe ende jare als boven. 
Een recepisse was een ontvangstbewijs van het ingediende denombrement. Het 
"rapport,grootte ende denombrement" diende de leenman binnen de 40 dagen na het 
verhef in t~ dienen bij de leenhAer.In dit document vinden we de beschrijving, 
de rechten en de plichten aan het leen gebonden.De eed van fyautheytschap wijst 
op de manschap en leenhulde die de leenman aan zijn leenheer moest brengen. 

J.R. 

KLACHTEN 

Ook heel summiere akten in de wettelijke passeringen kunnen genealogische in

lichtingen en zelfs pittige details voor de familiegeschiedenis bevatten. Uit 

hetzelfde register halen we een voorbeeld van zo'n wettelijke klacht aan. 

(GA OOIGEM,34, fO 8). 

Upden XXen juny 1643 zoo heeft Jan TYTGAT balliu vande prochie ende heerlichede 

van Oyghem proesent Joos de HONDT schepen ende Jan de HAVELOSE officier 
behaecht ende beclaecht vyf coybeesten toebehoorende Gillis SABBE te wetene 
drye blaerde een gruumelde mitsgaders een versse (vaars) datte tot recouVre 
van dyversse coopen by den zelven Sabbe ghedaen in het sterfhuys ende vendytie 
van Jan SABBE fs Michie ls emmers tot verhae l vande somme van thien ponden groote 
ende de costen ter dier causen gheschiet ende noch staen te gheschiene. 
Actum ut supra (20.06.1643) 

J.R. ---_.. ------- 
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GA OOIGEM, nr. 10 --------------------------------------------------~2~r----, 

Inwoners van Ooigem volgens de 	pointing en ommestelling van 1643. 

Berekend op elk bunder dat werd gebruikt tot een bedrag van 10 L par. 

I.Charles de Gros, heer van Ooigem 	 28 bu 10 eland 
2. Maerten Calf en eons. 	 11 bu 9 R vette wee 
3. We Mathys Outers 	 27 bu 1 e 
4. Joos de Smet 	 4 bu 2 e 2 R van 

Mijnheer 4 e en 5 e 
samen 16 bu 2 R 

5. Jan Callens 	 17 bu 5 e 
6. Jan de Ryekere 	 3 bu 15 e 
7. 	 We Joos Tytgat fs Meeuwels 3 bu 5 e 17 R 

12 e 
13 R v.Carel v.Nieu 

wenhuyse samen 4 bu 2 e 5 R 
8. Maryn de Bal 	 5 bu 17 c 17 R 
9. Rouge Vercoilge 2 bu 15 e 4 R 
10.Daniel Van Poueke 5 bu 11 e 10 R 
Il.Jaquers Van Lerberghe 	 4 e 
12. Olyvier Outers 9 c 
13.Anthuenis de Smet bu 3 e dat gebruikt 

werd door Fransois de ",jlaminek 
samen 11 bu 6 e 12 R 

14. Pieter Pru 7 e 
IS. Gille Vanden broueke I bu 11 e 
16. Robeert de Bruyne 
]7. Christiaen Veys 3 bu 4 e 
18. Jaquers Seynave 	 5 e 
19. Gillis de Clereq 	 5 c 
20. Meeuwels Seynave 	 10 bu 
21. Fransoys Baert 	 5 e 
22. Joos de Hondt met 2 e van Michiel 	Vereoilge samen 5 bu 
23. We Matheeus Pieters 	 2 bu 4 e 19 R 
24. Guilliaeme Vermersch 	 4 e 
25. We Daniel Veys 	 (lOseh. ) 
26. Michiel Vereo'Uge met dhoirs 	 2 hu 2 c 19 R 
27. Olivier Pieters 	 3 e 
28. Gillis Sabbe 	 5 hu 8 e 
29. Jan Verloo fs Willems 	 3 bu 5 c en half 
30. We'en hoirs Michiel Sabbe 	 4 c 
31. Michiel Sabbe 	 3 bu 9 e 
32. Guilliame Sabbe fs Willems 	 10 e 
33. We Adryaen Sabbe 	 2 bu 12 e 
34. Fransehois de Coker 	 17 e 
35. de heere Vander beke quehem (?) 	 2 e 
36. de pachters vanden heer vander beke met de woonste 	 1 c 12 r 
37. Joos Van Eeehoutte 	 2 bu 4 e 
38. Jan Duyek 	 (12 s) 
39. 	 Jan Vermuelene met 7 c vanden heere Vanderbeke dat gebruikt heeft 

Adriaen Sabbe samen 3 bu 10 e 
40. Joos Maertens 	 3 bu 2 e 
41. Carel Van Nieuwenhuyse 	 2 bu 12 e 
42. 	Jan Vander Loo met 8e dat gebruikt werd door Roes Fiers en nog 12 e 

samen] ] bu 4 e 
43. Passchier Tytgat 	 1 bu 2 e 
44. We en hoirs Phlype Bonte 	 2 bu 4 c 
45. Jaquers Vande Steene 	 12 bu I e 
46. Joos de Calewe 	 10 bu 9 e 
47. Jan Tytgat 	 8 bu 1] R 
48. Joos Huys met 10 c van Jaquers Seynave 	 6 bu I c 
49. Amant Panne 	 (6 s) 



50. Joos Adeins 2 bu 23 
51. Matheeus de Vleeshauwer 15 c 
52. Anthuenis de Jouncheer I I c 
53. Adryaen Boucquaert 31 s 
54. Joos Van Be~lberghe 1 bu 7 c 
55. Daniel Boucqaert en Gillis Storme 2 bu 
56. Anthuenis Cackaert (16 s) 
57. Segher Van Oultryve I bu 8 c 
58. Daniel de Schemaker 2 bu 2 c 
59. Robeert Kellewier 11 c 4 R 
60. Andries Tytgat huys en neerynghe 35 s 
61. Pieter Florte (?) I bu I I c 
62. Andries de Vlaminck 4 c 
63. CJ(.~~ ~ippens 10 s 
64. Adryaen Tytgat huys en neerynghe 46 s 
65. Robeert Van Outryve 5 bu 13 c 
66. We Phlips Segard 34 s 
67. Jan de Witte 12 s 
68. Fransois Tytgat huys en neer. 4 lb 10 s P. 
69. Joos Tytgat huys en neer. met 4 c land 
70. Albertus du Preu 15 s 

7I. Guilliaeme Viane 40 s 

72. Anthuenis Vanden bussche 8 s 
73. Jan Malbranck 6 c en ceer. 
74. Jan Verbeke huys en neer. 34 s 
75. Vincent de Smet 45 s 
76. Adryaen Van West 10 s 
77. Gulliame Verloo 2 bu 6 c en half 
78. We Jaquers Van West 34 s 
79. Jan Wante up de Doerne muelene 2 bu en I bu 3 c land samen 3 bu 3 c 
80. Joos Baquelant 1 bu 14 c en half 
81. Gheeraert Van Lerberghe 10 s 
82. Pieter de Schemaker 22 s 
83. Pieter de Leersnyder 6 c van Gulliame Verloo 3 lb 15 s 
84. Jan de Hooghe 4 c land en neer. 3 lb 17 sP. 
85. Joorys de Hooghe 15 c 
: .~. tienden. 
1. Pachter van de tienden van St.Pieters Gent 
2. Pachters vande thienden competerende de cuyré van Oyghem 
3. Joos de Hondt op de kerckthiende 
4. :dichiel Sabbe up den pichoop met de we Joos Tytgat 
5. Willem Van Landeghem up tryckthiendeken 
Je buyklanden 
Jan Bal 5 bu 4 c 
Pieter de Vlaminck de Jonghe I bu 
Andries Doornaert 3 c 
Joorys de Hooghe 12 c 
Anthuenis Pieters 3 c 
Roosbeke 
Cornelis Van Wedaghe 3 bu 10 c 
Gi llis Tack 1 c en half 
Jan Nolf 10 c 
Adryaen Hellebuyc 9 c 
Jan Belle 6 c 
Eloy Persch 6 c 
Willem Van Landeghem 4 bu c 17 R 
de we en hoirs Olivier Storme 3 bu 
Joos Neerynck 11 c 8 R 
Steven Herreman 12 s 

J. f;{ • 
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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 ~ 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. 031 646 99 88 

HOE ONTVANG IK - 't STAMBOOMPJE • ? 

Alle V.V.F.-Ieden 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 bijwonen, kunnen ons tijdschrift bekomen door stor
ting van ISO & 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 adreswijzigingent eventueel klachten 
bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar 


de heer Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 

tel. 0511 22 14 73 


KORTRIJK 
Voorzitter Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat 3 

8752 BAVIKHOVE 
Secretaris Contactadres: 

Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 0561 35 07 11 

De maandelijkse vergaderinE (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 1 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. 0591 70 83 67 

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

west-v1aanderen 


http:gratis.Ze
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o N Z E KAL END E R 

KOR TRI J K 

Dinsdag 24 mei 1988 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Leenstraat 57, te 
8500 Kortrijk. 

VOORDRACHT door onze erevoorzitter Dr. Ernest WARLOP over "Heraldiek 
en wetgeving".
Deze voordracht die gepland was voor december 1987 ging niet door 
wegens ziekte van de spreker. Maar uitstel ~s geen afstel en nu kan 
de voordracht toch plaats vinden en we hopen dat de talrijke 
aanwezige leden er ook ditmaal zullen zijn. Iedereen is van harte 
welkom. Let wel dat de voordracht plaats vindt in de zaal INTERCOM, 
en niet in de leeszaal van het archief. 

Dinsdag 28 juni 1988 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Leenstraat 57, te 
8500 Kortrijk. 

Les OUD SCHRIFT door Johan Roelstraete, sekretaris van VVF-Kortrijk. 

met medewerking van 
INT E R C 0 M Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk 

ROE S E LAR E 

Maandag 16 mei 1988 om 19 u 30 in ons lokaal in de V.M.S., Arme Kla
renstraat te 8800 Roeselare. 

VOORDRACHT door de heer GEIRNAERT, verbonden aan het Brugse Stadsar
chief over de GESCHIEDENIS van het (OUD) SCHRIFT. Deze voordracht 
wordt geïllustreerd met dia's. 

Maandag 20 juni 1988 om 20 u 15 (let op het uur) in ons lokaal in de 
V.M.S., Arme Klarenstraat te Roeselare. 

VRIJE WERKVERGADERING. U kunt er zoeken in onze dokumentatie, kon
takten leggen en eventuele voorstellen doen voor het komende werk
jaar 1988-1989. Alle nuttige ideeën zijn welkom. 

met medewerking van 
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL - Arme Klarenstraat - 8800 Roeselare. 
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" Genealogische bronnen voor Moorslede " ( aanvulling ) 

In ons januarinummer verscheen deze bijdra~e van de hand van de heer 
J. Vanderhaeghe. Ons medelid, de heer GU1do Aerbeydt uit Roeselare, 

signaleerde ons het volgende : 

op het Roeselaarse archief berust onder het nummer 663 archief over 

Moorslede : "Bundel wettelijke passeeringen voor de schepenen en de 

heerlijkheid van Moorslede - periode 1568-1721". 


ROUWBRIEVEN IN PRIVEVERZAMELINGEN 

In het vorig nummer van 't Stamboompje deden we een oproep tot de 
verzamelaars om zich te bekend te maken. Hierop ontvingen we een 
drietal reakties. 

* ons medelid, de heer Dirk Vanthourenhout, Hoogleedsesteenweg 2 bus 
9, te Roeselare, bezit een verzameling rouwbrieven en bidprentjes. 
De kollektie bidprentjes bevat zeer veel gedachtenissen over Staden. 

* ons medelid, de heer Georges Vandewalle, stationsstraat 133, 8070 
te Lichtervelde wil ook onze genealogen ter wille zijn: hij bezit 
enerzijds een verzameling bidprentjes (een belangrijk deel bevat hier 
bidprentjes van personen die te Lichtervelde geboren of overleden 
zijn) i daarbij is hij ook in het bezit van de Lichterveldse bladen, 
beide uitgegeven voor de eerste wereldoorlog, "'t Veldbloempje " en 
"de Gazette van Lichtervelde ". 

* ons medelid, Zr. Wilhelmina DEPLA, laat ons volgende inlichtingen 
geworden : 

11 De verzameling bidprentjes van wijlen mijn ouders Omer Depla
Nuyttens ± 140 000 bevindt z1ch thans bij mijn broer Willem Depla
Vanneste, Kon. Leopold-I-straat 71, 8810 Roeselare-Rumbeke. Vooraf 
telefonisch kontakt opnemen a.u.b. tel. 051/20 57 08, opbellen elke 
werkdag na 18 u 30. 

" Een reeks bidprentjes van kloosterzusters ± 5 000 komende uit de
zelfde verzameling, bevindt zich bij mij : Zuster Wilhelmina Depla, 
stokerij straat 9, 8800 Roeselare. Tel. 051/20 04 87. Inlichtingen 
worden graag gegeven. 
Wij danken namens onze leden, deze medeleden voor hun bereidwillig
he1d. Verdere reakties zijn uiteraard nog welkom. 

HAARDENTELLING ROESELARE ANNO 1469 

(met dank aan ons medelid de heer Gilles Lesay, LilIe)
In de Archives Départementales du Nord te Lille bevindt zich dit ar
chiefstuk over onze goede stede (Série B n° 195-41). Jammer genoeg 
is er voor Roeselare geen "Dénombrement" bij. We beschikken dus 
enkel over een aantal. Zoals U kunt lezen op de volgende bladzijde 
waren er toen te Roeselare 337 huizen "lettel min ofte meer" (in de 
stad). Ook Roeselare-Ambacht had nog meer dan 100 huizen. 
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GENEALOGISCHE GEGEVENS OVER TIELT 


Van ons medelid, de heer A. Robert Tanghe uit Tielt, ontvingen we eenpak "genealogische sprokkelingen" over Tielt. We hopen deze gegevenste kunnen publiceren in afleveringen in dit en de volgende nummers van rt Stamboompje. 

Voor wie "DE POORTERS VAN TIELT VAN VOOR 1550 TOT 1614 t1 van bovenver
melde vorser bezit, zullen deze gegevens interessante aanvullingen
betekenen. 

v (I DR. 0 C R D . 

ret volgende wa" er ::;i j om te eoen f9r,~ vast te btellen ..,d de Stad Ti el t zo al heeft mede ~e[,ii~kt 


en doursti!2n In oorl ogstl jden- De '.lrl:wel en v.. n de oorlog 1914/1918 en 1940/1§~5, zl jn nog door vel en bel eetd 

yeweest en goed gekend. ,tadr wat de bevolking en oe St<d in dt: vorige eeuwen hebben onbeerd en gel ejt:n is 


cioor weinigen geilden. DaaroF., hierna de toestand in Tielt jn -ct jéiren 1579 tot 1587 volgens de Sbdsrekenin;jer, 
vafl di e jar:en. 

Dadruit bIl jkt dat de Stad alsdan In een erb~r~elijke toest nd verkeerde, De bevolking wa~ de Stad 
ontvlucht in 1579 om reden van de peste en oaarna vour o~ gru .. elen van de langdurende oorlog. 
het grootste gedeelte v~n de huizen sto~den verlaten en kwamen tut verval, voor zo ver zij niet reeds do:r 
de strijd~nde legerswaren vernieid of uit-gebranC. Het gras, krl:id en wilde struiken groeiden in de strdten. 
Je Stao WeS ond,;rheviç ai!n til ri jke plundadn;}er. en Vfrnielinge~ en OIar. rover~ en ba .. nstre.6pers ontbrilkt het niet. 
Van de Stad behoorl i jk te besturen w<!s er geen sprake. d echts de burg~!'eester e~, ee'1 ~aclr schepenen, r"et d~ 
9reffier en cen klerk verbleven 1l3J in Tielt, ce stad, kas wC.S leeg, en er ko,/ niet I!:eer vold.....n worden aan 
oe g~ldelijkt! opvorderingen en allerlei opeisrngen, vandaar d.t de Burçer.:eester of schepenen nu - en dan 
werden gev~ngen gezet tot aan de schuld was voldaan. 

Siecht v.,n rond da jaren 1689 begon sti laan de bevolking terug te ko\en en in het begin der jaren 

1600 werd er begin gemaakt met de heropbouw van de vernielde en verval ien huizen. RomOiin De Caigny GennOffier 

was ten di en ti jde een van de ,groots te heropbouwers van de hui zen op de markt. zelf kocht hi j verschel dene 

vervallen huizen, waaonder het groot en klein Schiak,De Wlloelllan, De leeuw, en het hoekhuis van de Karld en 

de Kortrijkstraat, enkele huizen waarvan de eigenaar en gebruiker onbekend bleven, werden bi j decreet" door 

het St<!dsbestuur verkocht. 


Uit navolgenüe uittreksels uit de Stadsrekelnçen van de jaren zal lIIen kunnen vaststellen hoe in 

werkelijkheid de teostand er uitzag. 
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OORLOG' PESTE 

I~LICHTINGEN GENOKEN UIT DE STADSREKENINGEN VAN DE JAREN 1581 - 1582 - 1583 , 1584. 

fO 1 - REKENYNGHE ende BEWYS , 01ivier Vande Keere fs Willems als ontfan9here der C. Kt (Conync1lcke Kajesteyt) 
van zynder Stede van THIELT Int schependol van Harcx Stoorie, Lauwers De C1ert, Jan Pantyn, 01ivler De HOQ9he 
Guil jal8 Cul bbe, lalbrecht Ba99aert, ende Raelandt Vander PI He ende lIidts dafllvl cheyt van Ral'tl Stoorle, 
Lauwers De C1erc ende Gul1jale Culbbe ( allen overleden 'lande peste) waren in haerlleden p1aetse 9hec~llitteert 
Jan Van Va1encyn, Steven Oste, ende Jan Basseye, dan of es levende den voomomde Bassey, dewelcke met de voomomde 
lambrecht Ba99aert midts dabsentie 'lande andere schepenen noch levende in partien 9hecomlitteert zyn van lIyne 
heeren de coamissarlssen In dien tyden ten re9arde ende voorderyn9he 'lande voomolde Stede let datter ancleeft. 
Van aldies hy ontfaen ende uut9he9heven heeft sydert zyne laetste rekenyn9he 'landen jare ende Balesse 1579 ende 
1580 totten da9he ende date deser rekenyn9he. ( Jan Va1encyn en Steven Hoste zyn korts nadien ook overleden vld Peste) 

ONTFANC VANDE ERFVEllCKE GOEDYNGHEN VANDER JAREN GHEVAllEN BAHESSE 1581 - 1582 - 1583 - 1584 • 

Eerst nopende den onUanc 'lande erfveli cken cheynse 'lande vheschhuuzi v'00rmae1 s uut9henomen voor .,leMI en 
franckin sjaers ten 12sten penninck e1cke francke danof dat int jaer zesse eene nieuwe ordonnantie 9helaect es 
9heweest da t el cken Poortere deser Stede van Thi e1t van el cke eoe ofte rendt boven de twee jaren oudt 2:sch. par. 
ende vän eerie_Jare 1 sch. par. van e1cken schaepe 6 D. par. van elcken lalme tusschen Paesschen ende Syncxene 
3 D. par. ende van dan voorts 6 D. p. de we1cke assyse verpacht es letten anderen assysen I dus-hier voor.:lemorie 

- Duer den pacht van het pacht van het Stedehuus daer de vanghenesse staet. - By affiraatie van Bur9mre ende 
Schepenen dat 9heduerende den tyt deser rekentn9he de van9henesse niet verpacht en es 9heweest noch danof eeni9h 
prouffi ct 9hed~en. - (-ot) 

fO 5 - Ontfaen 'lande Stede assyse be9011nen ende in9aende Balllesse tachentich ende hendende Balesse 1581 - 1582 - 1583 ende 
Ballesse 1584. 
Van we1cke vier jaren men duer den troub1e van oirloghe gheene~erpachtyn9he 9hedaen en heeft ende by dien hier 
gheen bate 9hebrocht, stellende niet_in de partien In ordre, dien len In costulle es jaerllcx te verpachtene ODllle 
den tyt bequaelle wezende daer naer gheregu1eert te werdene zoomen van ouden tyden ghecostuleert es te doene: 
D assyse : 'lande Wynen 

'lande Bi eren 

'landen graene, let trecht van He vrauwe 'landen ~ospita1e van Thle1t 

'landen gaeme ende vTasse 

'lande ruwe beesten 

van olie ende azyn gheseyt tzoete ende tzuere 

van~e kiekens ende vueghelrie 

'landen v1eeschhuuse let datter ancleeft 

'landen 1edere 

Vande lynen lakene e11e • - Niet 


fO 6 - Ontfanc 'lande Stede erfve11cke goedyn9hen - van Bamesse 15BO tot Bdmesse 158~ • 

Vande verpachtynghe 'lande cramerie 

'landen pacht 'lande ca1sle 


• 'lande Balanche 
• 'lande wul1e lakene elle - Niet 

fO 10 - Ontfanc van pachten, croozen ende anders binnen der date deser rekenyn9he. 

Eerst es notoir dat de Weduwe Passchier Uutenhoucke pachtesse 'lande helft 'lande Stede lIue1ene tenden de Yperstrate 
danof dat 118 vrauwe vanden HospitaJe van Thle1t heeft de ander helft in propri eteyte I ende alzoo len wel ghel nfor ... 
leert es dat duer den trouble van oir1009he I ende de gone ghe1eghen hebbende te Yzeghem ende elders I de pachtesse 
verjaecht es gheweest ende de voomolde luelene ghebroken ende berooft I uuten we1cken lIen de voomolde weduwe 
tjaer gheva11en kerstmesse 1581 heeft laten ghestaen, lidts tzelve jaer te betalene ten proffyte der voornOlde 
stede boven alle reparatIen - 36 P. par. 

(*) - ~{~~!~~~l~~_!~_~ - Ontfaen van Jacques Beert Scoudt 'lande pacht 'lande van9henesse 12 Pip. sjaers COlt over 2J. 24 PIp. 



ONTFANC VAN ERFVElICKE 60(DYNGHE~ BAlIESSE 1581 tot 1584 .:: RENTEN = 
fO 1 VO tot fO 4 VO - OnHaen yan renten yan : 

ftaerten Panten uut thuuzekln onder Halle 

Uut der weduwen huuzen den dlsth gheghevn by wylent Kr Jan Hale lallQher lelorle 

Gulljale Cutbbe oyer Wll1el yan BeSlont (+) up zyn hilus stalftde hde .'.wstraet. 

Comells DI Blaere uut de erfye daer 110 huus up stalt 

Pleter Cys uut Iyn huus Inde Crollewael 


Pieter Strael oyer Jan De NIckere uut zyn huus Inden Crollllewael 

De Weduwe ende hooyrs Jans Van Beeloot uut haerlleder huus 

Pletsr Potyll et • uu t zyn huus tntwIl partl en 


Aemout Vanden Bussche • oyer Joos Vande PI Ue (+) uut 1yn huus 

Van de HooYr6 "r laureyns De fraeye uut haerlleder huus 

Jan De Wulf'oyer lauwers De Croacq (+1 uut z10 huus ende erfye 

Roelandt De Dorpere oyer 6ul1]ale Culbbe (+) up zyn huus 

lauwers Hallaart yan een dIYhe yan edve daer zyn huus op staet. 

De Weduwe IR Chrlstjaen Van Oost ••ver~oos [ghels up haerlleder huus 

Jan Uutenhoucke uut zyn huus 

RogJer lazuut over Passchter Haghelync yan 6 roeden erfye daer z10 huus up staet 

Joos Van Halle over Wil lel Baert up z10 huus an het roode vi yerkl n 

De Weduwe ende hooyrs lauwers Van Renterghel uut een plecke erfye daer vooraaels de Rale stont 

Maerten Noose over den pacht yanden zavelput ende roode ytyerkln als gheleghen hebbende drooghe 

De Hoors Geraeln De Vraet uut zyn huus 

Sebastrjaen Hoomaert uut zyn huus daer hy woont 

Kaerten Vanden Berghe oyer Jan Van Beelont (+) uut zyn huus 

Gulljale Van Neste over Rogter De Wulf (+) uut zyn huus 

Jan Vancoppenolle uut zyn hu us 

Antheunls De Pauw uut zyn huus 

Jan Feys up zyn huus 

Callenkln S~urten up haer hu us 

Jan Hale uuter erfye daer zyn hecktn an hanct 

Jan Hale uuten huuze gheweest hebbende vooraaels Ide stoye I en yan wat erfve daer zyn huus up ghelanct es 

Jozyne Vande Voorde uut haer huus ande beestelaret 

De Weduwe endt hooyrs Passchier De Wulf up haerlieder huuse 


,De Weduwe ende hooyrs Cornelts Dagguut uur haerlieder huus ande bail)e 
Jan Chevael over Vincent De Wulf ( gevlucht In 1579) up zyn hu us ende erfve groot 2~ roeden. ande Ball]e 
Chrlstjaen Oosterlync over zynen yadere uuhn huuze daer hy woont 
lauwers De Clereq daer zynhuus up staat 
Mre Joos De Wale yan wat erfve opde Hulst 

De Weduwe ende hooyrs Joos Vander Hulst van wat erfve daer zynen ghevele op staet 
Gull]ale Van Neste yan wat erfye nefflls den uutganc van zynen hoye 
De hooyrs Rogier Vandermersch van wat erfve neffens de zayelpit 
Jan Van ael.ersch fs Jans yan ~at erfye der neffens ( ande zavelpit) 
Pieter soyers fs Claeys yan wat erfye ten cheynse 
Ollvier Wandele yan wat erfYI 

Yan de Weduwe GuO ja.e Culbbe ende Jao Van Schillebke van zeker vereheynsynghe cOIl:lende uuter rale In Capltale 

20 P. gr. beloopende te erooze ten advenante vanden pennync XVle I 25 PIp. sjaers • dies es de voomoede weduwl 

CUI sine ghehoûden upde zelve erfve een huus te stellene tOlt de voomoade yler laren 2 &0 PIp. . 


Van Olivier Vande Keere ende Joos Vander kindere van ghelycke uutne.yoghe dan of dat tcapltael bedraecht 2~ P. gr. 
ende In crOOlen ten advenante vanden pennync XVle I 28 PIp. sjaers COlt de voornolde yier jaren 12 PIp. 

-:-:-:-:-:-:.; 

SIR. 156~/1566 fO 3 yo - Angaende het Stede Yyverke thenden der Bruchstrate is bleven ter oorbolre van tgheleente 
d~s-hïër-:-nïët-:-t-düs-nlet verpacht enwerd later ook niet leer yerpacht en nadien werd het len iagl leers/wlldlj 
N.B. Dit vijverkeo was gelegen op het einde vande Brugyestraat rechts deze kant van de Poekebeek, waar nu de ringbaan 
ligt. De Poekebeek was aldaar de scheldlogslijn tussen Tlelt blanen en TleJt buiten. 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE ? 

Je stort gewoon het lidgeld (850 I gewoon lid 1250 I 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 ISO I op rekening 712-0112317-74 van V.V.F.-ROESELAR , 
8800 ROESELARE. 
Een steuntje van onze eigen leden zullen we natuurlijk mee 
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 

8752 BAVIKHOVE 
Secretaris Contactadres: 

Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 056/ 35 07 11 

De maandelijkse vergaderinb (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 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. 

west-vlaanderen 
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Kortrijk 

Dinsdag 27 september 1988 om 20 uur. 

in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 


" al wie
Computer en Genealogie", een inleiding voor belangstelling 
heeft in de computerverwerking van genealogische gegevens. Deze 
avond zal geleid worden door ons medelid Daniël GRYMONPREZ die niet 
alleen zal zorgen voor het woord, maar ook voor de daad. Alle nieuws
gierigen zullen eens in de praktijk kunnen zien hoe er met de compu

ter wordt gewerkt. Alle belangstellenden zijn uiteraard welkom. 


Dinsdag 25 oktober 1988 om 20 uur. 

in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 


Voordracht door lic. hist. Kathleen PATTYN over" Heksenprocessen 

voor de Kortrijkse schepenbank in de 16de en de 17de eeuw. " Interes

sant voor iedereen, maar zeker voor hen die met hun voorouders tot in 

het begin van 1600 of ervoor zijn geraakt. Achtergrondinformatie o

ver de levensomstandigheden van onze voorouders zijn altijd goed voor 

de familiegeschiedenis. We hopen op een talrijke aanwezigheid van 

onze leden, maar ook andere.n zijn hartelijk welkom. 


En veriler 


Dinsdag 8 december 1988 om 20 uur. 

in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK. 


Les OUD SCHRIFT. We zullen onze lessen OUD SCHRIFT in de eerstvol

gende maanden en in deze les wat afstemmen op de beginnende zoekers. 


Meer nieuws over de gouwdag in november te Roeselare in het volgende 

(november)nummer. 


Nieuws uit het archief (Kortrijk) 

- De parochieregisters kunnen nog altijd niet ingezien worden indien 

ze niet in fotokopie of microfilm ter beschikking waren. We zullen 

dus verder geduld moeten oefenen. 

- Er is ook goed nieuws: de registers van de burgerlijke stand zijn 

aangevuld tot 1890 en kunnen aangevraagd worden. 
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Roeselare 

KURSUS : " GENEALOGIE of wie waren onze voorouders " 

Gedurende het najaar (tot en met januari volgend jaar) gaat een 
kursus door over beoefening van genealogie. Deze kursus wordt ver
zorgd door de heer Johan ROELSTRAETE uit Heule, de sekretaris van de 
afdeling Kortrijk van de V.V.F. Verschillende onderwerpen zullen er 
aan bod komen. De syllabus is onderverdeeld in zes grote hoofdstuk
ken : 

I. Wat is genealogie? Verwerking van de gegevens. Genealogie beoefe

nen in het algemeen en in ons land in het bijzonder. 

11. Het archief. Bronnen van de 1ge en de 20e eeuw (o.a. burgerlijke 

stand). Registratie en domeinen. Notariaat en andere. 

111. Parochieregisters: methodische wenken en hulpmiddelen. Instel

lingen van het oud regime. 

IV. Bronnen uit het Ancien Régime: 1. weesgoederen. 2. Poorterij en 

buitenpoorterij. 3. Schepenakten en dokumenten uit het gerechtelijk 

archief. 

V. Dokumenten in betrekking tot goederenbezit. - Lenen en heerlijk

heden. Bevolkingsoverzichten. Rekeningen. 

VI. Naamkunde. Heraldiek. 

Wat met het resultaat? 

Het vOlgen van de negen lessen + de syllabus kosten 950 fr. De data 

zijn: 19 en 26 sept., 17 en 24 okt., 21 en 28 nov., 12 dec., 16 en 

23 jan. 1989, telkens om 19 u 30 in de Vrije Middelbare School, Arme 

Klarenstraat te Roeselare. 

Uit de ervaring weten we dat de lesgever heel wat voorbereiding doet 

aan zijn kursus en ook de syllabus telkens een echt dokument is. Zo

wel inhoud als bibliografische gegevens zijn telkens zeer waardevol. 


Hoe kan men inschrijven? Vooraf inschrijven is noodzakelijk, daar 
we het aantal deelnemers enigszins willen beperken. ~ie geïnteres
seerd is, neemt best kontakt op met de voorzitster, mevrouw Lieve De
nys, Stationsdreef 130 te Roeselare (tel. 051/20 35 06) en dit tegen 
ten laatste 10 september. De juiste aanvangsuren staan vermeld in 
onze kalender. 

Maandag 19 september 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 
Klarenstraat. Eerste les kursus genealogie door de heer Johan Roel
straete. ~ie nog niet vereffend heeft, kan dit nog doen op deze 
avond. 

Maandag 26 september 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 
Klarenstraat. Tweede les kursus genealogie. 

Maandag 3 oktober 1988 om 20 u 15 in ons lokaal, V.M.S., Arme Klaren
straat. Vrije werkvergadering. Onderwerp: Roeselare. we zullen 
onze volgende werkvergaderingen zoveel mogelijk op een bepaalde stad 
of gemeente richten. De dokumentatie die niet aanwezig is in ons lo
kaal wegens plaatsgebrek zullen we telkens proberen ter plekke te 
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krijgen, wat betreft die bepaalde gemeente. Ook leden kunnen 

interessante dokumentatie meebrengen op die avonden. Let op : wegens 

de lessenreeks gaat deze avond niet door op de derde maandag. we 

wilden echter de "oude getrouwen" niet in de steek laten, vandaar de

ze interessante werkvergadering. 


Maandag 17 oktober 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 

Klarenstraat. Derde les kursus genealogie. 


Maandag 24 oktober 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V. M. S. , Arme 

Klarenstraat. Vierde les kursus genealogie. 


En verder ... 


zondag 13 november 1988. westvlaamse ontmoetingsdag in Park 

Rodenbach te Roeselare. Het volledige programma vindt U in het 

nummer van november. Onderwerp wordt "Opzoekingen in het Iepers ar

chief. Archief te Ieper en elders bewaard." Twee sprekers zullen 

over dit onderwerp uitweiden. Natuurlijk zijn er ook de jaarlijkse 

boekenstanden. 


maandag 21 november 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 

Klarenstraat. Vijfde les kursus genealogie. 

maandag 28 november 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 

Klarenstraat. Zesde les kursus genealogie. 


maandag 12 
Klarenstraat. 

december 1988 om 19 u 30 in ons 
Zevende les kursus genealogie. 

lokaal, V. M. S. , Arme 

maandag 19 
Klarenstraat. 

december 1988 om 20 u 15 
Vrije werkvergadering. 

in ons 
Onderw

lokaal, 
erp: Roe

V.M.S., 
selare. 

Arme 

maandag 16 j
Klarenstraat. 

anuari 1989 om 19 u 30 in ons 
Achtste les kursus genealogie. 

lokaal, V.M.S., Arme 

maandag 23 
Klarenstraat. 

januari 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., 
Negende les kursus genealogie. 

Arme 

maandag 20 februari 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 
Klarenstraat. Voordracht door de heer André Vandewiele uit Waregem. 
Spreker zal het hebben over "Hoe localiseren we onze voorouders aan 
de hand van oude kaarten, landboeken, e.d. ?". 

maandag 20 maart 1989 om 20 u 15 in ons lokaal, V.M.S., Arme 
Klarenstraat. Vrije werkvergadering. Onderwerp : Rumbeke en Oekene. 

zaterdag en zondag 22 en 23 april 1988 

24ste NAT ION A A L KON G R E S 

t e ROE S E LAR E. 

36 




maandag 15 mei 1989 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme 
Klarenstraat. Toelichting door ~ilfried Devoldere over : "~at bieden 
ons de genealogische centra? De V.V.F.-centra van Oostende en Ant
werpen. Handzame en Waasten." Deze toelichting richt zich in hoofd
zaak tot de 
langstelIenden en 

kursisten van de voorbije lessenreeks, doch andere 
leden zijn uiteraard ook van harte welkom. 

be 

maandag 19 
Klarenstraat. 

mei 1989 om 20 u 15, 
Vrije werkvergadering. 

in ons lokaal, V.M.S., 
Onderwerp : Beveren. 

Arme 

Nieuws van Computer en Genealogie 

Te Brugge (Sint-Kruis Schuttershof, Boogschutterslaan) heeft op za
terdag 26 november 1988 om 14 u een bijeenkomst plaats voor IBM-PC 
gebruikers. Het wordt een vergadering voor beginners computerin
leiding: algemeenheden, hardware, software, MS-DOS. 

1STE NATIONALE GENEALOGISCHE COMPUTERDAG. 

Leuven, zaterdag 24 september 1988. 
K.U. Leuven, Fac. Pol. & Soc. ~t., Van Evenstraat, auditorium AV. 
ingericht door de ~rkgroep Genealogie en Computer - V.V.F. 

PROGRAMMA 
10.00 u : deuren 
10:15 u : opening, welkomstwoord. 
10:30 u: referaat over HET GEBRUIK VAN DE PERSONAL COMPUTER IN DE 
GENEALOGIE door R. Bryssinck, sekr. van de werkgroep Gen. & Computer. 
11:15 u : voorstelling GENEALOGISCH PROGRAMMA ROOTS 11 (IBM-PC), deel 
1 door P. De Clerck en D. Schepens. 
12.00 u middagmaal 
14:00 u voorstelling ROOTS 11, deel 2. 
15.30 u demonstratie GEBRUIK VAN DATACOMMUNICATIE VOOR GENEALOGEN. 

Inschrijving met middagmaal: 350 fr., zonder middagmaal 100 fr. bij 
de sekretaris, R. Bryssinck, Clementinastraat 39, 2018 Antwerpen door 
storing op rekening 403-3089401-24 van Genealogie en Computer VVF, B
2060 Antwerpen-Merksem. Ingeschrevenen ontvangen een deelnemersmap. 

MENEER A. VANDEN BERGHE. Een groot priester in Veurne- Ambacht. 

Op 1 oktober 1988 verschijnt dit boek van ons medelid, de heer Rik 
Callens, A. Vermanderstraat 5, 8830 Hooglede. Het wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Hochepied, Prinsessestraat 124 te 8700 Izegem. Het 
zal een 160 blz. tellen, een 70-tal foto's zullen het werk illustre
ren. Voorintekenprijs tot 31 juli is 750 fr. Intekening gebeurt 
door betaling op 712-6000655-27 van Rik Cal lens. 
Het boek bevat vele getuigenissen en fragmenten uit interviews die 
zowel genealogen, heemkundigen als historici kunnen interesseren. 
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Wi. j bedanken : 

- de weduwe van Jozef Vandendriessche (Jozef was in leven aktief in 
de plaatselijke afdeling Roeselare) schonk ons heel wat dokumentatie 
voor onze V.V.F.-kast. We danken haar van harte en wensen haar het 
allerbeste toe in haar nieuw verblijf. 

- van onze ondervoorzitter, de heer Jozef Hesseis, ontvingen we enke
le interessante stukken voor onze bibliotheek. Ook Jozef danken we 
voor deze interessante dokumentatie. Daar het echter meestal gaat om 
fotocopies naar het oude ("natte") procédé, die met de tijd "verdwij 
nen", worden eerst nieuwe copies gemaakt, vooraleer we het materiaal 
ter beschikking stellen. (afwerking voorzien tegen de eerste 
werkvergadering) Het gaat hier over : 

- een copie van het landboek van Roeselare van 1673 

AO- een copie van (n° 1031 - SAR) Terrier Rousselaere-buiten 
1729. Bedoeling is hierop een alfabetische klapper te maken. 

- een copie van de kaart en de legger van de "Oorspronkelyke Ka
dastrale Legger of Alphabetische-Lyst der Grond-Eigenaren " van 
de "gemeente" Roeselare. Het gaat hier over de 1ge-eeuwse "At
las Cadastral - Commune de Rouiers, par P.-C. POPP ". 

I 
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- VERIXlG vorig nua!r : GEHEIL<X;ISCHE GEGEVENS TIElT - A.R. TANGHE 

-	 2 

fO 10 . 	OnHaen noch van zes laenden te vooren:vande zelve luel en pacht / van Sint Jansll8sse 1580 conforme de voorga ende 

rekenynghe fO IX VO tot kerstaesse daer na er incluz beloopen 55 P. par. 

(nde angaende de andere resterende jaren 1582 - 1583 ende 1584 de voornomde luelene heeft duer de olrsade vande 

grooten trouble altyts onbedient ghestaen dus hier anders niet dan p/ lemorie. 


Ende op hope van beteren tyt te verwachtene heeft 6111ls De Hondt als ghetraut hebbende Janneken'de Wedule;van 
Jacques Uutenhoucke / de voornomde Stede auelene ghepacht let accoorde ende aggreatie van ae vrauwe vande vande 
Hosptt21e van Thielt den termyn van zes jaren vallende d1eerste jaer te nieudaghe 1586 over tlatl' 'nd~ OII]st 
1585 ten 11 Ponden or. sjaers .idts Ie voornOlda vrauwens helft / dus tzelve hier anders niat dan oit pi .elorie. 

fO 10 va. 	Nopende de Stede b1eeckeri einde voor\laende rekenynghe fO I X VO verpacht an Jacques De Houc ende Plaryn Stoorae 
de zelve heeft desa vier jaren ooghepacht gheleghen duer dabsentie vande inzetene deser stede dus danof oic - Niet. 

BATE VAN· CROOlEN. 

Ontfaen van "aerten De Pleyere ende Anthuenis De Reepere van croozen van eene losrente van 2 P. gr. sjaers den 
penninck 15e , cOG.ende uut de capitale Rente van Anthoome De Vilefrancque dit van 4 jaren tlaetste ghevallen 
te "eye 1584 - 96 P. par. (N.B. volgens de stede rekening van t585/66 fD 14 YO zijn beiden voormelde overleden 
In 1584 ). 

Ontfaeo van Ghoossaert De Wulf de welcke houdende IS eene losrente van twee ponden grooten sjaers oic commende 
uut de groote rente vande zelve weduwe de Vilefrancque van vier laren gheval1en te aeye 1564 - 96 P. par. 
( N.B. Is 	eveneens overleden In 1584 volgens de stedereking v/ 1565/66 fO 14 VO ) 

fO 11 - OnHaen van Jaspar Panten houden~e olc te !loste 20 sch. )Ir. sjaers den penninck 16e, oic comunde uut de rente 

van de We De Vilefrancke van vier jaren tlaetste ghevallen 1584 • 48 P. par. ( was schepen. van 1514/1516) 

( Jaspar Pantin is te Brugge overleden in 1583 In de oorlog. Volgens de SIR. 1585/85, herhuwde zyne weduwe) 

( Godeli he Van Hee liet Egi di us De Bruyne en hy beba1de verder de crozen van de losren te van Jaspar PanUn ) 


• 	N.B. vol~ens de SIR. 1585/86 fO 14 VO is ook de We A. De Villefrancke overleden in 1584 en wat betreft de 
voormelde capitale rente staat hier het volgende veraeld I de capitale rente by wylent de We Anthonie De 
Vilefrancke der Stede van Thielt uutghegheven ter voorderynghe vande lynwaet larct I 

EXIRAORDINAREC BATE. 

Ken brynct hier In baten de somme van 192 P. par. die .yne heeren Schepenen ende raedt van Cure In Ghendt die 
van Thi elt bi nnen quite ghescol den hebben up den Ve penni nck over de jaren 1519 ende 1580 / Tot secourse ende 
verllchiynghe vande inestimable oncosten by de zelve lnl/oonders van Thielt binnen ghesupporteert int 10gieren 
ende onderhouden van diversche compangnien soldaten upde zelve Stede ghefouriert ende anders, dewelcke voornolde 
Somme hemlieden ghevalideert es ten co.ptoire vanden ontfangher Zuerwyn, comt hier dezelve 192 P. par. 
I teil ende alloo lIen de quoyeren vande voornomde Ve pennlnc vande voorschreven jaren duersi en ende neerstel fç 
ghevisiteert heeft soo es bevonden noch in baten ten proffyte vande voornomde Stede danof ghevonden boven de 
voorschreven 192 Ponden par. vande quytscheldynghe ten co.ptoire van Zuerwyn ghevonden noch ter so.me van 206 P. 10 SIp. 

-.-.-.

tG 13 • Eerst wort hier ghestelt int uutgheven tgone dat dese ontfanghere te boven ghebleven es by slote zynder rekenynghe 
ghedaen van de jaren 1519 ende 1580, ghesloten ende gheteeckent den Vlle dagh van Septelbre 1585 soot breedere es 
blyckende by den slote .an diere ter SOlme van 4.891 Ponden 1 sche11. 1 Deniers parlsis. 

~nde~_~~!~~!!!~ : 

Betaelt den ontfangher vanden dlsch ende aerllen van Thi elt van renten gaende uut der Stede v1eeschhuuze ten 

2 P. 11 sch. 6 D. par. sjaers COlt de voornomde vier jaren 1581.1582.1583 enda 1584 =11 P. 10 Sch. par. 


13 VO. 	 Betaelt tcaplttal van Stnte Pharahllden binnen Ghendt van renten gaende uut de voorname vleesçhhuuz~ 10 Sch. par. 

sjaers COlt 2 P. par. t B h 
e Ngg e 
Betaalt de distributie vandar kercke van Thlelt over tclooster vanden eechouta / van renten gaende uuter erfve 
anden lueJevlvere ( in de hoogstraat ) ten 1 sch. 6 D. par.sjaers coat de voornomde 4 jaren 30 Sch. par. 

Betaelt teapittel van Ha,elbeke van rente gaende uuten gronde / daer de Yperstrate lede ghelanct es ten 2 sch. par. 
sjaers comt 8 Sch. par. 



HOE WORD IK LID VAN DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE? 


Je stort gewoon 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.-Ieden 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 n 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.Gabriel VUYLSTEKE,Wande1ingstraat 3 

8752 BAVIXHOVE 
Secretaris Contactadres: 

Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 056/ 35 07 11 

De maandelijkse vergaderins (april,ju1i,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 Wi1fried 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 
Nieuwpoortsesteenveg 20 
8400 OOSTENDE (tel. 059/ 70 83 67 

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

west-vlaanderen 
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o N Z E KAL END E R 

KOR TRI J 	 K 

Dinsdag 8 december 1988 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 
57, 8500 Kortrijk. 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. Een les voor beginnende 
zoekers. Start van een nieuwe reeks lessen oud schrift. De aanwezi
gen krijgen de teksten die nodig zijn. 

Voor de gouwdag te ROESELARE verwijzen we naar het programma dat 
hieronder is afgedrukt. 

WESTVLAAMSE GENEALOGISCHE ONTMOETINGSDAG 

Wanneer ? 	 Zondag 13 november 1988 

Waar ? 	 Park Rodenbach, Langebrugstraat 5, 8800 Roeselare. 
(tel. 051/20 52 52. - Oriëntatiepunt: kop v.d. vaart) 

DAGORDE : 

- 10 uur Boekenbeurs. Ruime keuze van historische en genealogische 
boeken en formulieren. De aanwezigen kunnen ook genealogische ge
gevens uitwisselen. 

- 12 uur Mogelijkheid om ter plaatse een warme maaltijd te nemen. 
(Dagschotel: soep, piepkuiken, drank, gebak, mokka, dienst en BTW 
inbegrepen: 450 fr.) Vooraf inschrijven is gewenst, dit kan bij 
de gouwsekretaris, de heer Karel De LilIe, Cartonstraat 40, 8900 
Ieper (tel. 057/20 22 96). De dag zelf kan men uiterlijk inschrij 
ven tot 11 uur. 

- 14 uur Colloquium : GESPREK ROND GENEALOGISCHE MOGELIJKHEDEN VAN 
IEPER. 
- Dr. D. Merlevede spreekt over het Fonds Mergelynck te Brussel en 

de genealogische mogelijkheden voor Ieper. 
- de Heer O. Mus spreekt over de andere genealogische bronnen te 

Ieper bewaard: o.a. in de Stadsbibliotheek, Sint-Maartenskathe
draal, O.C.M.W. 

- 16 uur : einde. 

24ste NAT ION A A L KON G R E S 

Roeselare, 22 en 23 april 198 9 
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ROE S E LAR E 

Op 13 november heeft de jaarlijkse Westvlaamse ontmoetingsdag plaats. 
Hiervoor verwijzen we naar de vorige bladzijde, waar U het volledige 
programma kunt vinden. 

Maandag 21 november 1988 in ons lokaal, V.M.S., Arme Klarenstraat te 
Roeselare. VIJFDE LES kursus genealogie door Johan Roelstraete. 
(de les begint om 19 u 30) 

Maandag 28 november 1988 in ons lokaal. ZESDE LES kursus genealogie. 
(zeI fde uur) 

Zaterdag 10 december van 10 tot 22 uur en zondag 11 december van 10 
tot 20 uur. "CULTUURHAPPENING " in het kader van 20 jaar werking 
Culturele Raad Roeselare. Onze vereniging neemt deel met een stand. 
Deze aktiviteit gaat door in de Stedelijke Expohallen, Diksmuidse
steenweg te Roeselare. Tijdens de openingsuren verwachten we tal van 
vrienden-genealogen op onze stand, die zich links (derde stand) be
vindt bij het binnenkomen van de zaal. Doorlopend is er ook animatie 
op het groot en het klein podium: aperitiefconcert, toneel, poëzie, 
koor, muziek, mime e.d. 

Maandag 12 december 1988 om 19 u 30 in ons lokaal, V.M.S., Arme Kla
renstraat te Roeselare. Zevende les uit de kursus genealogie. 

Maandag 19 december 1988 om 20 u 15 in ons lokaal, V.M.S., Arme Kla
renstraat te Roeselare. VRIJE WERKVERGADERING, met als onderwerp : 
ROESELARE. Zoals vorige maal op 3 oktober zal opnieuw de dokumenta
tie die berust bij de bestuursleden (bij plaatsgebrek) aanwezig zijn 
in ons lokaal. Ook wordt, zoals in oktober, voor een fotokopiemachi
ne gezorgd (OLIVETTI). 

Betaling der wercklieden in het clampen 

der stadtsteenhoven. (John Goddeeris) 

Tijdens de opendeurdagen in juni 11. op het stadhuis verscheen van 
ons medelid, de heer J. Goddeeris, een studie over het Roeselaarse 
stadhuis. Hij bezorgde ons een lijstje met opgave van Roeselaarnaars 
die in mei-juni 1769 geholpen hebben aan de steenhoven op het huidige 
Polenplein, alwaar 355 000 baksténen gemaakt werden voor het nieuw 
stadhuis van Roeselare. Hier volgen de namen : 

"Alvooren aen Carel MUYLLE als directeur van den selven steen-oven 
drye ponden en thien groote pars daeghs comt over de thien daeghen en 
~ 35 17 6 

insetters aen 1 10 o pars daeghs 
sol: aen ~ieter MUYLLE over thien daegen en ~ 15 7 6 
sol: aen ]oannes RONDELEZ over thien daegen en ~ 15 7 6 
sol: aen jacobus WALLAY over thien daegen en ~ 15 7 6 
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sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 

sol: 
sol: 
sol: 

sol: 
sol: 

aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 
aen 

aen 
aen 
aen 

aen 
aen 

voerders aeri 1 10 o pars daeghs 
pieter ROELENS over thien daeghen en ~ 
anthone FEVER over thien daeghen en ~ 
joes RHEYNS over thien daeghen en ~ 
ignaes LANOY over thien daeghen en ~ 
anthone HOUTHOOFT over thien daeghen en ~ 
rogier CEUNINCK over thien daegen en ~ 
pr JACOB over thien daeghen en % 
joseph SAMYN over thien daeghen en % 
guille VOLAEY over thien daeghen en ~ 
jan LE BEKE over thien daeghen en ~ 
phle VAN DAMME over thien daegen en ~ 
pr RHEYNS over thien daegen en ~ 
pieter JOYE over acht daeghen
joes anth: JOYE over acht daeghen 
franscis MANDEVILLE over acht daeghen 
joes MANDEVILLE over acht daeghen 
joes CUFEE over acht daeghen 
J:B: DE CLERCQ over acht daeghen 
J:B: VAN OUTRYVE over vyf daeghen 
jacobus DECKMYN over vyf daeghen 
michiel INGELS over vyf daeghen 

stellinck staeders aen 1 10 pars daeghs 
benedictus VAN OUTRYVE over vier daeghen
frans VAN COLLIE over vier daeghen 
pieter VAN BESIEN over vyf daegen 

steen-vangers aen 0 15 0 pars daeghs 
pieter VAN BESIEN over vyfr daeghen en ~ 
jan VAN BESIEN over thien daegen en % 

15 7 6 
15 7 6· 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
15 7 6 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 
12 0 0 

7 10 0 
7 10 0 
7 10 0 

600 
600 
7 10 0 

3 18 9 
7 13 9 

392 2 6 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 
sol: 

sol: 
sol: 

aen 
aen 
aen 
aen 
aen 

aen 
aen 

VOLAEY over thien daegen en ~ 
RONDELEZ over thien daegen en ~ 
VERBURGH over thien daeghen en % 
COBBE over ses daeghen 
frans RONDELEZ fs pr over vyf daeghen 

cool-stampers aen 1 4 0 pars daeghs 
joseph DE BRUNE over drye daeghen 
pieter RONDELEZ over seven daeghen 

7 13 9 
7 13 9 
7 13 9 
4 10 0 
3 15 0 

3 12 0 
880 

435 8 9 
aldus dese betaelinghe gedaen aen de 
persoonen hier boven vermeIt op den 24en 
julii 1769 door den burgmre spillebout ter 
presentie van de onderschrevene 

pnt
Carolus Clayssone 

my pnt 
Pr De Geest 

t'marcq van 
carel + muylle 

Bron : Stadsarchief Roeselare, nr. 121 
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HERBERGEN OP KORTRIJK-BUITEN IN 1719. 

Bron: OSAK, voorl. nr. 3255. 
Het betreft een verklaring van de pointers en setters van de parochie Kortrijk 
(of Kortrijk-buiten) van al de herbergen, hun situering en hun uitbaters op 
het grondgeliied van Kortrijk-buiten. Er worden 21 herbergen opgegeven. Misschien 

vindt één van onze lezers wel een voorouder terug tussen de vermelde herbergiers. 

De 	 akte is van 2 november 1719. 
1. 	 Alvooren d1herberghe ~.".iJtel1 de Doonijckpoorte landxt de straete van Cortr. 


naer Doornijck ghebruijckt ende bewoont by Thomas TROOST. 

2. 	 D1herberghe ghenaemt de Nifle staende lanckxt de selve straete van Cortrijck 


naer Doornijck ghebruijckt bij Pieter VANDE PUTTE. 


3. 	 Item d1herberghe bijde vierschare van Grouvendonck staende lanckxt de selve 

straete ghebruijckt bij Pieter BULTEEL 


4. 	 Item dherberghe staende op de plaetse te Walle ghebruijckt bij Drogo 

CASTELAlN. 


5. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Jan CARPENTIER op de selve plaetse. 

6. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Joannes NUIJTTENS op deselve plaetse. 
7. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Jan CALLENS staende lanckxt de straete van 


Cortrijck naer Tourcoingne. 

8. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Guillebert DASSONVILLE lanckxt de selve straete. 

9. 	 Item deghone ghebruijckt bij Jan Bapte BUCQUOO staende lanckxt de straete 

van Cortr. naer Robaije in het scheden van dese prochie de ghone van Marcke 

ende Rolleghem ghenaemt de Smockelpot. 


10. 	 Item de herberghe buijten de Ste Jans poorte staende lanckxt de straete na~r 
Sweveghem bewoont bij Frans CAVEIJE ghenaemt

11. 	 Item de herberghe staende buijten de selve poorte lanckxt de selve straete 
naer Sweveghem ghebruijckt bij Frans DE LE PIERRE, ghenaemt den thuijn. 

12. 	 Item de ghone lanckxt deselvè straete ghebruijckt bij Jan COPPLEU. 
13. 	 Item de ghone staende bij de cappelle ter Beede lanckxt den voetwegh van 

Cortrijck naer de prochie van Sweveghem ghebruijckt bij Judocus VAN HAESBROUCK. 
14. 	 Item de ghone buijten de Ghentsche poorte lanckxt de herstraete naer Ghendt 

ghebruijckt bij Marcus DE PREZ. 
15. 	 Item de Blaesbalck lanckxt de selve straete ghebruijckt bij Jacobus COPPLEU. 

16. 	 Item de herberghe staende lanckxt de straete van Cortr. naer Audenaerde ghe

bruijckt bij Jacobus DE JAGHERE. 

17. 	 Item de herbergheghenaemt den Doorne buijten de ~~eenensche poorte lanckxt de 

straete van Cortr. naer Meenen ghebruijckt bij - . 

18. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Pieter HOLVOET staende lanckxt de selva straete. 
19. 	 Item de ghone ghebruijckt bij Joannes - lanckxt deselve straete,ghenaemt den Mol 

20. 	 Item d~ ghone ghebruijckt bij Joannes VAN LERBERGHE staende lanckxt de Iperstr. 

21. 	 Item deghone ghebr. bij Marijn CALLENS lancxt de selve straete. J.R. 
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INHOUD 1988 


DEVOLDERE Wilfried • • " OP ZOEK NAAR BEWAARDE LOCAL PERS IN WEST

GODDEERIS John 

LAMMERANT Yolande. 

ROELSTRAETE Johan. 

TANGHE A. Robert 

VANDERHAEGHE Jan. 

~obenbnc~ 

VLAANDEREN. " p. 16 
n HAARDENTELLING ROESELARE ANNO 1469" p. 27-28 

" BETALING DER WERCKLIEDEN IN HET CLAMPEN DER 
STADTSTEENHOVEN 1769 " p. 43-44 

"Een Kortrijkzaan in de Franse galeien ". p. 3-4 

" VOORNAAMSTE GENEALOGISCHE BRONNEN VOOR OOIGEM." 
p. 18-19 

" STATEN VAN GOED VAN OOIGEM " p. 20 
" VOORBEELD VAN EEN LIJKSCHOUWING 11 p. 20-21 
.. VOORBEELD VAN EEN LEENVERHEF " p. 21 
.. KLACHTEN .. p. 21 
" INWONERS VAN OOIGEM VOLGENS DE POINTING EN 
OMMSTELLING VAN 1643." p. 22-23 
.. HERBERGEN OP KORTRIJK-BUITEN 1719 11 p. 45 

.. GENEALOGISCHE GEGEVENS TIELT .. p.29-31 
p. 39 

.. Voornaamste genealogische bronnen voor Moorsle
de. .. p. 8 
Aanvulling : p. 27 

Alfabetische klapper 't Stamboompje 

------------------------- 1 9 8 8 

Naam : Blz. 

AOEINS 23 
BAERT 22 
BAERT 31 

BAGGAERT 30 
BAL 23 
BAQUELANT 23 
BASSEYE 30 
BEERT 30 

EEN NAAM ! BELLE 23 
BONTE 20 
BONTE 22EEN REPUTATIE 
BOUCQAERT 23 
BOUCQUAERT 23EEN TRADITIE 
BUCQUOO 45 
BUL TEEL 45 
CACKAERT 23 
CALF 22 
CALLENS 22 
CALLENS 45 
CARPENTIER 45 
CASTELAlN 4546 
CAUGNY 20 
CAVEYE 45 
CEUNINCK 44 
CHEVAEL 31 
CLAYSSONE 44 



COBBE 44 DE SCHEMAKER 23 ooSTERLYNC 31 VANDEN HEEDE 20 
COELEMBIER 20 DE SMET 20 OUTERS 20 VANDE PITTE 31 
COPPLEU 45 DE SMET 22 OUTERS 22 VANDE PUTTE 45 
CUFEE 
CUIBBE 
CUIBBE 
CYS 
DAGGUUT 

44 
30 
31 
31 
31 

DE SMET 
DE VAUSCREHOZ 
DE VILEFRANCQUE 
DE VLAMINCK 
DE VLAMINCK 

23 
3 

39 
22 
23 

PANNE 
PANTEN 
PANTEN 
PANTIN 
PANTYN 

22 
31 
39 
39 
30 

VANDER BEKE 
VAN DER GRACHT 
VANDER HULST 
VANDER KINDERE 
VANDER Loo 

22 
20 
31 
31 
22 

DASSONVILLE 
DE BACKERE 
DE BAL 
DE BAL 
DE BLAERE 

45 
20 
21 
22 
31 

DE VLEESHAUWER 
DE VRAET 
DE WALE 
DE WITTE 
DE W'UlF 

23 
31 
31 
23 
31 

PERSCH 
PIETERS 
PIETERS 
POTVLIET 
PRU 

23 
22 
23 
31 
22 

VANDERMERSCH 
VANDER PITTE 
VANDE STEENE 
VANDE VOORDE 
VAN EECHOUTTE 

31 
30 
22 
31 
22 

DE BOSSCHERE 20 DE W'ULF 39 RHEYNS 44 VAN HAESBROUCK 45 
DE BOUVERYE 20 DOORNAERT 23 RICKERS 20 VAN HAMME 31 
DE BRUNE 
DE BRUYNE 
DE BRUYNE 
DE BUSSCHERE 
DE CALEI,jE 
DECKMYN 
DE CLERC 
DE CLERCQ 
DE CLERCQ 

44 
22 
39 
20 
22 
44 
30 
22 
31 

DU PREU 
DUYCK 
EGHELS 
FEVER 
FEYS 
FIERS 
FLORTE ? 
GOEMAERE 
HAGHELYNC 

23 
22 
31 
44 
31 
22 
23 
20 
31 

ROELENS 
RONDELEZ 
RONDELEZ 
SABBE 
SABBE 
SABBE 
SAMYN 
SCURTEN 
SEGARD 

44 
43 
44 
21 
22 
23 
44 
31 
23 

VAN HEE 
VAN LANDEGHEM 
VAN LERBERGHE 
VAN LERBERGHE 
VAN LERBERGHE 
VAN NESTE 
VAN NESTE 
VAN NIEUWENHUYSE 
VAN OOST 

39 
23 
22 
23 
45 
20 
31 
22 
31 

DE CLERCQ 44 HAlLAERT 31 SEYNAVE 22 VAN OULTRYVE 23 
DE COKER 
DE CRooCQ 
DE DORPERE 
DE FRAEYE 
DE GEEST 
DE GROS 
OE HAVELOSE 
OE HONDT 
DE HONDT 
OE HONDT 
DE HONDT 
DE HONDT 
OE HooGHE 
DE HooGHE 
DE 'iOUC 
DE JAGHERE 
DE JOUNCHEER 
DE KEYSERE 
OE LEERSNYDER 
DE LE PIERRE 
DEL MooTE 
DELRIO 
DE MEULENAERE 
DE MEYERE 
DE MONTFORT 
DE NECKERE 
DE PAUW 
OE PENTHEVILLES 
DE PESTELE 
DE PREZ 
DE REEPERE 
DE RYCKERE 
DE RYCKERE 

22 
31 
31 
31 
44 
22 
21 
20 
21 
22 
23 
39 
23 
30 
39 
45 
23 
20 
23 
45 
20 
20 
20 
39 

3 
31 
31 

4 

20 
45 
39 
20 
22 

HAME 
HELLEBUYC 
HERREMAN 
HOLVOET 
HOORNAERT 
(H)OSTE 
HOUT HOOFT 
HUYS 
HUYS 
INGELS 
JACOB 
JOYE 
KELlEWIER 
lANOY 
LAZUUT 
LE BEKE 
LEUPE 
LJPPENS 
MAELBRANCKE 
MAERTENS 
MAES 
MALBRANCK 
MALLEBRANCK 
MANDEVILLE 
MATTON 
MUYLLE 
MUYLLE 
NEERYNCK 
NOLF 
NONCLE 
NooSE 
NUYTTENS 

31 

23 
23 
45 
31 
30 
44 
20 
22 
44 
44 
44 
23 
44 
31 
44 
20 
23 
20 
22 
20 
23 
20 
44 
20 
43 
44 
23 
23 
3 

31 
45 

SOYERS 

SPILLEBOUT 
STOORME 
STooRME 
STORME 
STRAEL 
TACK 
TROOST 
TYTGADT 
TYTGAT 
TYTGAT 
TYTGAT 
TYTGAT 
UUTENHOUCKE 
UUTENHOUCKE 
UUTENHOUCKE 
VAN AELMEERSCH 
VAN BALBERGE 
VAN BEELBERGHE 
VAN BEEMONT 
VAN BESIEN 
VAN COLLIE 
VANCOP,Pá!OLLE 
VANDALE 
VAN DAMME 
VANDE KEERE 
VANDE KEERE 
VANDE KEERE 
VANDEN BERG HE 
VANDEN BERGHE 
VANDEN BROUCKE 
VANDEN BUSSCHE 
VANDEN BUSSCHE 

31 
44 
30 
39 
23 
31 
23 
45 
20 
20 
21 
22 
23 
30 
31 
39 
31 
20 
23 

31 
44 
44 
11 
3 

44 
30 
31 
39 
21 

31 
22 
23 
31 

VAN OUTRIVE 
VAN OUTRYVE 
VAN OUTRYVE 
VAN POUCKE 
VAN RENTERGHEM 
VAN RUYMBEKE 
VAN SCHILLEBEKE 
VAN VALENCYN 
VAN WEDAGHE 
VAN WEST 
VERBEKE 
VERBURGH 
VERCOILGE 
VERKINDERT 
VERKINDERT 
VERLoo 
VERLoo 
VERMERSCH 
VERMUELENE 
VERSTRAETE 
VEYS 
VEYS 
VIANE 
VOLAEY 
WALLAY 
WANDELE 
WANTE 
WITTOEN 
ZUERWYN 

18 
23 
44 
22 
31 
4 

31 
30 
23 
23 
23 
44 
22 

3 
4 

22 
23 
22 
22 

20 
20 
22 
23 
44 
43 
31 
23 
20 
39 
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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 & 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. 031 646 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. 0511 22 14 73 

KORTRIJK 
Voorzitter Dr.Gabriël VUYLSTEKE,Wandelingstraat 3 

8752 BAVIKHOVE 
Secretaris 	 Contactadres: 

Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8710 HEULE 
tel. 0561 35 07 11 

De maandelijkse vergaderin 6 . (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 1 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. 

west-vlaanderen 


http:gratis.Ze
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DRUKWERK 

DE AUTEUR 


Edgard Seynaeve is Kapitein

Kommandant bij de Rijkswacht. 

Hij werd geboren te Ruien op 

11 juni 1941. 

Studeerde aan de Koninklijke 

Militaire School, aan de Rijks

universiteit te Gent en aan de 

Applicatieschooi van de Rijkswacht. 

Publiceerde reeds een merkwaar

dige Kroniek over de familie 

Seynaeve. 

De auteur woont te Roeselare. 


José Hochepied 
uitgever 

--- --------------, 

[] 
DRUKKERIJ - UITGEVERIJ 

HOCHEPIED 
Prinsessestraat 124/1 

8700 IZEGEM 
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Binnenkort zal dit boek verschijnen als resultaat van een jarenlang niet van 

hindernissen gespaard onderzoek waarbij de schaarsheid aan bronnen en de 

briefwisseling met buitenlandse archiva de hoofdrol hebben gespeeld. 


Bij het samenstellen van het werk ging de aandacht niet alleen naar de krijgs

ontmoetingen maar ook naar de militaire strukturen en naar de relaties met de 

bevolking. Hierbij werden, daar waar mogelijk, genealogische en volkskundige 

informaties gevoegd. 


Opgevat als een ruim aangevuld diarium met twee hoofddeten namelijk de 

krijgsgebeurtenissen en Roeselare onder militaire bezetting, bevat het boek ook 

tal van interessante toelichtende afbeeldingen. 


Het is onze mening dat dit werk niet alteen nuttig is voor wie zich voor de militaire 

geschiedenis interesseert, maar ook boeiend wordt door de vele details en de rijke 

bijlagen. 


TECHNISCHE GEGEVENS 

* 	Het boek wordt gedrukt en uitgegeven door DRUKKERIJ-UITGEVERIJ HOCHEPIED te 
Izegem 

* Oplage: 500 ex. 
* Papier: K.N.P. Maco 115 gr. 
* Tekst: Times New Roman 9 p. 
* Blz. ± 400 
* Talrijke foto's en pentekeningen illustreren het boek 
* Formaat 16 x 24 cm 
* Voorintekenprijs : 850 F 
* Na verschijning 1.100 F \ I 	 I":J '" t::1 
* Harde kaft 	 I... Al\d.J. 'fe~' A,4'<r
• Verschijningsdatum voorzien: tWQQQ9 Rel eeeffiber 1 SB7. 
* Elk boek wordt aan huis besteld 

r 	 -~ 

BESTELKAART 

De Heer, Mevrouw .......................................................... . 

Adres ...................................................................... . 

Plaats en postnummer ...................................................... . 

tekent in op exemplaren van «Vergeten Veldslagen» door Edgard 
Seynaeve. 

en betaalt hiervoor .............................. frank op rek. nr. 063-0821932-86 van 

DrUkkerij-Uitgeverij Hochepied, 8700 Izegem. 


De boeken worden aan huis besteld. 


Datum: Handtekening:
, 



