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PITTEMSE TELLINGEN. DEEL 1. STATUS ANIMARUM 1768 aangevuld met een 
Status Animarum van rond 1780 (V. Arickx en W. Devoldere) 

Deze merkwaardige Status Animarum bevat de plaats van afkomst van bijna alle 
"zielen" die in de Status Animarum werden opgetekend. Rond 1780 heeft de plaatselijke 
geestelijkheid dan een nieuwe toestand opgetekend naast de oude. Dit maakt het document 
dubbel interessant. De klapper zorgt er ten slotte voor dat men zeer gemakkelijk de 
gezochte familie kan terug vinden. Een niet te missen uitgave voor al wie met zijn 
voorouders te Pittem is terecht gekomen. Prijs: 350 fr. + 50 fr. verzendingskosten. 
DEEL TI behandelt de Status Animarum 1786 en de Status Animarum 1793. 

Publikatie" ANALYSES op de STATEN VAN GOED van de ROEDE VAN MENEN" 
door Etienne V ANDEN HOVE. 

In samenwerking met de Wevelgemse heemkring "WIBILINGA" publiceert Etienne 
Vanden Hove een analyse op alle staten van goed van de roede van Menen, berustend in 
het Menens stadsarchief. Meer dan 2000 staten van goed, tussen 1574 en 1794 worden op 
bezitters van onroerende goederen geanalyseerd. Voor alle genealogische vorsers met 
voorouders in de roede van Menen is deze publikatie een must. 
Tien delen van gemiddeld 150 blz. zijn voorzien. 
Op zaterdag 11 januari 1992 verschijnen de eerste twee delen : 
deel 1 : Wevelgem, Gullegem en Moorseie; 
deel 2 : Bissegem, Dadizele, Geluwe en Heule. 
Bestellen kan door overschrijving op rekeningnummer 103-2221379-50 van de heemkring 
WIBILINGA met vermelding van het gewenste deel. 
Prijs per deel: 300 BF + 50 BF verzendingskosten (geen verzendingskosten als men op 
11 januari 1992 aanwezig is). Voorintekening noodzakelijk gezien de beperkte oplage en 
dit tegen 5 januari 1992. 
De inschrijvers op de eerste delen worden per brief van de publikatie van de volgende 
delen op de hoogte gebracht. 
Op zaterdag 11 januari 1992 nodigen wij U uit op een tweeledige manifestatie, dit om 
14u30 in het Ontmoetingscentrum te Wevelgem (Gemeentelijke Hovingen) : 
- enerzijds de voorstelling van de publikatie van Etienne Vanden Hove met Johan 

ROELSTRAETE als gastspreker; 
- anderszijds de opening van de tentoonstelling "Genealogie en Streekgeschiedenis" . 

VZW WIBILINGA 

GEZOCHT 

V.V.F. Roeselare zoekt: een afgedankte koelkast, echter nog bedrijfsklaar - dit voor 
gebruik in het lokaal in de Noordstraat. Een sponsor met een nieuwe koelkast is 
vanzelfsprekend van harte welkom. We danken de leden die ons kunnen helpen. 

Zantingen ... 
De zantingen van E.H. N. Favorel worden op dit ogenblik gekopiëerd door een 

paar bestuursleden. Binnen enkele tijd zullen ze beschikbaar zijn in het V.V.F.-Iokaal te 
Roeselare. We zorgen echter meteen ook voor"klappers op alle delen!!l Het is een 
reuzewerk, dus ... even geduld. 
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INFODEGUSTATIEAVONDEN 
met VIDEO en/of DIA 
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Hugo Verrieststraat 92-100,8800 Roeselare 

Tel. (051) 22 47 55 - Fax (051) 24 13 73 
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Disrekening van de prochie GITS 

van Sint-Jansmesse 1555 tot Sint-Jansmesse 1556 

(vervolg 't Stamboompje, november 1991) 
Edgard SEYNAEVE 

Andere huetgeven omme den aermen 

Eerst Jaoop vanden driesche ende Jaoop vande cappelle an huerl. tweeën v foreest ten 
XV s. van elcke elle, oompt tsamen iü X xv S. 

Item Adriaenkin Tioene een elle foreest, comt xv S. 

twyef van pieter loket twee ellen ende een vierendeel foreest ten XV s. d'elle, comt 
xxxiii S. 

Item Tyne Duust van ii ellen ende een vierendeel foreest ten XV S. d'elle, comt xxxiii S. 

Item twyef van Amout Vilin van ii ellen ende een vierendeel foreest ten xv S. d'elle, comt 
xxxiii S. 

Item fransynkin maertens van ii ellen ende een vierendeel foreest ten xv S. d'elle, oomt 
xxxiii S. 

Item ghecocht om twyef Joos de breede om een lyvekin, oomt daer vooren xxi S. 

Item bette latins, van een paer oousen, oomt x S. 

Item twyef Joos de breede, van een paer cousen, comt x S. 

Item ghelevert Machiel van hecke van een vat coorens, comt daer vooren xxxiii S. 

Item ghelevert Jaoop vanden driesche een half vat coorens, oomt daer vooren xxxiii S. 

Item ghelevert twyef van Amout Vilin ende haer dochtere een vat ooorens, comt daer
vooren xxxiii S. 

Item noch ghelevert Adriaenkin bast, een vat xxxiii S. 

Somma xviii ~ xviii S. vi d. 
me 

Item ghelevert Malen Vilin, een vat coorens, oomt daer vooren xxxiii S. 

Jacop vande cappelle ghelevert een half vat coorens, comt daer vooren xvi S. 

Adriaenkin Tioenen, van een paer scoen, comt xiiii S. 
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Item Margriete Snare, van een vat coorens ghehaelt te Maerten Breemersch comt xxxvi S. 

Item ghelevert Remeyn Ampe, van twee vaten ooorens ten xxxvi S. van elck vat, comt 
iiif:xS 

Item ghelevert Remeyn vanden boghaerde, een vat coorens, comt daer vooren xxxiii S. 

Item ghelevert de we van Jan Duust, van een vat coorens, comt daer vooren xxxiii S. 

Item ghelevert Machiel van hecke, van een vat coorens, (:omt daer vooren xxxiiii S. 

Item Margriete Snare, van een vat coorens, ghehaelt te Loodewyck van de cloosters oomt 
xxxiiii S. 

Item ghelevert Maerten vande placke, van een vat coorens, comt daer vooren xxxiiii S. 

Item ghelevert Remeyn vanden boghaerde, van een vat coorens, comt daer vooreIKXxiiii S. 

Item ghelevert Remeyn Ampe, een vat coorens, oomt daer vooren xxxiiii S. 

Item fransyne maertens van maertens, van een half vat messelioen, comt daer voorewiii S. 

Somma xxi f: iiii S. 
iiii e 

Item noch ghelevert Jannekyn Roosboms, van een half vat coorens, oompt daer vooren 
xvi S. 

Item noch ghelevert by maerten breemersch, een vat coorens comme Malen Vilin, comt 
xxxiii S. vi d. 

Item ghelevert pieter loket, een half vat coorens, oomt daer vooren xvi S. 

Item ghelevert Jaoop van driesche, een half vat coorens, oomt daer vooren xvi S. 

Item noch ghelevert Jacop van driesche, een half vat coorens, oomt daer vooren xvi S. 

Itemnoch ghelevert Adriaenkin Tioenen, een vat coorens, oomt daer vooren xxxii S. 

Item Jacop vande cappelle, van een half vat coorens, oomt daer vooren xvi S. 

Item ghelevert twyef van Aernout Vilin, een half vat ooorens, comt daer vooren xvi S. 

Item ghelevert Remeyn vanden boghaerde, een half vat coorens, comt daer vooren xvi S. 

Item ghelevert Jacop van driesche, een half vat coorens, comt daer vooren xvi S. 

Item ghecocht om Jacop vande cappelle, een hemde, oomt daer vooren xiiii S. 
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Item ghelevert twyef van Joos de breede, een half vat coorens, oomt daer vooren xvi S. 

Item ghelevert Joos Maes, een vat coorens, oomt daer vooren xxxvi S. 

Somma xi ~ xviii S. vi d. 
ve 

Item noch ghelevert by clays brunooghe, een half vat coorens, om me francyne maertens, 
comt xvi S. 

Item noch ghecocht omme Remeyn vanden boghaerde , ii ellen en half pie rot, daer 
vooren xxxvii S. 

Item noch ghecocht om Synken Lievens, drie vierendeel lakens, comt daer vooren xviii S. 

Item noch ghecocht v vierendeel scots, comme Joos Maes fs Pieters, comt daer vooren 
xvi S. 

Item noch ghecocht om twyef van Malen VHin, twee ellen en haft foreest ten Kiiii S. vi d. 
d'elle, comt tsamen xxxvi S. iii d. 

Item noch ghecocht om de We meeus oolpaert, van twee ellen en half foreest ten xiiii S. 
vi d. d'elle, comt tsamen xxxvi S. iii d. 

Item ghegheven Jacop vanden driesche, in ghelde, om buetere mede te coopene, comtvi S. 

Item ghelevert by marten breemersch, een half vat coorens, omme de we Willem 
baetkens, comt xvii S. 

Item Rougier Gheyraert ghelevert de we Jan duust, van een vat coorens, comt xxxiiii S. 

Item ghelevert pieter loket, een half vat ooorens, comt daer vooren xvii S. 

Item ghelevert Remeyn vanden boghaerde, een half vat coorens, oomt daer vooren xvii S. 

Somma xii ~ viii S. ix d. 
vi e 

Item noch ghelevert by Jaoop caelwaert, een vat coorens, omme machiel van hecke, comt 
xxxvi S. 

Item noch ghelevert by maerten breemersch, een vat coorens, omme maerten van placke, 
comt xxxv S. 

Item noch ghelevert by loonis cristaens, een vat coorens, omme margriete snare, oomt 
xxxiiii S. 

Item ghelevert by den zelven, een half vat coorens, omme Adriaenkin Trioenen, comt 
daer vooren xvii S. 

(wordt vervolgd) 
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Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op rekening 

414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift 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 FMAILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 

Dienst: ............................. . 

Van Heybeekcstraat 3 

2170 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 kunnen ons tijdschriftje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN !!!I! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar: 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051122 1473) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3,8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41, 8501 HEULE (tel. 056/35 07 11) 

De maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051120 3506) 

Sekretaris: Wrlfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 1473). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TIELT (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris: Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en infmmatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

SR -TELESANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 
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KORTRIJK 

Kalender 

april: er is geen voordracht. We verwijzen naar het Nationaal Kongres dat dit jaar plaats 
vindt te Dilbeek tijdens het laatste weekend van april. Op dit ogenblik (begin februari) 
hebben we nog niet meer gegevens. Het verloop vindt U in Vlaamse Stam. 

ROESELARE 

Kalender 
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Voordracht op zondag 22 maart 1992 om 10 uur in de bovenzaal (lokaal) 
van 't Noordhof te Roeselare over BUILEI1N BOARD SYSTEM (werk
groep Genealogie en Computer) door de heer André Billiet. Via een 
modem kan men op dit systeem gegevens (bvb. genealogische) opvragen of 
doorsturen. Hoe het allemaal in mekaar zit wordt door onze ondervoorzitter 
uit de doeken gedaan op deze zondagmorgen. (--- > Genealogie en Compu
ter vindt telkens plaats op de vierde zondag van de "onpare" maanden, doch 
niet in juli en september). 

april: er is geen voordracht. Wel verwijzen we naar Vlaamse Stam voor het onderwerp 
en verloop van het Nationaal Kongres te Dilbeek (laatste weekend april). 

Noteer ook de data waarop het lokaal geopend is : 

zondag 1 maart 1992 van 9 u 30 tot 12 u 30 ; 

zondag 5 april 1992 van 9 u 30 tot 12 u 30 ; 

Het lokaal is niet open op de derde maandag van de maand april (paasmaandag). 

zondag 3 mei 1992 van 9 u 30 tot 12 u 30. 

BOEKENBEURS voor heem-, volks- en familiekundigen te GEN T. 

Wanneer: op zaterdagnamiddag 29 februari van 14 tot 14 uur en op zondag 1 maart van 

10 tot 18 uur. 


Waar : Sint-Pietersabdij Gent. 


Voor wie : voor al wie geïnteresseerd is in heemkunde, volkskunde of genealogie. 


Ook onze afdeling zal er aanwezig zijn. Loop gerust even langs. 


Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen. 

Ook de tweede druk kent een groot succes. Grijp er geen tweede keer naast. Indien ook 
deze druk uitverkocht is, komt er geen derde meer !!! 

Wie reeds een boek (eerste druk) heeft, kan een blad met een paar errata en veel addenda 
bekomen. We vragen echter een gefrankeerde omslag, voorzien van Uw adres, op te 
sturen naar V. V.P. Roeselare, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. Wanneer we zelf 
honderden brieven moeten versturen kost dit een bom geld voor onze vereniging. 
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"De archieven van de registratie- en hypotheekkantoren (Vlaanderen en Brussel) bewaard 
in de Rijksarchieven. Handleiding voor de genealoog". 
Deze handleiding poogt een overzichtelijke leidraad te vormen voor de complexe samen
stelling van dit archief dat soms gebrekkig en niet uniform geïnventariseerd is wat ook 
wel de reden is waarom zo weinig wordt gebruik gemaakt van deze voor genealogen en 
historici belangrijke bron. De studie belicht vooral de periode voor 1900. Gezien zich 
vaak moeilijkheden voordoen bij de bepaling van het registratiekantoor waaronder een 
bepaalde gemeente in een bepaalde periode ressorteert, wordt in een bijlage een lijst 
gevoegd met de territoriale bevoegdheidsomschrijvingen van de diverse registratiekantoren 
in de periode 1796-1900. --- Auteur: Guido DEMUYNCK, Gentsesteenweg 104, 9800 
Deinze. Verkrijgbaar door overschrijving van 350 fr. (300 fr. + 50 fr. verzendingskos
ten) op rekening 750-9490837-30 op naam van de auteur. 

VRAAG van de heer Etienne DEPESTEL, villa "Malpertuis", rue du Stand 9, CH-1920 
Martigny: 

Ik zoek iemand die mij zou willen helpen en enkele gegevens nagaan in het archief van 
Kortrijk. Ik zou natuurlijk de eventuele kosten betalen. " 

Beurs voor tweedebandsboeken 

Zopas is het Izegemse verenigingsleven een telg rijker geworden. De naam ervan 
verraadt al meteen de doelstelling. De werkgroep" LEESKULTUUR " wil initiatieven 
nemen om het lezen te bevorderen. Naast aktiviteiten als het opstarten van leesgroepen en 
ontmoetingen met auteurs, hebben de initiatiefnemers een "Verkoopbeurs voor tweede
handsboeken" op 25 & april a.s. We kregen volgende tekst binnen: 

" Heeft U ook altijd plaatsgebrek in uw boekenkast? 

.. Of bent u van het type dat de "afgedane" boeken op zolder in een doos deponeert ? 

" Hebt U daar ook niet nog wat boeken liggen die nog praktisch ongeopend op een andere 

lezer liggen te wachten ? 

ti En U wilt er ook wel eens de grote schoonmaak in houden ... 
" Uiteraard komt de beurs U dan goed uit. U kan er de boeken tweedehands verkopen en 
met de opbrengst kan U dan lekker weer een nieuw werk aanschaffen, dat U misschien al 
een hele tijd had willen kopen. . 
" U hoeft niet eens zelf op de beurs aanwezig te zijn. Het enige wat U moet doen is 
kontakt opnemen met José Hochepied, Prinsessestraat 120 te Emelgem (051/3042 34) en 
U krijgt een inschrijvingsformulier toegestuurd. Daarop vult U de titel en de verkoopprijs 
in van de te verkopen boeken. Die boeken levert U enkele dagen voor de beurs en .. wij 
doen de rest. 

"En dan : op 25 en 26 april 1992 wordt iedereen uitgenodigd - ook wie geen boeken 
verkoopt - op de beurs zelf in zaal Iso. 
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Le livre des ligoages... de France et de Belgique, uitgegeven door "Les nouveaux 
généalogistes" . 

Wat hier volgt is een tekst van Jos Laporte uit Brussel, verschenen in 't V.V.F.
streepje (V.V.F. krantje van V.V.F. Oostende-Kuststreek). We vonden het nuttig deze 
tekst ook in 't Stamboompje te publiceren: 

Tijdens de laatste maanden van het jaar zijn er tal van landgenoten, waaronder 
verschillende V.V.F.-Ieden benaderd geworden door een Waals-Brabantse organisatie (of 
genealogisch bedrijf) met de naam "Les Nouveaux Généa1ogistes" s.c., place de l'Univer
sité 20, B.P. 75 te 1348 Louvain-Ia-Neuve. Wellicht zijn het enkele personen die zich 
verenigd hebben in een V.Z.w. "Ceshar" (rue du Village 23, 1370 Lathuy-Jodoigne. Tel. 
010/81 31 07). Hun adres in Frankrijk is : B.P. 175 - 8600 GNET. De brieven worden 
ondertekend door een zekere Renaud de Cravignac. 

In een eerste persoonlijke brief wordt de organisatie of bedrijf voorgesteld, en 
wordt U uitgenodigd om in te tekenen op een familieboek over uw familie. Dit boek zou 
worden opgevat als een echte gids van de familiegeschiedenis en zou ongeveer 250 
bladzijden tellen. Het zou verlucht worden met vele tekeningen en drie afstammingstabel
len. De gunstprijs : 2829 fr. ; de normale prijs: 3000 fr. 

Na enige weken wachttijd ontvangt U het verwachte familieboek. Voor de 
genealoog, zelfs voor de beginneling is dit werk een ware ontgoocheling. 

Opmerkelijk is ook dat "Les Nouveaux Généa1ogistes" deze families uitkiezen met 
zulk een familienaam die zeer veelvuldig voorkomt en algemeen is verspreid, zoals de 
families: Adam, Allard, Antoine, Berger, Bernard, Bourgeois, Carlier, Charlier, Collard, 
Collin, Delvaux, Dumont, Everard, Lambert, Laurent, Lec1ercq, Lefèbvre, Leroy, 
Maréchal, Martin, Michaux, Piette, Piron, Simon, Wauters, enz... Hun werkgebied is 
vooral Frankrijk en (Franstalig) België. 

Zo hebben wij de gelegenheid gehad om zulk een werk te mogen inkijken. De 
eerste honderd bladzijden van het werk betreft een algemene handleiding over genealogie 
(n.v.d.r. : de handleiding van J. Roelstraete is 3 keer goedkoper en 100 keer beter ...) 
Het tweede gedeelte handelt over uw familie(naam). De betekenis van de familienaam (zij 
kiezen meestal deze families, waarvan de naam afgeleid is van een voornaam) wordt zeer 
uitgebreid behandeld en geven een lijst van (vooraanstaande) naamdragers die geput werd 
uit een aantal biografische woordenboeken, die ook in onze bibliotheken kunnen geraad
pleegd worden. Hetzelfde geldt voor de heraldiek. Het hoofdstuk "Informations 
généa1ogiques" geeft een alfabetische verzamelde klapper uit de parochieregisters en 
burgerlijke stand. In dit geval ongeveer 250 naamdragers, voor 90 % uit Frankrijk. 
Hiermede stelt men geen genealogie samen, veel minder een familiegeschiedenis. Het 
boek eindigt met een 1 oo-tal bladzijden met adressen van naamdragers uit Frankrijk en 
België. 

Het geheel is een bundeling van lukrake gegevens van een bepaalde op voorhand 
goed uitgekozen en zeer verspreide familienaam, waarvan de lezer helemaal geen lijn kan 
trekken tussen de naamdragers en veel minder verbindingen kan maken tussen de 
familieleden. 

Het boek is zijn geld helemaal niet waard. De V. V . F. heeft bij deze manier van 
werken en handelen helemaal geen uitstaans. Jos Laporte 
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EEN WEESBOEK VAN HARELBEEKSE POORTERS (15de eeuw). 

We zijn zo gewend aan de Kortrijkse weeskamer die vooral Kortrijkse buitenpoorters 

betrof, dat we wel eens vergeten dat er nog andere steden in de kasselrij Kortrijk waren 

met een eigen poorterij. Bekend zijn o.m. de poorterij van Menen die vooral vanaf 1685 

een hoge vlucht nam. De recente uitgave van de Genealogische analyses van de staten van 

goederen in het Stadsarchief van Menen door Etienne Vanden Hove sluit hier bij aan. Een 

andere stad met een eigen poorterij is Tielt. Over de Tieltse poorters publiceerde R. 

Tanghe. 

Over de Harelbeekse poorterij is er nog geen studie gemaakt. Er steekt nochtans heel wat 

materiaal in het archief van het Harelbeekse kapittel, bewaard in het Rijksarchief in 

Kortrijk. Ook in de z.g. Scabinalen (Schepenbank, TI, Annex, 26) vonden we o.m. een 

weesboek. Hieruit geven we de namen en enkele uittreksels. De bedoeling is vooral 

degenen die op zoek zijn naar Harelbeekse voorouders misschien op het goede spoor te 

helpen. J.R. 


WEESENBOUCK VAN HARLEBEKE 


RAK, Schepenbank, TI, Annex, 26. 


F 2 Regystre vanden weesengoede poorters of poort(er)essen van Haerlebeke wesen(de) 

begonnen maken en(de) regystreren int jaer 1438 doe dat waren Lonis de Coninc opper 

bailliu over Bemaert Vande Veereeke ond(er) balliu Jan Scaec scoutetene, Lodewyc 

Anckaert, proost, Roeger Scaec, Gheeraert Valke, Willem Van Welle, Lodeyc de 

Broobackere, Lodewyc Van Halewin, Gheeraert de Crudenee(re) en (de) Gheeraert de 

Cleerc scepen(en). 

Item zo waren byden vors(eiden) bailliu...... proosst en (de) scepenen Pieter Driepond ende 

Jacop de Hane ghemaect ov(er)ziers van' weesen en (de) daden haren eedt den 9sten dach 

van laumaend int vors(eide) jaer. 

MERGRIETE VAN HALEWIN. 

Her Jacop Van Halewin, pbre en Jacop de Hane voochden van Mergrieten Van Halewin 

Jacops dochter bastaerde die hy hadde by Willemine Strippyns brochten over der vors(ei

de) verstorven vand(er) doot van hare vors(eide) moeder de heelt van eenen huse en (de) 

erve ligghen(de) binnen den scependomme van Curtricke buter Canon(in)poorte en (de) 

voort boven allen sculden en(de) lasten de somme van 8 lb gro(ten) dit was aldus over

brocht den 4en dach in laumaent int jaer 1448 p(rese)nt Roegh(aer) Van Halewin, Claeys 

de Wale, Willem Adin ende Jan de Hane. 

De welke som(m)e van 8 lb. gro(te)n Roeger van Halewin f Jacops kent onder hem 

cleven(de) en(de) belooft die mids der bate te betaelne naer de costume borghe Gheeraert 

de Crudenee(re) en(de) Jan de Hane en(de) elc over al. 

Item de vors(eide) weese hout Roeland Vand(en) Brande op de bate van haren goede fet 4 

in laumaend vors(eit). 


~ 3 Rikoorts kinderen VAN LAMBROUC 

~ 4 Coppin DE CLERC 

Jacop de Hane ende Gillis Vander Ryst als voochden van Coppin den Clerc Gheeraerts 

zone brochten over hem toecomende en(de) verstorven zynde bider doot Belyen Van 

Lambrouc zynre moeder de somme van twintich seilden Vlaemsche m(un)ten ende zeven 
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hondert lands ligghende binder prochie van Bevere 11 sporkele 1454 o.S. 
f> 5 Jans BACKERS kinderen 
f> 6 Jan SCRUDENEERS kinderen 
Gillis Pipe ende Gheeraert de Crudeneere voochden van Hannekin, Heinkin ende 
Roegekin sCrudeners sher Jans kinderen die hy hadde by Mayen Godderis fa Piets 
verstorven vande moeder 
f> 6 VO Jossine VAN ASSCHEN 
f> 7 Adryaens kinderen VAN ASSCHE 
Meester Jan Hghe ende Gheeraert de Crudeneere voochden van Goorkin, Callekin, Betkin 
en (de) Joosine kinderen vanden vors(eide) Adriaen brochten over den vors(eide) kinderen 
toebehoren(de) heml(ieden) verstorv(en) van haren vors(eide) vadere vier pont tien s 
par(isis) ... overgebrocht 18sten dach van sporkele. 
f> 7 VO Pauwels AELBRECHT 
f> 8 Colaerts kinderen VAN BAREGHEM 

Pieterkin V ANDEN HONACKERE 
Pieter Driepond, Nijs Vande Honackere ende Arent Heinrics voochden vanden zelven 
Pietkin verweest van vadre ende van moeder zyde brochten over der vors(eide) weesen 
toebehorende de heelt van eener behuusder stede ligghende inde prochie van Bevren 
ghehouden vanden abt van Sente Pieters groot 14 c lants lettel min of meer. Item noch de 
heelt van 10 c lants letter meer of min ghehouden vanden zelve heer(lichede) ligghende 
inde zelve prochie ende de heelt van 2 c 1/2 meersschen ligghende inde Leymeersch te 
Beveren. 
Item noc;h zo behoort der zelve weese toe van allen auden vutsculden, insculden, pacht 
ende andere goedinghen daer of der vors(eide) weese toebehoort de somme van 3 lb 
groten zuu(ver) ghelts de welke c1even onder Nijs Vanden Honackere die de zelve weese 
belooft heeft te houdene up de bate van dien 4 jaer lanc ingaen( de) te meye anno 1447 te 
c1eedene ende te scoyene ende te leerne of te doe(n) leerene zyn ambacht van wevene ft 1 
in wedemaent anno 1447 borghe Gheeraert ende Willem de Crudeneere. Den 16en in 
sporkele anno 50 zo daden rekeninghe de zelve voochden van al der weesen goede en(de) 
naer dinhouden van eener cedelle hier in ghevracht zo was de vors(eide) weese te boven 4 
lb 2 s De welke gheconsentert zyn te hebbene Nijs Vand(en) Honacker. 
Den 24en dach in april anno 1454 zo daden rekeninghe de zelve vochden vanden jare 
1451 52 en 53 was ut pachte daer voren niet de welke rekening he bedrouch toegheleit 
ende ofghetrochken dat de vors(eide) voochden meer ute gheghevene hadden dan ontfaen 
de somme van 3 lb 13 s 
Den vierden dach in hoymaent anno 1458 zo was Pieter Vanden Honacker bi certificatien 
van vrienden ende maghen ghedaen naer der costume ende alst behort te zinen goede 
ghedaen. 
f> 8 VO Roegers PUTTINS kinderen 
Gillis Hanckaert als vander vaderlicke zyde ende Lion Moreel vander moederlike zyde 
deden hueren eede 
f> 9 VO Maykin CAS 
Claeys Zwalewe ende Claeys Adaem voochden van Maeykin Cas, bastaerde dochter van 
Arent Cas, brochten over den zelven Maeykin toebehorende 12 lb par. de welke hem de 
vader ende moeder gheghevene hebben in huere beeder levene fait 25 in novembre 1450. 
Gheerart Valke heeft de vors(eide) 12 lb par. over hem ter costume te betaelne ten vors. 
daghe borghe Jan Valke. Dies belooft de vors. Claeys Adaem belooft den principael ende 
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borghe costeloos en (de) scadeloos te quitene. 
:r 10 VO Griette VANDER MUELNE 
J acop de Hane ende Piet Vander Muelne bedeghen voochden vander Griette verweest van 
vader ende moeder weghe ende brochten over der zelver weese toebehorende de somme 
van 25 lb ft 16 in maerte 1450. 
:r 11 VO Gillekin ende Willekin STRIPINX 
Jan Maelfeit ende Willem Vanden Kerchove bedeghen vroomvochden van Gillekin ende 
Willekin Stripinx kinderen van Kestiaen Strypinc ende brochten over alzulken deel als 
ghemaeckt was tusschen der wedewe van den vorseide Kestiaen en (de) de weesen dat de 
vors(eide) wedewe zoude blieve(n) up hutscult ende inscult en (de) den vors(eide) tween 
kindren zullen behouden de heelt van den huus ende eerve bleven naer de doot van hare 
vadere ende een bedde ghestoffeert dit was ghedaen den 15en dach in maerte 1453 (o.s.) 
:r 12 Martine V ALCX 
Jan Valke ende Gillis Hanckaert bedeghen vroom voochden van Martine Valcx fa Willems 
verweest van svaders zijde brochten over der vors(eide) weese toebehorende over de heelt 
van 18 c lants 15 scilde de welke Gheenin Valke broeder vander vors(eide) weese zien 
selfs man zynde heeft ghenomen te weeseghelde ende belooft te bataelne den 21 sten dach 
van maerte int jaer 1451 voor paeschen borghe ende elc over al Jan Scaec fs Jans, Jan 
Maelfait ende Nijs Vanden Honackere. 
:r 13 Jan FALOENS kinderen versorven van vader en moeder 
Jan Faloen fs Jans ende Gillis Colins voochden van Laukine ende Jak(e)mine kinderen 
vanden vors Jan Faloen 
14 maerte 1453 Rike Falloen es medevoocht ( ... ) 
Den 12en dach nov 1457 zo hilt hem Willem Vande Capelle vut name van Janen Felloens 
zine wettel(icke) wive 
(... ) verstorven vander doot van janne Feloen huerl vader en Angneesen Roos huer 
moeder 
:r 13 VO Jan Felloen als vocht van Thuenin Godscalc Joeszone vander moedersijde 
Jan Maelfait kende sculdich zinde de vochden van Laukine FeUoen ( ... ) borghe Gheert de 
Clerc en Jan Valke 
:r 14 Jans kinderen VAN BELLE 
Gheeraert Bramaert voocht van der moederliker zyde ende Jan Valke voecht vander 
vaderlike zyde van Hannekin, Callekin, Pietkin ende Joossinekin Van Bellen Jans kinderen 
die hij (h)adde by Marien Bramaerts zinen wive den zeIven weesen verstorven bider doot 
van hare vors moeder ( ... ) 
Den 23sten maerte int jaer 1461 zo ontportden hem de vomoemde kinderen van Jan Van 
Belle ende betaelden over dyffne ende rechte van 10 d de somme van - ende mids desen 
tvors weeseghelt gheroyert 
:r 14 de kinderen van Meeuwels ROOZE 
Up sente kateline dach anno 1460 kende Meeuwels Roose fs Wouters sculdich zinen 
kinderen de somme van 20 lb P en 4 s par mids der bate van een jare heml verstorven 
bider doot van Soyen dwyf was van Janne Vander Mersch huerl(ieder) moeye borghe Piet 
Roose fs Jans bastaert 
:r 14 VO Jans kint V ANDEN BERGHE 
Heinderic Vanden Berghe vander vaderlike zyde Jan Vanden Dale vander moederlike zijde 
voechden van Jossinen Vanden Berghe Jans dochter verstorven vande vaderlicke zyde ( ... ) 
rustende onder H(eindri)c Vanden Berghe ( ... ) 
mids dat al tvorseide goed cleft an Josse van Rues die de moeder ghetrout heeft 
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ft 23 in sept 1460 ( ...) 
Den 9den dach van maerte 1461 so was Merlin Van Lendacker als ghetrau hebbende in 
wettelicken huwelicke Joossinen Vanden Berghe vornoemd te zinen goede .ghedaen ende 
dede quytscheldinghe Heindricke Vanden Berghe 
fO 15 V

O Den 23sten in maerte 1461 voor paeschen so nam Gheeraert de Clerc van Janne 
Feloen ende Pieter Roose bastaert als vochden van Thuenin Godscalc Jooris zone de 
somme van 12 penn gr. ( ...) 
fO 15 V 

O Colline VAN WADRIPONf 
fO 16 Jacops HANEN kinderen 
Jan de Hane als voocht vande vaderlicke zyde en Kristoffels Volkaert vocht vande 
moederlicke zyde van Ghiselin, Goorkin Jaqueminkin, Callekin sHanen verweest vande 
vaderlike zyde brochten over der vors. weesen toebehorende de somme van vyf ponden 
groten Vlaemsche munten 
fO 16 V

O de kinderen Olivier THOOF 
Jan de Crudeneere en Jan vanden Dale vochden van Coppin Driesskekin, Hanekin ende 
Leenkin Oliviers tHoofs kinderen verstorven vande moederlicke zyde ( ...) fait den eersten 
dach van meye 1465 ende Symoen tHoof dede sinen eet voocht te sine vanden vors{eide) 
kinderen. 
fO 17 de kinderen van Gillis COLINS 
Jan Falloen als voocht vande vaderlycke zyde ende Jan Maelfait als vocht vande moeder
Iycke zyde van Mytekin, Roeger Hanekin Joossinkin Luckkin en Grietkin Colins verweest 
vande vaderlicke zyde brochten voer der vorseide weesen toebehoorende de heelft vanden 
huuse ende erven ligghende west vande gulden arend ( ... ) 
fO 18 de kinderen van Janne SCAEC fs Jans 
Lodewic van Halewin ende Jan Valke als voochden vande vors{eide) kinderen te wetene 
Hanekin Scaec, Callekin, Janekin, Gildekin, Joossinkin ende Roegekin verweest brochten 
over ( ...) Den 16 sporkele 1461 zo dede eedt Willem Van Halewin fs Lodewicx als vocht 
inde stede van Lodewic van Halewin zyne vadere 
fO 18 V 

O de kinderen van Clais ADAM 
Wouter Valke ende Jan de Hane als voochden vande kinderen van Claise Adam vorseide 
weesen ende verweest brochten over den 23 aprillle 1461 (...) 
18 nov 1478 zo vercochte Jan de Cruenere ende Gillis Stocx vochden van Ghiselkin ende 
Claykin de kindren van Clays Adaem de heelt vande erve ende vander merchs daer Gillis 
Wulins nu up woent ( ...) 
fO 19 V

O de kinderen van Christoffels VOLK{AER)TS 
Heer Jacop de Clerc, Jan de Backere en Gheer(aert) de Clerc als voochden vande vorseide 
kinderen te wetene Martinkin, Belckin, Grietkin, Roegekin ende Callekin brochten over de 
lOsten dach van september 1461 
fO 20 de kinderen van Clayse ADAEMS 
fO 21 de kinderen van Meeuwels RobsE fs Wouters 
fO 22 de dochtere van Piet (Wa)dripont 
fO 23 de kinderen van Jane de CRUDENARE 
fO 24 de kinderen van Jakemaert van W ADRIPONf 
Den 20sten dach van laumaent 1462 te bedeeghen vochden van vors kinderen H Piet 
Falloen ende Jan Van Steenhuuse fs Jans brochten voerde weese toebehoorende te wetene 
Felip Wadripont Maykin ende Agette Van Wadripont eene behuusde stede ghelegheninde 
prochie van Hulste groot 8 bun lants 
fO 25 Maykin sCORTEN dochter van Clais de CORTE 
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Jan Falloen als vocht van Maykin sCorten vors. brochten over ( ...) 
ra 26 de kinderen van Willem GHEYL YNCX 
Den 14ste daeh van sporkele 1462 so bedeghen voochden vande vorseide kinderen te 
wetene Ryqua.ert ende Gillis Gheyline broeders vande vorseide weesen te wetene Joos, 
Hanneken en Clais Gheyline ( ...) 
ra 27 de kinderen van her Jan de CRUENE(RE) 
14 in maerte voor paeschen 1479 zo bedeghen vochden van her Jan Crueners kinderen her 
Jacop de Clere en Jan de Cruenere en brochten voer de kinderen toebehorende es te 
wetene Jaenkin, Claerkin ende Betkin ( ... ) borghe Pieter Muelleman 
ra .28 14 sept 1481 zo brochten de vochden overe de vochden van Gillis Gheilines 
kinderen es te wetene Riquart Ghellinek en Joes Gheiline de versterfenesse van haerl. 
vader en hare moeder 
eerst een leen inde prochie van Wareghem 4 oude bunderen 
item in Zulte twee oude bunderen lants ceins ligghende up de Houtstrate item een ste 
behuust ligghende in de prochie van Haerlebeke groet drie bu ( ...) 
ra 31 kinderen van Antheunis Goescale 
ra 31 VO Dit naervolghende es tgoedt dat Ghyselkin Vanden Bogaerde verstorven es van 
Daneel vanden Bogaerde zynen vadere te wetene de heelt van eenen huuse ende erve 
ligghende binnen de stede van Harelbeke inde oestpoort ( ...) 
den eersten daeh van hoymaent 1492 de vorn Ghyzelbrecht vanden Bogaerde van zinen 
voorn. goede 
ra 32 Den 27sten daeh van novembre 1487 zo nam overe ende dede zeker Triestram 
Vlieghe fs Willems van 4 lb gr 
ra 32 VO den 4den daeh in april 1492 faf Rogier de Cuenine Cazins zone van Wervieke 
... ten bate ende proffite van Roegekin en Maikin kinderen van wilent Gheeraerdine Roos 
ende geeft over Simoen Rooze Cazins zone 
ra 33 De .. daeh van oust 1504 zo brochten over als vochden van de kinderen bleven naer 
den doot van Jan Gheyline Joos Gheyline en Felix Falloen 
ra 35 Felix Follon ende Piet Nemegheer als voochden vande kinderen van Jaeop Follon te 
wetene Meeukin ende Grietkin Follons kinderen van erste huwelieke 
ra 35 VO Piet de Serive(re) ende Dierie van Raedinghe en Piet Van Raedinghe als 
medevocht van de kinderen van Pieter de Langhe Hanekin, Ghyselkin, Jaenkin, Tannekin, 
Maeykin Lauwereisken tgoedt verstorven by overl. vande moeder (... ) 17 lauwe 1513 
ra 36 Gillis Van Troys als vocht van Pluenkin Van Troeys Jos zuene 
ra 36 Rugger Vander Kerrest als vooght van Ruggekin en Passinkin Vander Pikt 
verstorven van huerl vader Jan Vander Pikt ( ...) den 7 in sporkele 1514 so was Passchier 
Vander Pykt zelfs gemaekt 
ra 37 den 9den van lauwe 1531 zo comperde Jan Teylaert en Willem de Grave als 
vochden van Belekin en Gillekin de Grave Jan kinderen 
ra 38 Loys FOLLONS kinderen 
ra 38 Gillis van Oest ende Loeys Van Lerberghe als vochden van Heinderiek van Oost 
kinderen te weten Hanekin, Willekin, Belkin bringhen over by overl. vande vader 
Den 5 dach van decembre 1520 so was Hanekin Van Ost zyn zelfs man gheaect 
ra 38 VO kinderen van Ghyselbrecht Volckaert 
ra 39 Guildolf Van Halewin en Joff Magdelene sCosters zine wettel geselnede 
f' 39 Wouter Pancoueke en Jan vanden Brouke als vochden van Jan Pancoueke 

(wordt vervolgd) J.Roelstraete 
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Boe word ik lid 
van de Vlaamse 

Vereniging voor 
Familiekunde ? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschennend lid) op rekening 

414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift 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 Heybeekcstraat 3 

2170 AN1WERPEN-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 ofleden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLDK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wllfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3,8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/3507 11) 

De maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (teL 051/203506) 

Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 1473). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TlELT (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris: Lucien AlLLIET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TlELT (tel. 051/40 11 36) 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De' Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en. balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR -TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 
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V.V.F.·KRANT JE 
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afdelingen Kortrijk en Roeselare 
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ROESELARE 

Kalender 

ZONDAG 3 MEI 1992 om 9 u 30 : het lokaal is open tot 12 u 30. 

ZONDAG 14 JUNI 1992 om 9 u 30 : het lokaal is open tot 12 u 30. Opgelet: zoals U 
wellicht bemerkt is dit de TWEEDE zondag van de maand. (7 juni = Pinksteren) 

MAANDAG 15 JUNI 1992 : het lokaal is geopend van 18 u 30 tot 22 u. Er is geen 
voordracht voorzien. 

Voordracht mei: 
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(Het lokaal is geopend vanaf 18 u 30.) 

Werkgroep GENEALOGIE en COMPUTER : 

VERSCHUNT IN SEPTEMBER 1992 

"HET LIED VAN DE POPULIEREN" door Gaston HERMAN. 
Een boek over 5 generaties Her(re)man. De boeiende en vaak tragische geschiedenis van 
een landbouwersgeslacht in de 17de en 18de eeuw, dat een beiangrijke rol speelde in 
verscheidene "prochies" van de toenmalige Leievallei, als baljuw, burgemeester of 
schepen. Het gaat hier niet om één welbepaalde familie, maar ook om de omgeving, de 
leefwereld van toen, de historische achtergrond (de Franse expansie-oorlogen). 
- Volledig gegrond op historische bronnen. 
- Meer dan 100 voetnoten (onderaan de bladzijden). 
- Verlucht met 50 afbeeldingen van oude kaarten, interessante archief documenten en 
tabellen. 
- Aaangevuld met een tiental bijlagen, een uitgebreide bibliografie en een opgave van het 
geraadpleegde archiefmateriaal. 
PRUS BU VOORINSCHRUVING TOT 1 JUNI : 990 F (daarna 1100 F). Uitsluitend door 
vooraf te storten op rek. 979-2500842-90 van G. Herman, Duinparklaan 33, 8670 
Oostduinkerke, met vermelding van naam, adres en de vermelding "boek". Het werk kan 
afgehaald worden bij de voorstelling van het boek, einde september 1992 (datum nog te 
bepalen) in het Ontmoetingscentrum, Gemeentelijke Hovingen, Wevelgem. Het boek kan 
ook aan huis besteld worden mits 100 F portkosten bij te storten. 
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Verschijnt begin juni 1992 : 

Leidens weg op 

door Johan Desreumaux, sekretaris Stedelijke Oudheidkundige Commissie van Wervik. 

In dit boek wordt de geschiedenis en de emigratie van talloze "Zuidnederlanders" 
belicht, die naar het vrije noorden trokken op het einde van de zestiende eeuw. Speciaal 
de situatie te Leiden werd doorgenomen. In het totaal werden de namen geselecteerd van 
2800 nieuwe Leidse poorters, waarvan 2300 personen uit de Zuidelijke Nederlanden 
kwamen. 
Al deze personen hadden have en goed verlaten in de hoop op een beter bestaan. Voor 
een groot deel onder hen zou dit realiteit worden, anderen trokken dan weer verderop. 

Met "Zuid-Nederland" worden de huidige provincies van België en de 
departementen Nord, Pas-de-Calais en Somme in Frankrijk bedoeld. Deze grote groep 
mensen kwam uit 256 steden, gemeenten en dorpen verspreid over het genoemde gebied. 
Ook Leidse immigranten van Vlaamse oorsprong uit Engeland, Duitsland, Nederland 
krijgen hun rechtmatige plaats in de vermeldingen. 

De bedoeling was om de "gewone mens" in het daglicht te stellen. Daarom werd 
naast de poorterinschrijvingen mét de vermelding van de respectievelijke getuigen en 
borg, ook naar de sociale toestand van de persoon uitgekeken. 

We weten ons doel bereikt - aldus de auteur - als enkele van deze gereformeerde 
of naar werk uitziende Vlamingen hun roots weer zullen ingeplant zien in de brede 
kwartierstaten van de nooit aflatende genealoog. ' 

Het geheel wordt overzichtelijk gemaakt met een tijdsbeeld uit Leiden en tabellen 
die een jaarlijkse balans maken van de inschrijvingen (pag. 3-40). 

Inhoud: 2800 namen van emigranten, waarvan 2300 Zuidnederlanders, die naar Leiden 

uitweken tijdens de beroerde jaren 1576-1603. Vermelding van hun poonerschap en 

sociale status. Statistische gegevens per jaar en stad. 

Vonn : namen alfabetisch gerangschikt per stad, gemeente of dorp (256 plaatsnamen). 

Met klapper op namen en steden. 

Fonnaat : 23 cm x 16 cm, garenloos ingebonden met harde kaft. 502 pagina's, 

illustraties. 

Druk : Familia et Patria, Roeselare. 


Prijs: 1450 Jr. Voorintekenprijs tot 31.05.1992 : 1200 Jr. op rekening 082-3747500-26 

van J. Desreumaux, P. Pypestraat 11, 8940 Wervik met vermelding "Leidens weg op". 

Info: tel. 056/519666 

Verschijningsdatum: begin juni 1992. 


EEN WEESBOEK VAN HARELBEEKSE POORTERS (15de eeuw). 
(vervolg maart 1992) 

F 39 VO Fransoeys van Helle en Jacop de Leeman als voochden van Hanekin Raepsaet 
id. Pauwels Noppe in Morsele en Adrianus Noppe als vochden van Frankin Noppe 
bringhen over het goed hem verstorven byden voerlijdene van Claeys Noppe zinen vadere 
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de heelft van een hondert en half landts ligghende in de stede vande kinderen vadre ft 17 
sept 1521 
f' 40 Pieter de Langhe kinderen 
f' 40 V

O kinderen van Guildolf Van Halewin 
f' 41 kinderen van Jan Gheylinc 
f' 41 bis Manticipatie van Copin en Maye Van Steenhuuse de kinderen van meester Jacop 
Van Steenhuuse 
f' 42 kinderen van Willem NEMEGHEER 
f' 43 kinderen van Willem ROOSE fs Jan 
byder doot end voerlijdene van Belie Tutins huerl. moedere te wetene 26 clans lighende 
in Bavecove ghehouden vande kercke van Haerlebeke 
f' 44 Hanekin Raepsaet 
f' 44 Anths Impin en Rogier de Weer als vochden van Lixkin en Mynkin Impins de 
kinderen van Jacop Impin by svaders doot ft 12 sporkele 1533 
f' 44 V

O kinderen van Gillis van Oost 
f' 45 Karle Pauwels en Boudewyn van Bedsbrugghe als vochden vande kinderen van 
wylen Jan Pauwels by doot van hun vader te weten Willekin, Beelkin, Driesekin, 
Martynkin, Grietkin, Thuenkin, en Jooskin Pauwels 
f' 45 V

O kinderen van Pr Godtscalc die hy hadde by Dancke van Oultrive 
f' 46 kinderen van Zegher Pauwels en Julyne Neerincx 9.11.1535 
f' 48 V O kinderen Roeger Volckaert 
f' 49 14 lauwe 1538 zo brochten over by huerl. eede Jan Van Belleghem en Antheunes 
Falloen als vochden van de kinderen van Jacop Van Belleghem het goet heml. verstorven 
byden overl. vanden vadere 
f' 49 VO erfenis van Hanekin Raepsaet (ten voordele van kinderen van Jacop de Leeman) 
f' 50 V

O Den 9sten dach van 1539 zo brochten ocere by hueren eede Gillis Nys.~nd~ 
Jeroen de Ryckere als voochden van Gilleken, Lynken, ende Driesekin de kinderen van 
Rougier Casteleyn het goedt heml. verstorven byder overlijden van hun vader 
f' 51 VO Olivier vander Hoye ende Jan vande Venne als vochden van Willeken de Smet fs 
Goris die hy hadde by Jooryne vande Ven ne 
id. kinderen van Willem van Oost 
f' 52 kinderen van Jan Vander Strate en Tanne Roose 
f' 52 V O Jan de Cueninck en Jan Van Mullem in Harelbeke als voochden van Maeykin en 
Martha scuenincx Rougiers kinderen in Haerelbeke brynghenover by overl. van Beatryse 
van Steenhuuse huerl moeder 
noch verstorven van Gelyne sV1amincx haerl scoenvrauwe 
f' 53 VO kinderen van Andries vander Cruusse die hy hadde by Tryse sBackers ol Pierkin 
en Grietkin 
id kinderen van Arent Lathem 

V
Of' 54 16.10.143 ... kinderen van Rogier vander Wedaghe en Martyne Vander 

Carniere te weten Synkin, Piet en Willekin Jaquemine en Betkin 
f' 55 4.3.1543 so brochten over by eede Gillis Wullins, Rougier van Aelst als vochden 
van de kinderen van Pauwels de Coster te weten Hannekin, Willekin, Copkin, Mayekin de 
Coster kinderen van voorn Pauwels die hy hadde by Maye van Stoppelgate 
f' 56 27.1.1544 ... kinderen van Joos Pauwels en Maykin Pane by overl vande moeder 
f' 57 Den 17e novembre 1545 so brochte overe Gheeraert Rousseau als voocht van 
Hannekin en Leenkin Rousseau die hy hadde by Margriete van Halewyn huerl moeder by 
overlijdene van Jan Rousseau huzerlieden vadere te wetene de heelft van een huuse en 
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erfve staende binnen desen stede ghenaemt den coevoet metg de helft vanden braualame de 
heelft van een leene groot onder landt en meersch 14 c ligghende binnen deser stede ende 
schependomme bachten de voornoemde coevoet 
f' 57 VO kinderen Rogier Volckaert 
f' 58 Jan van Mullem ende Willem de Grave als vochden van Copkin en Maye de Grave 
kinderen van Jan de Grave die hy hadde by Agette van Steenhuuse by overl van moeder 
f' 59 VO 14.10.1550 Gooris en Joos de Smet als vocht van Synkin de Smet fs Abraham 
verstorven van Joosyne Anrys zyn moeder 
f' 60 26.11.1550 ... kinderen van Joos Fariseel en Lysabette Nemegheer 
f' 60 kinderen van Passchier van Sterteghem en Maykin Simoens fa Boudewijns 
f' 61 Arend Grendele en Willem Grillet als vochden van de kinderen van Rogier 
Grendele en Grietken Grillet 
f' 62 kinderen van wijlen Olivier Bostoen 
f' 63 3.2.1551 kinderen Jacop de Loddere en Beelken de Wale fa Jacop bij overl van 
moeder 
f' 63 VO kinderen Gillis Paridaen 
ra 64 kinderen Jan Rosseau 
f' 65 VO kinderen van Pauwels de Costere 
f' 66 kinderen van Jooris Heyse en Grietken van Puwenbrouck 
f' 679.5.1554 kinderen van Jan de Bosschere en Mariette Dauchy 
f' 67 Den 11 van octobre 1554 so compareerden Mre Jooris de Tolnare en Jan van 
Heurne fs Mr Jan dewelcke deden behoirlicken eedt als voochden van de kinderen van 
wijlent Gheeraerdt de Tolnare fs Willems die hy hadde by joncvrauwe Lysbette van 
Heurne 
f' 67 VO 11.12.1554 kinderen van Coppin de Grave en Cathelyne vander Cruuse 
f' 69 kinderen van Pietre Stevins en Betkin van Caelberghe 
ra 69 VO 31.9.1556 ... kinderen van Anthonis Falloen en Mynkin Van Pubrouck 
f' 71 3.11.1556 zo dede Jan de Costre eed als voocht vande 'kinderen van Gillis de Costre 
die hy hadde by Beelken Roose fa Pieters te weten Hanskin, Betkin, Maeykin en Beelkin 
sCosters 
f' 74 VO Jan de Ryckere en Joos Taverniers als vo vande kinderen van Jeroen de Ryckere 
die hy hadde by Kathelyne Fariseels 
f' 75 kinderen van Arent Pankoucke by Maeyken Pauwels fa Jans te weten Hanskin, 
Jooskin, Arekin, Loykin, Stinckin en Driesekin en Martine 
f' 76 Dat Gillis Nys en Jeroen de Rycke als vochden van Gille en Dries Casteleyn 
bringhen over tgoet hem! verstorven by overl van Daneel Casteleyn in Moorseele 
f' 80 VO Den 20 in wedemaent 1558 compareerden Jan de Meestere fs Rougaers de 
welcke deede eedt als voocht van de kinderen van Willem Scherpereel te wetene Fierkin, 
Michielkin en Hansken Scherpereel kinderen van voornoemde Willem. 
. .. by Rogier de Meestere huerlieder scoonheere in Deerl. 
ra 82 25.2.1558 Gillis Moerman en Joos Maes als vochden van Wouter Maes fs Arents 
by doot van Jaene Maes huerl moeye 
overlidene van Jacop Maes zynen hoorn in Brugghe 
f' kinderen van Meeuwels Falloen (Johan Roelstraete) 

Jean Bertrand, J. B. de Jonghestraat 3121, 8500 Kortrijk wenst in verbinding te treden met 
personen die opzoekingen deden betreffende MAERTENS (Gullegem/Lichtervelde) en 
SLOCK (Drongen). 
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Disrekening van de prochie GITS 

van Sint-Jansmesse 1555 tot Sint-Jansmesse 1556 

Edgard SEYNAEVE 

(vervolg 't Stamboompje, januari 1992) 

Item ghelevert Malin Vilin, een half vat coorens, oomt daer vooren xvü S. 

Item noch ghelevert om Pieter Baert, een half vat coorens, oomt daer vooren xvü S. 

Item ghecocht omme Fransynke Maertins, een slaepiaken, comt daer vooren vi S. 

Item ghecocht om Jaoop vande Capelle, vyef vierendeel wit lakens, omme twee ... , oomt 
xxx S. 

Item ghelevert Adriaenken Tioenen, een half vat coorens, comt daer vooren xviii S. 

Item ghegheven Jaoop vanden Driesche, in ghelde omme bueter mede te coopen, comt 
vi S. 

Item betaelt Machiel Wydooghe van Jacop vande Cappelle, Rock ende cousen makende 
xi S. 

Item ghelevert by Loonis Biesbout, een half vat coorens, omme Synkin Lievens, comt 
daer vooren xvü S. 

Somma xü ~ ü S. 
vii e 

Item ghelevert by Clays de Muenynck, twee vaten coorens, omme twyef Joos de Breede, 
ten xxxiiii S. elck vat, comt tsaemen iii ~ viii S. 

Item ghelevert byden zelven, twyef van Aemout Villn, een half vat coorens, oomt daer 
vooren xvii S. 

Item noch ghelevert, een scamel huuswercker, een vat cooren, comt daer vooren xxxiüi S. 

Item betaelt Maryen van Rolleghem van drie paer scoen, omme de aermen, oomt 
tsamen xl S. 

Item betaelt van iii vierendeel vourynghe, omme Jacop vande Capelle ooussen te vouren, 
comt ix S. 

Item ghecocht, omme de zelven, van een hemde lakenen mits de makershure, comt daer 
vooren xvii S. 
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Item ghelevert by Willem de Roo, een vat coorens, omme de We Pieter Baert ieghen 
kestdach, comt xxxv s. 

Item ghelevert byden zelven, een vat ieghen Lichtmisse, omme de zelve We, oomt 
xxxiiii S. 

Item ghelevert byden zelven, omme Pieter Loket, een vat ieghen kestdach, oomt daer 
vooren xxxv S. 

Item ghelevert byden zelven, de We Maerten van Rycke, een half vat broots, omtrent St 
Vyncents dach, oomt daer vooren xvü S. 

Item ghelevert by Jan Bruooghe, een vat coorens Janne telie aste vis?, oomt daer vooren 
xxxvi S. 

Item ghelevert byden zelven, een half vat, Aemout VUin xvü S. 

Item ghelevert Fransynkin Maertins, een half vat, byden zelven xvii S. 

somma xviii S. xvi S. 
viii e 


Item ghelevert by Loonis Clouet, een vat coorens, omme tyne duust, ieghen kestdach, 

comt xxxv S. 


Item ghelevert omme de zelve ieghen St Vincents dach by Loonis voors., een vat, oomt 
xxxii S. 

Item ghelevert byden zelven een vat ieghen half maerte, de zelve, comt daer vooren 
xxxiiii S. 

Item ghelevert byden zelven, Malen Vilins, den laetsten van sporkele, oomt daer vooren 
xxxiii S. 

Item ghelevert Machiel de Deckere, een vat coorens t daech es onse vrouwen dach half 
uute, comt xxxiiii S. 

Item ghelevert by Jaoop vande Cloostere, Synkin Lievins, een vat coorens ieghen 
kestdach, oomt daer vooren xxxv S. 

Item ghelevert byden zelven, Comelis Lievins, ieghen kerstdach, een half vat coorens, 
oomt daer vooren xvü S. vi d. 

Item den zelven ghelevert een half vat ieghen vastenavont, oomt daer vooren, 
xvü S. vi d. 

Item ghelevert Remeij Ampe an brooden vS. 
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Item ghelevert JaIlDe Telle, een vat coorens, ieghen sacraments dach, oomt xxxvi S. 

Item ghelevert by Symoen de Commere, een vat coorens, twyef van Amout Vilin ende 
haer dochter ieghen kestdach, comt daer voor en xxxv S. 

Item ghegheven by my Jan Willaert, Maye van Stamps, omme coome mede te coopen 
ieghen kestdach, oomt xx S. 

Somma xvi ~ xiiii S. 
ix e 

Item de zelve Maye ghegheven ieghens lichtmisse, om coome mede te coopen xx S. 

Item de zelve ieghen half vasten, oomme coome mede te coopen, comt xx S. 

Item noch de zelve ieghen paeschen ghegheven, omme coome mede te coopen, oomt 
xiii S. 

Item ghegheven Tyne Duust, ten twee stonden, omme coome mede te coopene, teleken xx 
S., oomt xl S. 

Item noch ghegheven twyf van Loonis vanden Pitte, omme haer knechkin eenen Rock te 
coopen xlv S. 

Item betaelt van een paer scoen, omme de huysvrouwe ofte Bette Latins, oomt xiiii S. 

Item een paar scoen, omme twyf van Malin Vilin xiii S. 

Item Jaoop vande Cappelle, een paer scoen xx S. 

Item de zuene van Synkin Lievins, een paer scoen, oomt daer vooren x S. 

Item de We Staske vanden Kerckhove, van een paer scoen, comt daer vooren xviii S. 

Item noch ghegheven een aerme huuswerker, omme buetere ende broot mede te coopen 
xx S. 

somma xi ~ xviii S. 

Xe 

Betalinghe van renten 

Item betaelt den disch van Beveren van renten vi S. 

de kercke van Ghids van renten, oomt iii S illi d. 



Onse Vrouwe van Ghids, van renten xix S vi d. 

Onder Wynendale, van renten comt v d. 

Betaelt onder Wynendale voors. over iaerghetyden van Severyen van Gryspeire v d. 

Item noch over t selve om Andries de Wilde i d. 

Onder den crynck, van zout rente iiii S. 

Onder Ogierlande, van rente, comt vii S. 

Item noch betaelt van spykerscult, comt vii S. 

Item betaelt onder haechbrouck, van renten vii d. 

Item noch betaelt vande Rekenynghe te scrivene vi S. 

Item noch verteert als men de zelve Rekenynghe maeckte, comt daer vooren vi S. 

xie 

Somma comt xlvii S. vi d. 

Somma vanden huetgheven, comt ii c xiii ~ xix S. iii d. 

betaelt byden voors. Iooris over de helft vanden Xe pen. vande erfvelicke Renten, 
losrenten ende Lantpacht, comt vii ~ vii S. pars. 

Dus comt thuetgheven ii c 1 ~ v S. iii d. pars. 

ende ontfanck comt ii c xcvii f: xv S. iii d. 

Dus rest den voors. Iooris xlvii ~ x s. pars. 

[Op het laatste blad: Reck(eningh)e, bewys etc. van Iooris Kersteloot als ontfanghere 
vanden disch van Gits.] 
---> De copies van dit dokument uit het Rijksarchief Kortrijk (OSAK, 759/18) werden 
ons bezorgd door ons bestuurslid, Edgard Seynaeve. Naast ieder blad bevindt zich de 
transcriptie. Op het einde zorgde hij eveneens voor een namenregister, register op 
heerlijkheden en OP. toponiemen. Het dokument is vanaf heden te raadplegen in het 
dokumentatielokaal van V. V .F. Roeselare. 
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Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschennend lid) op rekening 

414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en fonnulieren 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 

2170 AN1WERPEN-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 kunnen ons tijdschriftje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3,8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/3507 11) 

De maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/20.35 06) 

Sekretaris: WiIfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5,8800 ROESELARE (tel. 051 22 1473). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TlELT (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris: Lueien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TlELT (tel. 051/40 11 36) 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De' Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR -TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 
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KORTRIJK 

Kalender 

zaterdag 19 september 1992 : jaarlijkse reis samen met de afdeling Roeselare (zie kalender 

Roeselare) 


dinsdag 27 oktober 1992 : Oud schrift en werkvergadering. Deze vergadering vindt plaats 

in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57 te 8500 Kortrijk om 20 u. 


zondag 15 november 1992 : jaarlijkse gouwdag te Roeselare (Rumbeke). 


Je kan misschien ook al de overige data noteren voor het werkjaar 92-93 : 

- dinsdag 22 december 1992 ; 

- dinsdag 26 januari 1993 ; 

- dinsdag 23 februari 1993 ; 

- dinsdag 23 maart 1993 ; 

- april: jaarlijkse congres; 

- dinsdag 25 mei 1993 ; 

- dinsdag 22 juni 1993. 


T lELT 

Kalender 

zaterdag 19 september 1992 : jaarlijkse reis samen met de afdeling Roeselare (zie kalender 
Roeselare) 

ROESELARE 

Kalender 

We starten het nieuwe werkjaar '92-'93 met een opendeurvoormiddag : zondag 6 
september a.s. is het lokaal immers opnieuw open vanaf 9 u tot 12 u. Opgelet: bij wijze 
van proef hebben we de openingsuren gewijzigd en een halfuurtje vervroegd. 
Het wordt geen gewone zondagvoormiddag. Je kan er natuurlijk de dokumentatie 
raadplegen. Die voormiddag houden we echter ook verkoop van dubbels uit onze 
bibliotheek. Een buitenkansje voor wie nog op zoek is naar oude nummers van Vlaamse 
Stam, bepaalde uitgaven, enz... Je zal er ook de nieuwe kwartierstaat "groot model" (7 
generaties !!!) kunnen kopen (getekend door Roger Lagae). 

Het lokaal is ook geopend op maandag 21 september '92 van 18 u 30 tot 21 u 45. 

Zondag 4 oktober : het lokaal is open van 9 u tot 12 u. 
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Maandag 19 oktober: het lokaal is geopend vanaf 18 u 30 tot 20 uur (aanvang van 
de voordracht). 
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Opgelet : het lokaal is niet geopend op de eerste zondag van de maand november 
(Allerheiligen) maar wel op de tweede zondag: 8 november. 

Noteer alvast ook reeds de datum van de 20ste Westvlaamse ontmoetingsdag 
zondag 15 november 1992 in 't OUD STADHUIS te Roeselare-RUMBEKE. 

Genealogische opzoekingen te Tielt. 

Van onze vriend Lueien Ailliet, de Tieltse V.V.F.-secretaris, ontvingen we enkele 
nuttige inlichtingen i.v. m. opzoekingen te Tielt. 

Het archief Tanghe is samen met het archief en de bibliotheek van de Roede van 
Tielt overgebracht naar de vroegere Sint-Lucaskliniek (nu Huize Aleydis). De toegang is 
langs de Beernegemstraat : zijstraat van de Conventieweg en palende aan de H. Familie 
("de Damen"). Men rijdt er de parking op en gaat binnen langs de hoofdingang. Het 
archief Tanghe, in het bezit van V. V.F. Tielt én het archief en bibliotheek van de Roede 
van Tielt zijn open op zaterdagvoormiddag. 

De Tieltse Stedelijke Openbare Bibliotheek is in het bezit van een genealogische 
micorfilmbank van de parochieregisters en burgerlijke stand van Tielt (1609-1900). 
Een unieke kans voor wie wil opzoekingen verrichten tijdens een avond : men kan er vier 
avonden terecht tot 20 uur. Voor raadpleging belt men best vooraf naar de bibliothecaris 
Robert Vanneste (bestuurslid V.V.F.-Tielt). 

In het volgende Sf1UDboompje publiceren we de aanvullingen bij het tweede kwartierstaten
boek. Alvast een oproep : we ontvingen reeds enkele kwartierstaten voor het Westvlaams 
Kwartierstatenboek deel ill. Aan:el niet om ook jou kwartierstaat in te sturen, indien die 
nog niet gepubliceerd werd. Je kan je kwartierstaat ook splitsen in 2, 4 of meer kwartier
staten indien je opzoekingen ver genoeg gevorderd zijn. De oudste generaties zijn immers 
de interessantste. 
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Genealogie & Computer - Roeselare & Kortrijk 


Door de afdeling Roeselare werd een draagbare PC aangekocht. Deze portable 
computer zal gebruikt worden tijdens de info-voormiddagen op zondagmorgen te Roesela
re. 

Ten gerieve van de leden werden enkele zaken aangekocht. Deze info zal ook 
beschikbaar zijn op de gewone openingsdagen van het lokaal te Roeselare (enkel bij 
aanwezigheid van A. Billiet of W. Devoldere). Dank zij de werkgroep Genealogie & 
Computer werden ook nog enkele demoversies bekomen van genealogische pakketten. 

U kunt in het vervolg het volgende raadplegen : 


- de Alfabetisch Index op de Genealogische Databank ; 

- Totaalindex Parochieregisters (wat West-Vlaanderen betreft) ; 

- Repertorium 25 jaar Vlaamse Stam ; 

- Haza Data 6.35 (onze afdeling is licentiehouder) ; 

- Brothers Keeper ; 

- Demoversie Roots3 ; 

- Demoversie Pro Gen ; 

- HZL : om uw gegevens te converteren voor de Genealogische Databank. 


Men kan nog steeds een copy van zijn gegevens afgeven op diskette in het lokaal te 
Roeselare ter bewaring. De gegevens worden ter raadpleging op de PC geplaatst, maar 
wel via HZL, dit om misbruiken te voorkomen. De vorser krijgt de diskettes zelf van de 
ontlener niet in handen: we bewaren - als veiligheid - enkel Uw gegevens. 

--_.~-

Elders in 't Stamboompje vindt U de datum voor de volgende vergadering van Genealogie 
en Computer. 
Op deze. zondagmorgen in september zal U ook kunnen inschrijven op de cursus over 
HAZA-DATA. Deze cursus wordt gegeven door Johan Roelstraete en Wilfried Devolde
re, respektievelijk sekretaris van de afdelingen Kortrijk en Roeselare. Daar zij deze 
cursus eerst zullen geven te Groot-Bijgaarden, zal de lessenreeks waarschijnlijk starten in 
november. Wat is de voorkeur van de kandidaat-cursisten? Een avond in de week of een 
zaterdagnamiddag, eventueel zondagmorgen. 
Dit zijn open vragen die we liefst bespreken met de mensen die geïnteresseerd zijn in de 
cursus. Er kan dus ingeschreven worden tijdens de vergadering van de vierde zondag van 
september. 

Op de volgende bladzijden vindt U een oproep tot medewerking aan het projekt 
Totaalindex parochieregisters, evenals een uitnodiging tot de 3de Genealogische Compu
terdag op 3 oktober a.s. 



VrijwiUigers ge,raagd ,oor projekt : 

Totaalindex op klappers mil parochieregisters 


Binnen de werkgroep Genealogie & Computer is de projektgroep 'Totaalindex op 
klappers van parochieregisters' reeds enkele jaren aktief bezig met invoeren van familiena
men in een computerbestand. In eerste instantie worden de familienamen gegroepeerd per 
arrondissement. Om na te gaan waar een familienaam voorkomt in dat arrondissement is 
het dan voldoende één dokument te raadplegen. Deze gegevens worden verspreid in 
boekvorm en op computermedium. ' 

Deze indexen bevatten dus alle familienamen, met inachtname van hun verschillen
de schrijfwijzen, die voorkomen in een arrondissement. Bij elke naam is vermeld in 
welke parochie die naam voorkomt in de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters. Aan 
de hand van een bladzijde uit de compilatie voor het arrondissement Oostende zien we 
bvb. de regel : 

Adrianssen 8-ho 15-h- 18-h-
Dit betekent dat de naam Adrianssen werd teruggevonden in 3 parochies. De nummers 8, 
15 en 18 verwijzen hier respektievelijk naar de parochies Leffinge, Schore en Sint-Pieters
Kapelle (een lijst van de parochies en hun genummerde volgorde is terug te vinden in het 
betreffende dokument (boek of computerdiskette». Achter elk getal zijn 3 plaatsen 
voorzien waar d, h of 0 afgedrukt kan zijn als de naam voorkomt in respektievelijk doop-, 
huwelijks- of overlijdensregisters. Wanneer de naam niet in een register voorkomt is de 
d, hof 0 door - vervangen. 

Het invoeren van de familienamen is zeer eenvoudig met een PC. Met een 
tekstverwerker (bvb. Wordperfekt) wordt per lijn één familienaam 'genoteerd in een 
dokument of bestand dat een naam krijgt die relevant is voor de betreffende parochie en 
als extensie van het bestand kiezen we dop, huw of ovl naargelang het betrokken register. 
Per parochie moeten dus 3 bestanden aangemaakt worden. De aanmaak van één bestand 
voor eeq doorsnee parochie vergt slechts enkele uren afhankelijk van de tikvaardigheid 
van de invoerder. Deze afzonderlijke bestanden worden daarna door de coördinator van 
de projektgróep gecentraliseerd in één groot bestand per arrondissement. 

I 

Door de heer Walckiers werd voor Vlaams Brabant een speciale gunst bedongen 
bij de heer Persoons (algemeen rijksarchivaris) waardoor hij de toelating kreeg om 
regelmatig een klapper te ontlenen. Vanaf deze zouden dan enkele personen familienamen 
kunnen invoeren op een PC. Gezien het grote nut van deze index op klappers voor alle 
genealogen zou ik een dringende oproep willen doen voor medewerking aan een deel van 
dit projekt. We zouden daarom beroep willen doen op enkele vrijwilligers die in het bezit 
zijn van een PC en die bereid zijn om gedurende een periode een deel van hun vrije tijd te 
besteden aan het intikken van familienamen. Konkreet gaat het voor West-Vlaanderen 
over het resterende gedeelte dat moet verwerkt worden : de arrondissementen Tielt en 
Kortrijk (zie lijst na dit artikel). 
Deze vrijwilligers kunnen kontakt opnemen met de coördinator van het projekt (zie einde 
artikel). De coördinator zal zorgen voor de verdeling van de parochies zodanig dat er 
geen dubbel werk verricht zal worden. 

Personen die niet over een PC beschikken maar toch regelmatig het rijksarchief 
bezoeken kunnen ook hun medewerking verlenen door lijsten van familienamen aan te 
leggen per parochie en per soort register. De coördinator zal er dan voor zorgen dat deze 
lijsten in de computer ingevoerd worden door derden. Op deze manier werden voor het 
arrondissement Oudenaarde reeds alle doopregisters ingevoerd. Ook voor deze mensen is 



kontaktname met de coördinator aangewezen om te weten te komen welke parochies nog 
moeten verwerkt worden. 

Dit schijnbare ambitieuze projekt is zeker realiseerbaar indien er voldoende 
medewerkers bereid gevonden worden. Vooral omdat toch reeds dank zij het werk van 
een beperkt aantal mensen de arrondissementen Oostende, Veume en Turnhout volledig 
zijn, de arrondissementen Antwerpen en Roeselare hun voltooiing naderen en de arrondis
sementen Oudenaarde en Gent reeds voor een derde ingevoerd zijn. 

Daarom aan alle bereidwillige VVF-ers : neem eens kontakt op met de coördinator 
van de projektgroep voor meer details over : 

Totaalindex op K1appers van Parochieregisters. 
Jos DE DONDER 
Hof ten Bos 117 
9200 Dendermonde 
Tel. 052/21 6294 na 19 uur. 

Arrondissement Tielt 

37001 Aarsele 
. 37002 Dentergem 

37003 Egem 
37004 Kanegem 
37005 Koolskamp 
37006 Meulebeke 
37008 Oeselgem 
37009 Ooigem 
37010 Oostrozebeke 
37011 Pittem 
37012 Ruiselede 
37013 Schuiferskapelle 
37014 Sint-Baafs-Vijve 
37016 Wakken 
37017 Wielsbeke 
37018 Wingene 
37019 Zwevezele 
37020 Ardooie (= O.K.) 

Arrondissement Kortrijk 

34001 Aalbeke 
34002 Anzegem 
34003 Avelgem 
34004 Bavikhove 
34005 Bellegem 
34006 Beveren 
34007 Bissegem 
34008 Bossuit 
34009 Deerlijk 

3401 0 Desselgem 
34011 Gijzelbrechtegem 
34012 Gullegem 
34013 Harelbeke 
34014 Heestert 
34015 Helkijn 
34016 Heule 
34017 Hulste 
34018 Ingooigem 
34019 Kaster 
34020 Kerkhove 
34021 Kooigem 
34022 Kortrijk 
34023 Kuume 
34024 Lauwe 
34025 Lendelede 
34026 Marke 
34027 Menen 
34028 Moen 
34029 Moorsele 
34030 Otegem 
34031 Outrijve 
34032 Rekkem 
34033 Rollegem 
34034 Sint-Denijs 
34035 Sint-Eloois-Vijve 
34036 Spiere 
34037 Tiegem 
34038 Vichte 
34039 Waarwaarde 
34040 Waregem 
34041 Wevelgem 
34042 Zwevegem 



Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - Genealogie & Computer 

Nationale 
Genealogische
3de Computerdag 

Voor de wel- én de (nog) niet- computer gebruikende genealoog 

zaterdag 3 oktober 1992 

Univ.lnstelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, Wilrijk 
Gebouw S, (parking 3) auditorum S1, gelijkvloers. 

In de lokalen nabij 
het auditorium 

Doorlopend geopende 
stands over het gebruik 
van de computer in de 
genealogie 

koffie en diverse soorten 
frisdranken via automaat 

Inschrijvingen: 

R. Bryssinck, secretaris 
Clementinastr.39 
2018 Antwerpen 

toegang: 100,- fr. (5 HfI) 

door storting op rek. 
403-3089401-24 van 
VVF-Werkgroep Genealogie 
& Computer 
of 
Giro 1107397van 
rek. 14.05.34.555 
Rabobank Ossendrecht 

In het auditorium 

10.00 u: Deuren. Opening van de stands. 

10.15u: Openingswoord door dhr. P. Donche, Voorz. 
Genealogie & Computer-VVF en dhr. V. Arickx, 
Algemeen Voorzitter van de V.V.F. 

1 0.30u: Voordracht door dhr. R. Bryssinck: Is de com
puter een nuttig werkinstrument voor de 
genealoog? - een introductie voor de (nog) niet 
computer gebruikende genealoog. 

11.30u: Voordracht door dhr. J. Mulderij over het 
nieuwste Nederlandstalige genealogIe
programma : PRO-GEN. 

14.30u: Voordracht door dhr. Rob Croes (NGV) over de 
computerfaciliteiten van de Kerk van de Heiligen 
der Laatste Dagen (Mormonen) In de USA. 

15.45u: Voordracht door dhrn. R. Gustin en H. 
Goegebeur over de mogelijkheden van 
Genealogische Bulletin Boards en wat zij op 
genealogisch gebied te bieden hebben 
(PC+modem+te lefoon == wereldwijde kontakten tus
sen genealogen mogelijk - Public Domain 
genealogische software) 

's middags is er gelegenheid tot middagmalen 
in het nabije Academisch Ziekenhuis of 
enkele restaurants in de buurt. 

http:Clementinastr.39


Emigranten uit de streek Kortrijk-Roeselare-Tielt in Engeland. 
Etienne Vanden Hove 

Weinig gekend en uiteraard WelnIg geraadpleegd zijn de lijsten van dopen, 
huwelijken en overlijdens van de "Dutch Church at Colchester - Norwich and London" in 
de Koninklijke Bibliotheek, samengesteld door William John Charles MOENS. 

We vermelden : 

- n° R.I978.a. - 9 - 13 - 16 - 23. The registers of the Frens Church, Treadneedle 


Streel, London. 
- n° ll.53626. The Wallons and their Church at Norwich. 
- n° ll.58416. Trough France and Belgium. 
- n° R.I978.a. - 12. Register of Bapûsms, Marriages and BuriaIs in the Dutch 

Church at Colchester (1645-1728). Op de doop- en overlijdensakten geen vermelding van 
plaats van herkomst. Ook op de huwelijksakten slechts sporadisch een vermelding van 
herkomst. 

- n° R.I978.a. - 1. The Walloons and their Church at Norwich. (1565-1832) 
Alleen op de huwelijkslijsten soms vermelding van herkomst. 

- n° ll.45256.a. The Marriage, Baptismal and Burial registers 1571-1874. 
Monuroental inscriptions of the Dutch Reformed Church ; Austin Friars, London. Op de 
doop- en overlijdensakten geen vermelding van herkomst. De dooplijsten betreffen in 
werkelijkheid de dopen. Niet verwarren met geboorten. 
bvb. " Vander Lier Christine wede. James Bakker synde bejaert op haer doot bedde. ti 
Op de huwelijkslijsten onder de hoofding: 

" hier achtervolgen die namen der gheener die onser Neederduijtscher gemeinte 
getrauwet zijn beginnende van den jare 1571" met een redelijk aantal vermeldingen van 
herkomst. 

Bij het nazien van bovengemelde lijsten is het aan te raden uitermate voorzichtig te 
zijn bij de beoordeling der persoonsnamen en deze van steden of gemeenten, gezien de 
meestal foutieve verschrijvingen. 

Hierna laten we de lijst volgen der huwelijken van personen afkomstig uit de streek 
Kortrijk - Roeselare - Tielt. 

07/05/1611 Annesen Engel van Vincke in Vlaenderen met Agnete Vanderstelte van 
Ghendt. 

19/01/1574 Bacquereel Hermes van Rousse (Ronse 1) met Agnees Vanpeene van 
Resselare (Roeselare 1). 

26/02/1579 Bacquereel Hermes van Roussen (Ronse 1) met Jakemyne Vanpeene van 
Russelar (Roeselare 1). 

03/01/1585 Baert Cornelis van Ardoije met Janneken Smartelaren van Oudenaerde. 
01/01/1584 Baudaan Matthys van Antwerpen met Margriete Koeten van Meenen. 
17/04/1610 Baudart Lieven van Deijnse met Tanneken James we. van Anthony 

Lodwyck van Andwerpen. 
23/11/1585 Vandenberghe Pieter van Ghendt met Jacomyncken Shouts van Wackene. 
31/03/1589 Vandenberghe Ampleunis van Lauwe bij Cortrijcke met Elisabeth Baeten 

van Tielen bij Turnhout. 
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03/09/1583 Berlen Jan van Hulsthe met Maeijeken Van de Velde we. Adriaan Huppardt 
van Audenaerde. 

18/06/1627 Beusken Lion van Londen met Barbara Liefveldt van Staeden. 
27/12/1586 Boddens Paschier van Thielt met Lievyne Maes van Ghent. 
31/08/1591 Debois Wouter van Meenene met Maeijken Boveval oock van Meenene. 
21/03/1587 Van den Boore van Oudenarde met Pierrijne Deijmens van Colscam ( 

Koolskamp 1) we. Pr. Hoste. 
13/06/1598 Van den Bossche Joos van Deinse met Elisabeth Coels van Antwerpen. 
04/10/1590 Boudaert Lieven van Deinse met Maeijken Oons van Antwerpen. 
10/05/1590 Van den Brant Benedictus van Antwerpen met Barbelken Cueninx van 

Cortrycke. 
14/09/1591 Brielman Caerle van Thielt met Maeyken Bemaige van Curtrick we. 

Adriaen Ghyselinck. 
21/06/1575 De Burchgrave Kaerle van Roesselaere met Claerken Vrolix van Ghent. 
27/12/1596 De Busscher Pieter van Meene (Menen 1) met Sara Van der Heijden van 

Antwerpen we. Hans Van Hautloock. 
28/06/1608 De Busscher Pieter van Meenen met Catharina De Clerck we. Pieter 

Clouns. 
25/09/1582 Van Campen Artus van Antwerpen met Jacomyne Van Peene van Rouse

laare we. Renierx Backereel. 
07/12/1602 --Casier Anaias van Meenen met Elisabeth Saers uit WOesterscheere 
(Worcestershire) we. Eduwart Juhal. 

14/03/1588 De Coge Franchois van Yseghem met Janneken Doomaert van Cortrijcke 


we. Jan Seroen. 
09/04/1594 De Cogghe Franchois van Ysegem met Catheline De la Roche van 
Oudenaerde we. Jan Van Peene. 
22/05/1585 Coge Francois van Ysegem met Catheline Verheijden we. Michiel De 

Munckere van Eyndhoven. 
23/07/1594 De Coninck D. Jacobus van Cortrijck met Elizabeth Ruijtinck van Noor

wijts (Norwich). 
17/04/1604 Cromlinck Marten van Ingelmunster met Susanna Bolle van Zandwich 

(Sandwich). 
07/06/1586 De Cueninck Jan van Curtryck met Adriane Heindrix van Gent we. Nicolas 

Fonteine. 
23/05/1609 Van Dale Jan van Cortrijcke met Elisabeth Dorpers van Londen. 
25/01/1596 Van Damme Laurens van Peteghem (Deinze 1, Oudenaarde 1) met 

Jacomyntken Foits van Ardoije. 
08/0l/1614 Van Damme Lowijs van Cortrijcke met Susanna Stevens van London. 
18/01/1601 Donckel Hans van Cortrijcke met Tanneken Switsers van Ipren. 
16/07/1592 Doomaert Pieter van Curtrick met Claerken Boxis van Ipren. 
25/01/1575 De Drossaert Pieter van Antwerpen met Lijneken Van Rens van Cortrijck. 
nn/04/1641 Fromenteel (van Fromenteau n1) met Susanna Lakens van Staden. 
01/05/1594 Gheeldolf Pieter van Meenen met Anne De Neve van Brussel. 
24/11/1577 Gheldolf Joos van Meenene met Margriete Aelberts van Goch we. Hans 

Drossaert. 
21/04/1594 Henrix Pieter van Aelst met Pierine Van de Walle van Meenene. 

(wordt vervolgd) 
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Boe word ik lid 
van de Vlaamse 

Vereniging voor 
Familiekunde ? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op reké'lling 

414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

leder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift 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 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAM BOOMPJE 'I 

Alle V.V.F.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantie gratis. Ze moeten wel hun 
adres opgeven. Niet-leden ofleden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLIJK MET DANK AANVAARDEN !!II! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar: 

Wtlfried DEVOLDERE 

Leeuwerlkstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3,8531 BAVlKHOVE. 

Sekretsris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/3507 11) 

De maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/203506) 

Sekretsris : Wtlfried DEVOLDERE, Leeuwerlkstraat 5,8800 ROESELARE (tel. 051 22 1473). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21,8700 TIELT (tel. 05114060 75) 

Sekretaris: Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TIELT (tel. 051140 11 36) 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBA~IK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBAI\JK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BR-TELEBANK BANK VAN ROESELARE (1) 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

Gouw West-Vlaanderen 


20ste WESTVLAAMSE ONTMOEfINGSDAG - ROESELARE 15 NOVEMBER 1990 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West
Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 15 november 1992 in Feestzaal 't OUD 
STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 RUMBEKE. (fel. 051/200256) 

Agenda: 10 uur : BOEKENBEURS. 
Ruime keuze bij de talrijke standen: genealogische werken, formulieren, 
genealogische computersoftware e.d. 
Er is eveneens gelegenheid tot kontak1name met andere vorsers. De 
aanwezigen kunnen gegevens uitwisselen. 

12 u 30 stipt : MIDDAGMAAL. 

De prijs is vastgesteld op 575 fr. alles inbegrepen. Vooraf inschrijven is 

gewenst. Dit kan bij de gouwsekretaris (Wilfried Devoldere, Leeuwerik

straat 5 te 8800 Roeselare - tel. 051/ 22 1473). De dag zelf kan men nog 

inschrijven tot 10 u 30 uur. 

Het menu ziet er uit als volgt : 

Tomatenroomsoep 

Gemarineerd varkensgebraad met peren. 

Gebak 

Koffie 

(Eén drank inbegrepen) 


14 u 00: WAT VIND IK WAAR OVER MDN GEMEENTE? EEN GENEA
LOGISCH VADEMECUM VOOR IEDERE GEMEENTE. 

Panelgesprek met o.a. Jan Vanderhaeghe uit Kapellen (bewerkt 
Moorslede), Wemer Peene uit Gistel (bewerkt Rumbeke) en Johan 

Roelstraete uit Heule (bewerkt Heule). 
Ieder panellid zal naast het nut van een genealogisch vademecum zijn 

werkwijze verklaren. Daarna is er ruime gelegenheid tot vragen stellen en 
open gesprek met de panelleden. 

16 u 00 : EINDE. 
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KORTRIJK 

Kalender 

zondag 15 november 1992 : 20ste Westvlaamse Ontmoetingsdag te Roeselare. 
(programma: zie vorige bladzijde) 

dinsdag 22 december 1992 : Oud schrift en werkvergadering. Deze vergadering vindt 
plaats in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat 57 te 8500 Kortrijk om 20 u. 

TI ELT 

Kalender 

zondag 15 november : voor het programma van de jaarlijkse Westvlaamse Ontmoetingsdag 
verwijzen we naar de vorige bladzijde. 

Het lokaal van de V.V.F.-kern Tielt vindt U in de voormalige kliniek Sint-Lucas, 
Beernegemstraat 3-5 te 8700 Tielt. Het lokaal zal geopend zijn elke eerste zaterdag van 
de maand. Er is dan werkvergadering vanaf 9 uur. Na telefonische afspraak met de 
sekretaris (Lueien Ailliet, tel. 051/40 11 36) is het lokaal de andere zaterdagen open 
tijdens de voormiddag vanaf 9 uur. 

ROESELARE 

Kalender 

zondag 8 november 1992 : het lokaal is open van 9 tot 12 uur. Opgelet: dit is niet de 
eerste zondag van de maand maar de tweede !!! 

zondag 15 november 1992 : op de vorige bladzijde vindt U het volledige programma van 
de 20e Westvlaamse Ontmoetingsdag. 

maandag 16 november 1992 : het lokaal is open van 18 u 30 tot 22 uur. 

zaterdag 28 november 1992 : bij wijze van proef is het lokaal open van 13 u 30 tot 17 
uur. Misschien bereiken we op deze zaterdagnamiddag mensen die op zondagmorgen 
belet zijn. 

zondag 29 november 1992 om 10 u 30. Genealogie & Computer. Voorstelling door de 
heer J. Mulderij en de heer D.J. Scholte in 't Hoff van het nieuwe genealogieprogramma 

PRO GEN ". Op vraag van enkele leden hebben we deze mensen uit Nederland 
aangesproken. Gezien de verre verplaatsing van de sprekers, starten we pas om 10 u 30. 
We eindigen echter om 12 uur. 

zondag 6 december 1992 : het lokaal is open van 9 tot 12 uur. 

maandag 21 december 1992 : het lokaal is open van 18 u 30 tot 22 uur. 
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Emigranten uit de streek Kortrijk-Roeselare-Tielt in Engeland. 

Etienne Vanden Hove 

(vervolg nummer 4 sept. '92) 

25/02/1595 HEIJNS Jan van Warnieke met Passehijnken VAN AKEN van Desselghem 
we. Guillaeme KETELE. 
11/04/1587 DE HONDT Joos van Waekene met Colette VAN DER KEERE van Ghent. 
10/07/1593 DE HOOGHE Renier van Thielt met Susanna FELIX van Oostende. 
29/05/1604 D'HOOGHE Romeijn van Tielt met Judith BISSCHOP van Londen. 
12/08/1582 HOSTE Pieter van Kortrijke met Baijken AELMANS van Londen. 
09/02/1595 DE HOUT Joos van Marke (Kortrijk 1) met Arijnken MESTDAG van 
Oudenaarde we. Bemaert VAN DE PUTTE. 
31/05/1585 DE HULSTER Martijn van Kolskarn (Koolskarnp 1) met Janneken DE 
LANGE van Hosen. 
18/08/1601 JANSSEN Jonas van Londen met Janneken VAN DER REED van 
Roesselaere. 
14/06/1597 DE JONCKHEERE Joos van Yseghem met Barbel HECKAERT van 
Antwerpen we. Jan DUYNMEN. 
28/07/1579 DE JUNCKHEER Jois van Yseghem met Genofeve KORNES van 
Ruwanen. 
22/01/1583 VAN KOOLGE Rogier van Kortrieke met Tanneken VAN ASSE van 
Londen fa. Molssens. 
06/10/1573 LANGHELE Hans van Meenen met Lauryneken VAN GAVERE van 
Ghendt. 
19/08/1585 VAN LEERBERGHE Rogier van Ardoyn (Ardooie 1) met Maerken PENT 
van Knesselare. 
30/04/1594 LIOENS Gillis van Brussel met Janneken SOENS van Coiscarnp. 
22/10/1635 LUKENS Johannes van Staden met Hester FROMMENfEL van Norwieh. 
17/11/1583 MARREGAREN Jois van Ghendt met Loijschen LAURENS van Meenen. 
18/01/1597 MARTENS Willem van Herenthals met Catheline TA VERNIERS van 
Meenene we. Jan ANGELE. 
04/06/1594 VAN MEURS Marten van Cuelen met Catheline DE MEIJER van Meenene 
we. Wouter STAPPEN. 
02/08/1579 MUUSHOUDT Jakes van Brussel met Josijne GELDOLF van Meenen. 
17/05/1576 DE MUNCK Miehiel van Yseghem met Catherine VERSCHALEN we. 
Christiaen SERV ABS van Eyndhoven. 
09/02/1584 DE NECKER Laurent van Thielt met Janneken VISSCHER van Londen. 
28/08/1599 NEDERWAETS Thomas van Joreschier (Yorkshire) met Susanna VAN 
CAUWENBERGHE van Deijnse. 
27/01/1573 NICASIUS Johannes van Oost Vrieslandt met Cecilia FOGGHE van 
Kortrijeke. 
31/01/1576 VAN PEENE Kaerle fs. Rogiers van Roesselare met Barbeleken VERMQ
TE van Audenaerde. 
09/04/1577 VAN PEENE Rogier van Roesselare met Mechelijne LEEMANS van 
Roesselare. 
07/09/1581 VAN PEENE Jan van Roesselaer met Josijntgen DORPBS van Thielt. 
05/05/1584 VAN PEENE Karel fs. Lucas van Roesselare met Margarete LE V AS
SEUR van Rijssele we. Pleters BROCHARD. 
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08/02/1586 VAN PEENE Lucas van Roesselare met Jacomijntken ROMBOUDTS van 
Antwerpen. 
13/12/1586 VAN PEENE Jan van Roesselare met Sara VAN NUFFELE van Antwer
pen we. Fransois PIETERS . 
20/08/1588 VAN PEENE Jan van Roesselare met Catheline DE LA ROCHE van 
Oudenaerde we. Arent RUX. 
03/02/1590 VAN PEENE Michiel van Roesselare met Janneken DE W AGHE van 
Ghendt. 
17/12/1605 VAN PEENE Carel van Rousselare met Janneken VAN RECKEM we. 
David CAMBIER. 
07/05/1592 PEPERMAN Jacus van Bruijssel met Catheline VAN DEN BERGHE van 
Rousselare. 
22/06/1585 PIETERS Comelis van Utrecht met Cathelhyne DE BURCHGRA VE we. 
Jan VAN DORNE van Yseghem. 
30/07/1594 PIETERS Lambert wt t'lant van Guylick met Barbara GHELDOLF van 
Meenene. 
26/11/1598 PONDT Eleazar van Honscote met Tanneken VAN DER DONCT van 
Deijnse. 
19/05/1590 RECHAERTS Willem van bij Sluijs met Celieken VAN DE WALLE van 
Torhout. 
25/05/1574 RIJCKART Karolus gheseit THEOPHILIUS van Nieukercke met Lowijse
ken CARBONIERS van Bevere (Roeselare ?). 
08/09/1578 DE RUCKER Jan van Kortrijke met Maijcken BACKERS van Arendunck 
we. Jans GILBODE. 
01/03/1584 RIJSSELINCK Jan van Roussen meet Pierijne NECKERS van Thielt. 
05/04/1608 RUSSOUT Abraham van Gent met Catharine DE WALE van Engelmun
ster. 
01/08/1587 VAN DER SCHUERE Pieter van Ninove met Janneken VAN DEN 
BERGHE van Cortrycke. 
05/06/1575 SNEPGAT Gillis van Meenene met Janneken NEESE we. Joris LETWERK 
van Borboch. 
20/11/1593 SOILLOT Jan van Bruijssel met Maeijken VALX van Meenene. 
29/12/1586 STAPPEN Wouter van bij Wynoxberghe met Cathelyne MEYER van 
Meenen. 
26/07/1586 STEENAERT Comelis van Gendt met Jossyne OLEGHAERTS van 
petegem (Deinze ?) we. Willem DE MEULEMEESTER. 
31/05/1585 STEENVERSSEN Everardt van Oldeseele met Marsijntgen SOENS van 
Yseghem. 
nn/04/1612 STENDEL Lucas van Staden met Marie BREYNES van Colchester. 
29/03/1575 DE STERCKE Pieter van Cortrijcke met Sibille QUIRINS we. Matheus 
V ANDER GOELE van Zuytphen. 
27/10/1575 STILKENS Jan van Eijberghe met Maijken TA VERNIERS van Meenene. 
09/01/1588 STOCKBRIGS Hans van Londen met Jacomyncken VAN PEENE van 
Roesselare we. ARTHUS VAN CAMPEN. 
01/09/1594 TIERS Sijken van Ghendt met Maijken DE DORPERE van Thelt (Tielt 1) 
we. Dierick RUENROU. 
27/01/1607 TURLOOT Rogier van Iseghem met Rachel CORSELIS van Londen. 
13/02/1575 VEREIJCKE Emanuel van Cortrijcke met Cecilie GOMPFAETS van 
Gatswiler. 
15/12/1593 DE VRAEUE Pauwels van Audenarde met Janneken CARPENTIER van 
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Meenen. 

29/06/1579 VROMONDT Jan van Wulutrigem met Janneken VAN DER KLEUEN van 

Russelaar (Roeselare 1). 

13/10/1583 WUBO Pieter van Thielt met Gijsbertgen WILLEMS van Narden. 

11102/1606 WILLEMSZ Jeronijmus van der Goes met Maeijken CARREN van 

Cortrijcke. 

Lijst 11 Aanvraag tot Huwelijk " 

24/02/1570 BOGAERT Alexander van Ghendt met Elijsabeth VAN COPPENHOLE 

van Curtrijcke. (slot) 


Het verzamelwerk " ZANTINGEN " 
- voorlopige staat van het bronnenonderzoek -

Noël FAVOREL 

In 't Stamboompje van september 1991 (p.41-42) verscheen er, i.v.m. de zantingen 
een voorlopige staat van het bronnenonderzoek. 

Dit verzamelwerk telde toen reeds 51 boekdelen. Van het handschrift werden 
telkens zo'n 15 fotocopieën genomen, die O.m. in de bibliotheken van Roeselare, 
Rumbeke, provo bibliotheek Brugge, in het Gemeentekrediet Brussel, V.C.G.H. Handza
me, Dokumentatiecentrum VVF Oostende (en gedeeltelijk ook bij V.V.F. Roeselare) ter 
raadpleging beschikbaar zijn. 

Zoals reeds eerder gezegd, handelen de eerste 17 delen over de "Westhoek". Vanaf 
eind 1987 werden de belangrijkste dokumenten uit het Oud Stadsarchief van Roeselare ter 
hand genomen, met dien verstande dat het onderzoek beperkt blijft tot de ter plaatse 
bewaarde archivalia, stammend uit en omstreeks de 16de eeuw. 

Wij stellen ons hoofdzakelijk tot doel deze historische bronnen in leesbaar schrift 
om te zetten, zodat alle personen die belangstelling hebben voor deze - om vele redenen 
interessante periode, en enige moeite hebben met het toen gebruikte neo-gotisch schrift, 
makkelijker bedoelde dokumenten kunnen raadplegen en benuttigen. Een slopende arbeid 
die - zo hopen wij - meer en meer genealogen, geschiedkundigen, enz. ten goede zal 
komen. 

Ondertussen blijven we doorwerken : thans zijn 66 boekdelen ter inzage klaar. De 
beknopte lijst wat Roeselare betreft - verschenen in september vorig jaar, dient aange
vuld met de nummers : 

- Z52 t.e.m. 55 : WEESEBOUCK m : ...1571-1620... (SAR 890) 

- Z56 t.e.m. 58 : DINGHEDAGHEN ROUSSELAERA}.ffiACHT : 1547-1556 (SAR 646) 

- Z59 t.e.m. 63 : WETTELICKE PASSEERINGHEN : 1555-1576 (SAR 674) 

- Z64 t.e.m. 66 : WETTELICKE PASSEERINGHEN : 1576-1587 (SAR 675,dln. 1-3) 


Vermelden wij nog - last but not least - dat Wilfried Devoldere de haast bovenmen
selijke taak op zich heeft genomen een alfabetische klapper samen te stellen op alle 
familie-, plaatsnamen en toponiemen, die in elke boekdeel van de Zantingen voorkomen. 
Tot dusver zijn de klappers op de delen 1 t.e.m. 6 voleind. Door zijn belangloze inzet 
zullen de zantingen heel wat toegankelijker worden voor familiekundigen en anderen. 

Wegens plaatsgebrek verschijnen de aanvullingen bij het Westvlaams Kwartiersta.tf'nboek 
in het volgende Stamboompje. 
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Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 

Vereniging voor 
Familiekunde ? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op rekening 

414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merksem. 

leder lid ontvangt maandelijks het tijdchrift 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 

2170 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 kranlje gratis. Ze moeten wel hun 
adres opgeven. Niet-leden ofleden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje bekomen door storting van 175 fr. op 
rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZUtLEN WE NATUURLDK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wllfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73) 


KORTRUK 

Voorzitter: Dr. Gabriël VUYLSTEKE, Wandelingstraat 3,8531 BAVIKHOVE. 

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/35 07 11) 

De maandelijkse vergaderingen (april, juli, augustus uitgezonderd) vinden meestal plaats in de zaal INTERCOM, 

Rijselsestraat 57, 8500 KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


ROESELARE 

Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130, 8800 ROESELARE (tel. 051/203506) 

Sekretaris: Wllfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5,8800 ROESELARE (tel. 051 221473). 

Het lokaal is gevestigd in 't Noordhof, Noordstraat 107, 8800 ROESELARE (bovenverdieping). 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de derde maandag van de maand (niet november, april, juli, augustus) om 20 

u. 

TIELT 

Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburgiaan 21,8700 TIELT (tel. 051140 60 75) 

Sekretaris: Lueien AlLLIET, Schuiferskapellesteenweg 29, 8700 TIELT (tel. 051140 11 36) 

Er is een werkvergadering, iedere eerste zatervoormiddag van de maand vanaf 9 uur in het lokaal, Beemegemstraat 3-5 

te 8700 Tielt. De andere zatervoormiddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergen. Want tijd is 
geld. Maar met geldzaken gaat vaak ook veel tijd 
verloren. BR-TELEBANK is dus voor jou de ge
knipte bankservice. Eén druk op de toets en je 
staat rechtstreeks in kontakt met je bank. De Bank 
van Roeselare en West-Vlaanderen. Een minimum 
aan computerhardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen, overzichten valuta en termijnkoer
sen, enz. Met BR-TELEBANK kan je nu volwaardig 

BR -TELEBANK 

bankieren. Zonder verplaatsingen. Zonder tijdver

lies. 24 uur non-stop. 

Bel meteen naar het nr. 051/23 52 11 en vraag naar 

de dienst BR-TELEBANK. 

Wij pakken de zaken even kordaat aan als jij. 


BANK VAN ROESELARE EN WEST-VlAANDEREN NV 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE rn 




Het beloofde land. 

Wie de schrijlings op de Frans-Belgische grens liggende Westhoek op 
een kaart van Europa zoekt, heeft goede ogen nodig. Doch wie die
zelfde Westhoek zoekt in het Boek der Geschiedenis heeft beslist 
geen moeite om die te vinden. Hij komt er namelijk uitgebreid aan 
bod: als gezegende geboortegrond van geleerden en kunstenaars, als 
voedings- en groeibodem van sociaal-economische en religieuze 'ex
perimenten', maar niet in het minst als slagveld. 
SindS 1984 wordt dat rijke en turbulente verleden behandeld in de 
Inhoudelijk heel disparate WH-jaarboeken. Om nog beter aan de 
verlangens van de historisch geïnteresseerden en vorsers tegemoet 
te komen, start WH een nieuwe reeks Bijdragen tot de geschiedenis 
van de Westhoek, waarin studies rond één thema gebundeld worden. 
Richtsnoer daarbij blijven uiteraard de historische eenheid en de 
levende, echt menselijke geschiedenis van de Westhoek. 
In Het beloofde land werkten acht eminente auteurs uit binnen- en 
buitenland een bijdrage uit met betrekking tot werken, geloven en 
vluchten tijdens de zestiende en zeventiende eeuw. 

Inhoudsopgave 

Marcel F. BACKHOUSE (GB), Beknopte peÎlÎng naar de sociale stratificatie 
van de toehoorders van de hagepreken in het Westkwartier in 1566 

André R. BAUWENS (NL), Doopsgezind martelaarschap in Brugge 1558 

Frank BECUWE, Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw 
van het capucijnenstift en -pesthuis in Veurne (1604-1611) 

John DESREUMAUX, Vlaamse migranten uit Engeland naar Leiden uit
geweken in de tweede helft van de zestiende eeuw (1577-1579) 


Raingard ESSER (0), Social concern and duty: the Norwich Strangers' 

community 


Ronaid A. FIERST VAN WIJNANDSBERGEN (NW, Ongedisciplineerde 

composities en andere gedwongen geld- en voedselafgiften in de kasseirij 

S.'nt- Winoksbergen (1588-1590) 


Een uitgave van Westhoek-Dikkebus 

Germain SCHOONAERT, Bijdrage tot de 16d6-66UW$8 familiegeschied
schrijving in het Westkwartier. De Poperingse familie Van Bambecke in 
Zuid en Noord: van liet zwaard van Grauwels tot het palet van Rembrandt 

Ludo VANDAMME, Een edelman uit het Westkwartier in Engeland: Chatfes 
Vasquez 

[TeChniSChe gegevens 

Dca. 240 blzn. met tal van zwart-wit foto's en afbeeldingen 
o formaat: 16 x 24 cm 
o papier: maco mat 115 g 
o ingenaaid met gekartonneerde kaft in vierkleurendruk, geplastifi~erd 
o verschijnt mei 1992 

Voorintekenprijs tot 1 mei '92 

België: 595 fr. + 60 fr. port en verzendingskosten. 

Buitenland: 720 fr. (40 NLG -120 FF) port en verzendingskosten incluis. 

Na verschijnen: 750 fr. + port (Belgié), 870 fr. port inbegrepen (buitenland). 

De voorintekenaars worden uitgenodigd op de officiéle voorstelling. 


Inteken strook 

Naam: 

Adres: 

Bestelt hierbij ........ exempl(a)ar(en) van Het beloofde land 

aan 595 fr. (+ 60 fr.) I stuk - ........ (Belgiè) 

aan 720 fr. J stuk - ........ (buitenland) 


LET WEL: Uw voorinschrijving moet ons vddr 1 mei '92 toekomen en bevestigd wOt"den 

met een betaling op één van de onderstaande rekeningen. 

Belgi!!: rek. 464-8254601-51 t.n.v. Westhoek., Rozelaarsstr. 6, 8-8900 Dikltebus. 

Nederland: giro ten bedrage van f 40 op rek. 17.90.35 van de NMB-Bank te Sluis. t.g.v. 

rek. 68.09.76.787 t.n.v. Karel J.C. DECAESTECKER. Rozelaarsstr. 6, B-89OO Dikkebus. 

Andere landen: op pr1<. ()()().1485051-78. t.n.v. Westhoek.Jaarboell. BrussEII. of inter

nationale postwissel. 


http:17.90.35


Roeselare, oktober 1992 Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Sekr. 	 Leeuwerikstraat 5 

8800 Roeselare 
Tel. 051/22 14 73 

Geachte Mevrouw, Geachte Heer, 

Dit nwnmer 5 van 't Stamboompje is meteen het laatste nummer van deze 
jOilrgang. Tijd dus om even bij U aan te kloppen. 

Ieder lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde uit de arrondissementen 
Kortrijk en Roeselare-Tielt ontvangt gratis ons mededelingenblaadje. Moest U tot op 
heden slechts 175 fr. betalen voor 't Stamboompje, dan kan U gerust "overschakelen" tot 
volwaardig lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. Voor Uw lidgeld ontvangt 
U een gans jaar het tijdschrift Vlaamse Stam. U stort - als nieuw lid - 950 fr. op ons 
rekeningnwnmer en wij storten Uw bijdrage dan op de rekening van V. Y.F.-nationaal. Zo 
weten we dat U volgend jaar ook gratis 't Stamboompje ontvangt. Vanaf volgend jaar 
betaalt U dan direkt op rekening van Y. Y.F.-nationaal. 

Indien U echter verkiest enkel 't Stamboompje te ontvangen, stort dan zo vlug 
nwgelijk 175 fr. op ons rekeningnummer. 

Zoals U ziet hebben we het bijgevoegde stortingsfonnulier voorzien van een 
nwgelijkheid "STEUN". Dit kan U supplementair doen bij Uw bijdrage van 175fr. of als 
lid van V. V. F. kan U ons ook een steuntje geven. 

Het dokumentatielokaal van onze afdeling Roeselare wordt regelmatig voorzien van 
nieuwe aanwinsten. Zo wordt momenteel gewerkt aan het kopiëren van de parochieregis
ters van Roeselare, Rwnbeke, Beveren en Oekene. Van Pittem en Egem, Koolskamp 
(gedeeltelijk) bezitten we ook kopies van de parochieregisters. Onze afdeling heeft tevens 
de microfilms besteld van de burgerlijke stand vóór 1870 van groot-Roeselare. U ziet het: 
het wordt de moeite waard. De gezinsfiches (meer dan 12(00) van wijlen A.R. Tanghe 
over Tielt (1612- .... ) worden eveneens gekopiëerd. Koken kost echter (veel) geld. 
Daarom durven we eens aan de deur kloppen. 

Intussen wensen we jullie nog veel zoekgenot, en danken U voor Uw lidgeld en/of 
steun, 

Lieve Denys Wilfried Devoldere 
voorzitter sekretaris 




