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Met onze beste wensen ... 

voor het nieuwe jaar. Met dank aan ELECTRABEL te Kortrijk en het STADSBESTUUR' 
te Roeselare voor het ter beschikking stellcn van een degelijke vergaderruimte. Ook doet 
het ons deugd dat Tielt opnieuw serieus uit de startblokken schiet met enkele aktiviteiten. 

Het zwaard Van Damocles verscheen ook dit jaar opnieuw boven· het hoofd van' de. 
Westvlaamse genealogen: sluiting van het Rijksarchief Kortrijk - (voorlopig) geweerd 1 -, 
afschaffing van .de zaterdagopenstelling ... Gelukkig zijn er de dol..'Umentatiecentra waar 
onze vorsers terecht kunnen.' Wanneer we in de toekomst kijken. zal het ervoor de· 
vorser zeker niet gemakkelijker op worden. Denk maar aan het nijpend personeelsgebrek 
in de archieven. Is het dan ook niet onontbeerlijk' dat de nationale (Antwerpen en ""'" 
OOSTENDE) - eventueel regionale - dokumentatiecentra dringend (verder) werk maken 
van het aanleggen van een schaduwarchief? Nu reeds in de eerste plaats voor de vorsers 
die enkel opzoekingen kunnen doen op zaterdag, maar misschien later (hopelijk komt het 
nooit zover en kunnen we verder terecht in de Rijksarchieven) voor alle genealogen. 
Het intensief verzamelen van rouwbrieven. bidprentjes, doopkaartjes. huwelijksaankondi
gingen, knipsels uit dag-'en weekbladen zal allicht nog de enige bron zijn waarover we in 
de toekomst zullen bescliikken om materiaal te verzamelen voor onze genealogie over onze 
recentste familieleden. 
Moet onze nieuwjaarswens dan ook geen oproep zijn opdat we hieraan allen zouden ten 
volle meewerken en dit in ons aller belang! 

Moge deze misschien wat minder opgewekte toon U echter de moed niet doen verliezen. 
Onze vele vorsers hebben de laatste tijd al heel wat bijgesprokkeld. Daarom ook deze 
oproep: laat Uw opzoekingen niet verloren gaan voor het nageslacht. Bezorg een dubbel 
van Uw werk ter bewaring in één of andere dokumentatiecentrum of -lokaal. Is het 
immers niet jammer dat bepaalde archiefstukken meerdere malen geraadpleegd worden 
door onze genealogen, maar dat nooit iemand het resultaat van het werk te zien krijgt. De ::') 
computer is hier het ideale instrument. Na input van de gegevens kan men een copy 

-bezorgen ter bewaring in een dokumentatiecentrum. Zo gaat Uw werk nooit verloren. 

We blijven dus optimist en wensen U allen dan ook nog zeer veel zoekgenot in 1993 en 

de komende jaren. In het licht van de hierboven neergetikte krabbels willen we dan ook 

besluiten met een oud gezegde: "Stel niet uit tot morgen wat ge vandaag (nog) kunt doen 

zonder zorgen 11 ••• 


Nog veel aangename genealogische uren en dagen in 1993 ! 

Wilfried Devoldere 
sekretaris VVF Roeselare 
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T IE LT 

Kalender 

zaterdag 9 januari 1993 : werkvergadering. Het lokaal is open vanaf 9 u en dit tot 12 u... . 
, 

. zaterdag 23 januari 1993 : We brengen een werkbezoek aan het Gemeentelijk Archief- en 
Dokumentatiecentrum van Aalter te Poeke. Filip Bastiaen zal er ons deskundige uitleg 
verstrekken. Nadien is er nog gelegenheid tot opzoekingswerk. Aanvang om 14 u. We 
verzamel~n op de.parking van Sint-Lucas en starten om .13 u 30 stipt. 

zaterdag 6 februari 1993 : werkvergadering. Het iokaal is open van 9 tot 12 u. 

zondag 28 februru1 1993 : Genealogie en Computer. Voorstelling en demonstratie door 
Wilfried Devoldere van het genealogieprogrnmma Haza Data. Aanvang om 10 u stipt in 
ons lokaal Sint-Lucas. Daarna gelegenheid tot vraagstelling. 

Merk op : de andere zaterdagen is het lokaal open van 10 tot 11 u 30. Wie vanaf 9 u wil 
komen, . gelieve telefonisch af te spreken met de secretaris. 

Roeselare 

Kalender 

Het lokaal is NIET OPEN op de eerste zondag van de maand januari. 

Door het succes van zaterdag 28 november·il. zullen we het dokumentatielokaal openen op 
de tweede zaterdagnamiddag van de maand. Voor januari wordt het dus zaterdag 9 
januari van 13 u 30 tot 17u. 

maandag 18 januari 1993. Voordracht. Het wordt een zeer praktische voordracht over de 
computer voor een ruim publiek. Op de 3de Nationale Genealogische Computerdag 
mochten we de voordracht beluisteren van R. BRYSSINCK : "Is de computer een nuttig 
werkinstrument voor de genealoog 1" Het betrof hier een introductie over de computer 
voor de nog niet computer gebruikende genealoog. De zeer eenvoudige uitleg trof ons en 
zo wilden we de heer Bryssinck uitnodigen naar Roeselare. Door tijdsgebruik kon hij zich 
niet vrijmaken. We ontvingen wel zijn dia's en tekst, zodat we het even eenvoudig en 
bevattelijk hopen te kunnen voorstellen. Een niet te missen avond voor wie nog bang is 
van dat vreemde spul dat naar de naam 'computer' luistert. We starten om 20 u in de 
benedenzaal van 't Noordhof, Noordstráat 107. Het lokaal is geopend vanaf 18 u 30. 

zondag 24 januari 1993. GENEALOGIE EN COMPUTER. We hebben Maarten 
Merlevede uitgenodigd. Hij is de zoon van onze Ieperse V.V.F. voorzitter Daniël 
Merlevede. Hij komt ons tonen wat we als genealoog kunnen aanvatten met een SCAN
NER op de PC : heraldische figuren, oude teksten en dergelijke kunnen met zo'n toestel 
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gemakkelijk binnengelezen worden op de computer om dan eventueel gebruikt te worden 

bij een latere uitgave van Uw familiegeschiedenis. 

Afspraak om 10 u 30 in 't Noordhof, Noordstraat 107 te Roeselare. 


zondag 7 februari 1993. Het lokaal is open van 9 u tot 12 u. 


zaterdag 13 februari 1993. Het lokaal is open van 13 u 30 tot 17 u. 


zondag 14 februari 1993. Aperitiefbabbel. We herhalen onze succesformule van vorig 

jaar en laten opnieuw ons bestuurslid, E.H. Noël FAVOREL aan het woord. Het wordt 

een gezellige causerie over " De Westhoek ". Spreker was enkele jaren pastoor te 

Zuidschote. Dàar schreef hij zeventien delen "Zantingen" . Toen hij zich te Roeselare 

kwam vestigen, vervolgde hij zijn werk - U allen wel bekend - en noteert integraal het 16e 

eeuwse Roeselaarse stadsarchief. Praktisch: aanvang om 10 u in 't Noordhof (beneden

zaal). 

We vragen 100 fr. per persoon: hiervoor" krijgt Ulo I een sappige vertelvoormiddag 

van onze spreker; 20 1 twee aperitieven naar keuze. Inschrijven bij de voorzitter, Lieve 

Denys, VOOR 7 februari a.s. 


maandag 15 februari 1993. Het lokaal is open van 18 u 30 tot 22 u. 


Noteer reeds de data voor maart : 7, 13 (lokaal) en 15 maart (voordracht: les oud schrift, 

zie programma maart Kortrijk) 


We plannen nog dit seizoen een cursus HAZA DATA. Eventueel geïnteresseerden 

kunnen nu reeds hun naam opgeven bij de secretaris (W. Devoldere). Ook onze Kortrijk

se, Tieltse en andere V.V.F.-vrienden zijn welkom. 


In april is er geen voordracht voorzien. In mei zal je ons vinden op de Roeselaarse 

CULTUURHAPPENING in de Hallen. Meer hierover in het volgende Stamboompje. 


--- > > We danken de vele mensen die ons financiëel steunden. Het geld wordt integraal 

gespendeerd aan het verder copiëren van de Roeselaarse, Rumbeekse, (enz ...) parochiere

gisters. We kunnen nog meer steun gebruiken. Ons rekeningnummer vindt U op de 

voorlaatste bladzijde. We danken ook de mensen die nieuw lid werden van de V.V.F. en 

950 fr. betaalden. 


Ons lokaal te Roeselare beschikt op heden (begin december) over de kopies van de 
parochieregisters van Egem, Pittem en (gedeeltelijk) Koolskamp. Van Roeselare en 
Rumbeke zijn nu (l december) de klappers klaar. Aarsele bezitten we op fiche, waarvan 
begin december de doopsels en overlijdens geklasseerd waren per gezin. De huwelijken 
zijn klaar begin januari. De fiches Tanghe zijn reeds ter beschikking tot en met 1796. 
Deze gezinsfiches van alle Tieltse gezinnen uit het Ancien Regime bevatten een goudmijn 
voor de genealoog. Wijlen Robert Tanghe bewerkte hiervoor volledig de parochieregis
ters. Vele fiches bevatten echter verwijzingen naar poortersboeken, stadsrekeningen e.d. 
Momenteel werken we verder aan de registers van Rumbeke. Ook bevat onze dokumenta
tie een kopie van de 'Terrier' van Roeselare-Buiten anno 1729. Ons bestuurslid Edgard 
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Seynaeve heeft het hele geval geklapperd: meer dan 3500 familienamen... Je kan dus 
meteen vinden of je voorvader in het archiefstuk voorkomt. Met ... tijd en geld ... doen 
we verder. 

Kalender 

Wanneer: 

Dinsdag, 26 januari 1992 om 20 u. 

Waar: • .. 

in de zaal ELECTRABEL (vroeger Intercom), Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk. 

Onderwerp : 

VOORDRACHT door Cdt Edgard SEYNAEVE uit Roeselare over "Het belang van mili

taire archieven en de zoekmethode" . Een belangrijke voordracht voor iedereen die op zoek 

gaat naar de militairen in zijn familie. Spreker heeft door eigen ervaring de nodige kennis 

opgedaan om ons hierover op een boeiende wijze te onderhouden. 


Wanneer: 

Dinsdag, 23 februari 1992 om 20 u. 

Waar : 

in de zaal ELECTRABEL, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk. 

Onderwerp : 

VOORDRACHT door Mevr. Paula de LEL YS-DAEMS uit Schaarbeek over "Vondelin

gen" . 

Al wie genealogisch onderzoek doet heeft vroeg of laat te maken met het fenomeen 

"Vondelingen". In deze boeiende voordracht wordt aan de hand van dia's alles over dit 

onderwerp verteld. Het wordt een veelbelovende ~vond. Iedereen is zoals steeds hartelijk 

welkom. . 


Wanneer: 

Dinsdag, 23 maart 1992 om 20 u. 

Waar : 

in de zaal ELECTRABEL, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk. 

Onderwelp : 

LES OUD SCHRIFf o.l.v. Johan ROELSTRAETE. Enkele basisprincipes. Akten uit het 

oud notariaàt. Vooral heel wat beginnende zoekers worstelen nog steeds met het moeilijke 

oud schrift. Vooral zij mogen deze lesavonden niet missen. De aanwezigen krijgen zoals 

steeds gratis de teksten. 


De overige data zijn: dinsdag 25 mei '93 en dinsdag 22 juni 93. Het programma vindt U 

in het volgende Stamboompje. 
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-------$~------

INFODEGUSTATIEAVONDEN 
met VIDEO en/of DIA 

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

Hugo Verrieststraat 92-100, 8800 Roeselare 

. Tel. (051) 22 47 55 - Fax (051) 24 13 73 
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HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN 

VLAANDEREN. 


ADDENDA. 


Een handleiding is nooit volledig. We krijgen herhaaldelijk brieven met aanvullin
gen. De pas verschenen literatuur bijhouden is een hele karwei. Adressen en openingsuren 
veranderen voortdurend. We zijn van plan in een vaste rubriek in 't Stamboompje 
geregeld addenda te laten verschijnen. 

p. 5 R. JETTé, Traité de généalogie, (Les presses de l'Université de Montréa1), 
Montréa1, 1991, 716 blzn. 
p. 7 ARCHIVUM. Vol. XXXVII (1992). Archives and Genealogical Sciences. Les 
archives et les sciences généa1ogiques. Uitg. K.-G. Saur München - New York -
London - Paris. 
p. 12 Voetnoot 18 G. DUBY, M. PEROT, Geschiedenis van de vrouw, Amsterdam, 
1992- , 5 dIn. 
S. MENNELL, Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de 
middeleeuwen tot nu, Amsterdam, 1989, 523 blzn. 
p. 13 Voetnoot 21 Y. HOLLEBOSCH-VAN RECK, Rendez-vous met Magere Hein. 
Doods- en rouw gebruiken in de 19de eeuw, Gent, 1986, 149 blzn. Met bibliografie. 
Catalogus bij gelijknamige tentoonstelling. 
M. VAN COPPENOLLE, Uitvaart gebruiken in West-Vlaanderen, Volkskunde, LIl 
(1951), nr. 3, p. 97-134. 
p. 15 Voetnoot 25 
H. PIRENNE, Bibliographie de l'histoire de Belgique, Brussel - Gent, 1902, 270 blzn. 
J. A. VAN HOUTTE, Un quart de siècle de recherche historique en Belgique. 1944
1968, 
L. GENICOT, Vingt ans de recherche historique en Belgique 1969-1988, Brussel, 1990, 
572 blzn.p. 14 Heraldiek. A.R. WAGNER, La généalogie, l'héraldique et l'histoire, Le 
Parchemin, 1977, p. 198-208. 
p. 15 Voor lokaal onderzoek is het belangrijk contact op te nemen met een plaatselijke 
heemkundige kring en hun publicaties. Zie : Lokale en regionale verenigingen en 
tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore. Repertorium, in Het tijdschrift van 
het Gemeentekrediet. Kwartaaluitgave, XLVI (1992), 3, nr. 181. 
p. 23 voetnoot 39 Nederlandstalige handleidingen : 
J. BillTKAMP, Op zoek naar je familie. Een album voor stamboomonderzoek, Houten, 
1992, 32 blzn. + album en poster. 
p. 27 Voetnoot bij vondeling : 

J. BOSWELL, Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en 
de Middeleeuwen, Leuven, 1990, 356 blzn. 
A. DE DECKER, Te vondeling leggen, Vlaamse Stam, XXVIII (1992), p. 259-264. 
L. DE MAN, Vondelingen en hun naamgeving, Anthroponymica VII (Instituut voor 
Naamkunde), Leuven, 1956, 60 blzn. 
J. GRAULS, Mechelse vondelingen, Gedenkboek Pr. Verheyden [Antwerpen, 1943], p. 
183-204.p. 29 Een voorbeeld van een kwartierstaat gepubliceerd in lijstvorm : L. 
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LINDEMANS, Voorouderstafel van Koning Boudewijn tot in de veertiende generatie, 
Brussel, 1991. 
p. 46 P. p~ WIEME, Haza-data in praktijk, [Oisterwijk], 1992.p. 47 C. SE1~IPANI, Nos 
ancltres de I'Antiquité. Etude des possibilités de /lens généalogiques entre les familles 
de l'Antquitéet cel/es du haut Moyen Age, Paris, 1991. 
p. 49 voetnoot 78 k GENICOT ~ Les généalogies, .:rumhout, 1975, 2de uitg. 1985. 
p. 54 In 1970 stichtte' de Office samen met twee Luikse verenigingen de Belgische 
Federatie voor Genealogie en Heraldiek, waarvan nu bijna alle genealogische en heraldi
sche verenigingen lid zijn. Het gaat hier niet om een fusie (zie p. 58). 
Voor de gçsèhiedenis van deze vereniging zie nu: . 
Numéro dü Jubiléde l'Office généalogiquc et héraldique de Belgique'1942-1992, Le 
Parchemin, LVII (1992), nov. -déc., nr. 282. 
p. 54 Het tijdschriftL'Intermédiaire bestaat sinds 1946. In 1958 kreeg het een· tweetalige 
titel L'Intern:iédiaire des Généa1ogistes/ De Middelaar tussen de genealogische Navorsers 
p. 68 N. PLOMP, Aperçu des organisations généalogiques, in ARCHIVUM XXXVII 
(1992), p. 158-164. 
p. 71 K. PAPIN, Het belang van het Departementaal Archief te Rijsel voor de Vlaamse 

genealoog, WH-Info, VIII (1992), afl. 3, p. 87-113. 

Voor een overzicht Nan alle Franse archiefinventarissen: Etat des inventaires des 

archives départementales, communales et hospitalières au Ier janvier 1983, 1984, 2 dIn. 

Voor Rijsel ziep. 741-795. 

p. 72 A. WAGNER, English genealogy, Chichester, 1983, 475 blzn.p. 107 De rijksar

chieven in de provincies zijn tot nader order de zaterdag gesloten. 

Naast de gewone lezerskaart van 500 BF (250 BF voor studenten) werd een kaart van 50 

F ingevoerd die vijfmaal in een jaar mag gebruikt worden. Wie dus meer dan 5 x een 

bezoek brengt aan een Rijksarchief moet een kaart v,;n 500 F nemen. 

p. 109 Over het ressort van de verschillende rijksarchieven zie : J. VERHELST, De 

ressorten van de rijksarchieven en hun verband met rijksbesturen en andere openbare 

instellingen, ARA, Brussel, [1992], 190 blzn. (Bestelnr. : publ. 1567). 

p. 111 RA BEVEREN. Bewaarplaats voor archief van hedendaagse instellingen die van 

hoger dan lokaal niveau herkomstig zijn. 

p. 114 MECHELEN 1) Stadsarchief 2) Hof van Habsburg, G. de Stassartstraat 145, 2800 

Mechelen 3) 015/20.25.23 

p. 116 BRUGGE 1) Archief van het bisdom 4) Ma.- vrijd. 9u. - 12 u., 14 u. - 17 u. 

(gesloten de donderdag en in augustus) 

p. 119 BRUSSEL 1) Gemeentekrediet Bibliotheek 4) na afspraak op het doorkiesnummer 

02/222.43.50 

p. 119 MERKSEM 1) Centrum voor Familiegeschiedenis 3) 03/646.99.88 

p. 119 WAASTEN 1). Centre de documentation de la Société d'Histoire de Comines

Wameton 4) 056/55.79.66 

p. 121 Als hedendaags archief geldt sinds het begin van de Franse Tijd (1 oktober 1795). 


p. 135 De gemeenten werden op de hoogte gebracht van het nieuw KB van 1.11.1992 

rond de verspreiding van informatie uit de bevolkingsregisters : "Ter bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer is het voortaan verboden om inwonerslijsten te verstrekken aan 

iedereen die erom vraagt en bereid is ze te kopen." Ook het opvragen van gegevens over 

één enkele persoon kan niet langer, behalve dan door de betrokkene zelf of door een 

wettelijk bevoegde zoals een advokaat, een deurwaarder of een notaris. Er zijn wel vier 
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• 
uitzonderingen voorzien: buitenlandse overheden (met akkoord van Buitenlandse Zaken), 
liefdadigheidsinstellingen (met toestemming van het schepencollege), erkende instellingen 
voor opiniepeilingen en politieke partijen (alleen voor verkiezingsdoeleinden) kunnen nog 
adressen aanvragen 

p. 145 W. DELVA, Organieke wetten van het notariaat, Antwerpen - Brussel - Gent 
Leuven, 1955. 

p. 165 Voetnoot 188 R. CAUWE, A. WOSTUN, Zorg voor armen en bejaarden in 

Harelbeke, De Roede van Harelbeke, nr.11 (1992), 144 blzn. 

L. DE MECHELEER, De armoede in oIJZe gewesten van de middeleeuwen tot nu, 

Brussel, 1991.p. 167 Als "Oud Regiem" geldt wat dateert van voor 1 oktober 1795. 

p. 155 E. POT, Het ministerie van justitie. Deel IJ. Overzicht van de bevoegdheden, 

ARA; Brussel, 1992 (Misc. Arch. Studia, 22). 

Ook kerkbesturen vallen onder het Ministerie van Justitie : 

W. VANDERMOERE, J. DUJARDIN, Kerkbesturen, Brugge, 1988. 
p. 165 L. MALVOZ, De Bergen van Barmhartigheid in België in de 19de eeuw, 

Driemaandelijks tijdschrift van het Gemeentekrediet van België, 1970, p. 194-202. 

A. MOUREAU-VAN NECK, Assistance publique. 1856-1956, Acta Historica Bruxellensi

a, 1967, p. 49-213. 

p. 188 Dialecten 

Taal en Tongval, themanummer 4 (1991) : dialectlexicografie. 

p. 265 M. PATTYN, Dranouter telling 1795 - jaar IV Franse Republiek, Vlaams Centrum 

voor Genealogie en Herladiek. Mededelingen, XI (1992), nr. 3/4, p. 4-18. 

p. 281 HERALDIEK (bibliografie - aanvullingen) 
J. E. CUSSANS, Handbook of Heraldry with instructions for tracing pedigrees and 
deciphering ancient mss., London, 1882, 350 blzn. 
L. DUERLOO, Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse wapenkoningen en wapenkun
de in de eeuw der Verlichting, Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor 
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren. Jaargang 
53, nr. 153. 
H. DOUXCHAMPS, Rietstap et son armorial général. Bio-bibliographie, Le Parchemin, 
LVI (1991), nr. 276, p. 386-405. 
A. FLO, Het schaakspel in de heraldiek, [Lauwe], 1992, 81 blzn. 
F. GALL, Österreichische Wappenkunde, Wien Köln - Weimar, 19922 , 448 blzn. 
F. GOOLE, P. SEVERUNS, Limburgsefamilies en hun wapen, Tongeren, 1973, 1977, 2 

dIn. 

C.-A. VON VOLBORTH, The Art ofHeraldry, London, 1987, 224 blzn. 

H. HUSSMANN, Deutsche Wappenkunst, Berlin, 1939 (met tekeningen van Otto Hupp), 

66 blzn. 

M. SCHROEDER, Kleine Wappenkunst, Frankfurt am Main, 1990, 180 blzn. 
H. G. STRÖHL, J. ARNDT, Wappen und Flaggen des Deutschen Reiches und seiner 
Bundesstaaten, Dortmund, 1979, 115 blzn. 
E. WARLOP, De wapenkaan van. Vlaanderen (1610 ? - 1628 ?), Ertvelde, 1989, 33 
blzn. 
C. WORTHY, Practical hera/dry or An Epitome of English Armory, London, 1889, 250 
blzn. 
p. 306 NAAMKUNDE (bibliografie) 

M.-Th. MORLET, Dictionnaire etymologique des nomsdefàmille, Paris, 1991,984 blzn. 
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Nieuwe uitgaven van V.V.F. Roeselare 

1. Luxe uitgave KWARTIERSTAAT (om in te kaderen) - 7 generaties. 300 fr. 

2. STATEN VAN GOED van ROESELARE (G. Aerbeydt). Deel VI. (Periode ·1747
1771) Met alfabetische klapper op de familienamen. 400 fr. 


3. PITI'EMSE TELLINGEN. Deel 111. De Franse Bevolkingstelling van 1799. (V. 

Arickx en W. Devoldere) - 200 fr. 


<, Telkens ~e ve~hogen met de verzendingskosten. , , 

<. Westv'aams Kwartierstatenboek. Deel ll. 

Addenda et corrigenda. 

Door plaatsgebrek beginnen we met de oudste brieven (november '91) : 

KW20 (Georges Devos) : n° 50 : Mattheus Boutens (geboren onder Mauritius Matheus) : 
o Gits, 05.05.1722 - + Beveren, 01.02.1793. 

(ingezonden door Aimé Bouten, Randboogstraat 8/41, 8500 Kortrijk) 


KW18 (Desmet M.) : nr. 32 : Wittebolle Ludovicus : = Ingelmunster, 10.01. 1685. 

nr. 33 : Guyllemyn Joanna : 0 Emelgem, 28.03.1683 ; nr. 64 : Wittebolle Loys : -

Ingelmunster, 18.03.1640 en + Emelgem, ca. 1700. ; nr. 65 : Doomaert Christina. 

nr. 66 : Guyllemyn Egidiux : x Emelgem, 25.08.1675 met: nr. 67. : Van Routte Maria : 

o Emelgem - + Emelgem, 08.02.1736 ; nr. 128 ; Wittebolle Jan : + Ingelmunster, 1669. 

nr. 129 : Velt Jacoba : + ca 1678 ; nr. 134 : Van Routte Joannes + Emelgem, 

25.07.1680 ; nr. 135 : Descamp Clara : 0 Rollegem - + Emelgem, 29.04.1663. 

nr. 256 : Wittebolle Antheunis : 0 ca. 1580 - + Ingelmunster, ca. 1638. 

nr. 257 : Ampe Joosyne : + ca 1643 ; nr 268 : Van Routte Willem ; nr. 270 : Descamp 

Adriaen ; nr. 271 : Van Tieghem Jacquemyne + Emelgem, ca. 1648 ; nr. 512 : Wittebol- !t 

Ie Pieter. (ingezonden door Jan Callens, Waterstraat 18, 8740 Pittem) 


KW49 (Spruytte 0.) : nr. 32 : Spruytte Ferdinand : 0 Staden, 16.12.1709 - + Staden, 

14.10.1794 ; nr. 33 : Talpe Maria Catharina : Moorslede ; nr. 3 : Vanackere Eulalie 
0 

Sylvie: + Izegem, 10.10.1944 ; nr. 64 : Spruytte Joannes : 0 Staden. 1673 - + Staden, 

20.04.1743 - Je Staden, 10.04.1698 met: nr. 65 : Saisier Maria + Staden. ; nr. 128 : 

Spruytte Jan : + Staden, 25/29.03.1696 ; nr. 129 : Verbrugge Christina (fa. Andries) ; 

nr. 256 : Spruytte Adrian + deellot 12.08.1669, baljuw van Staden, eerste vermelding 

1619 ; nr. 257 : Van Meenen Mayken (fa. Pieter & Maes Cathelyne fa. Frans) + deellot 

27.08.1677. Beide deelloten werden verleden voor notaris Demey van Rooglede. 

(ingezonden door Spruytte Johan, Amsbergerstrasse 16, D--4770 Soest, tel. 

0049/2921/4945) 


In het volgende Stamboompje verschijnt nog een deel aanvullingen. Heb je ondertussen 

een nieuwe kwartierstaat klaar? Stuur die nu reeds op I!!!! We werken aan deelII!. 
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Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde? 

Je stort gewoon het lidgeld (950 f./:; gewoon ftd, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op rekening 
414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen Merk.s'em. . . 

Ieder lid ontvangt maandtlijkJ 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.P. 

Dienst: •..•..••••.....•.....•........ 

Van Heybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 1 

Alle V.V.P.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRUK 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.P. Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN 
ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachtèn bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wdfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051122 14 73) 


KORTRllK. 

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

ROESELARE 

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

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

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

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag vao de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: voor de voordracht vanaf 18 u 30 indien geen voordracht doorlopend tot 22 u. 

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

u. 

TIELT 

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

Sekretaris : Lueien AlLLIET . Schuitcrskapellestcenweg 29, 8700 TIEL T (teL 051/40 11 36) 

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

te 8700 Tielt. De andere :r.atcrvoonniddagen klln men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


'1rffWfiiliJJ!i!/!/f/!//!! 

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-TEtEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en infOïmatie: overschrijving
en. balansen, overzichten valuta en termijn koer
sen. enz. Met BR-TELEBANKkan 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 N.v: 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE m 




't ~tamboompjt 


ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

21 81 
& JAARGANG, nr. 2 - maart 1993 

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

Verschijnt niet in juli en augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr. Lieve Vercruysse-Oenys 
Stationsdreef 130 • 8800 Roeselare 

Redaktie: 
Johan Roelstraete 

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

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

Kalender 

Wanneer: 

Dinsdag, 23 maart 1992 om 20 u. 

Waar : 

in de zaal ELECTRABEL, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk. 

Onderwerp : 

LES OUD SCHRIFf o.l.v. Johan ROELSTRAETE. Enkele basisprincipes. Akten uit het 

oud notariaat. Vooral heel wat beginnende zoekers worstelen nog steeds met het moeilijke 

oud schrift. Vooral zij mogen deze lesavonden niet missen. De aanwezigen krijgen zoals 

steeds gratis de teksten. 


De overige data zijn: dinsdag 25 mei '93 en dinsdag 22 juni 93. Het programma vindt U 

in het volgende Stamboompje. 


ROESELARE 

Kalender 

zondag 7 maart 1993. Werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 u (sedert enkele 
dagen kan o.a. de volledige verzameling parochieregisters van Rumbeke geraadpleegd 
worden). 

zaterdag 13 maart 1993. Werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 u. 

maandag 15 maart 1993. LES OUD SCHRIFf. Onze Kortrijkse vriend, Johan Roelstrae
te, komt ons deze avond tonen hoe we oude teksten kunnen ontcijferen. Wees op tijd, 
zodat we de teksten die Johan meebrengt nog tijdig kunnen copiëren. Vooraf is er 
werkvergadering in het lokaal vanaf 18 u 30. 

zondag 28 maart 1993 om 10 uur : GENEALOGIE EN COMPUTER. (in het lokaal zelf) 
We tonen onze geinteresseerde leden wat de computer van de afdeling zoal bevat wat 
boeiend kan zijn: VVF-info,< totaalklapper parochieregisters (arr. Oostende), genealogi
<sche databank, demoversie Brothers Keeper en Roots, Pro Gen en Haza Data. Ook het 
pakket BIBLION werd aangekocht : dit is een bibliotheekprogramma, dat door alle 
afdelingen zal gebruikt worden om de dokumentatie (boeken, e.d.) in de dokumentatiecen
tra te inventariseren. Binnenkort hopen we te starten met de ingave van de gegevens. Zo 
moet het mogelijk zijn op meer dan één trefwoord een bepaald item op te roepen. 

zondag 4 april: Werkvergadering in het lokaal van 9 u tot 12 u. 

14 




zaterdag 10 april: Werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 u. 

maandag 19 april: Werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 u. 

In april is er geen voordracht voorzien. Wel nodigen we iedereen uit op het Nationaal 
Kongres te Oudenaarde op 24 en 25 april 1993. Het volledige programma vind je in een 
volgend nummer van Vlaamse Stam. 

In mei zal je ons vinden op de Roeselaarse CULTUURHAPPENING in de Hallen. Meer 
hierover in het volgende Stamboompje. 

TIE LT 

Kalender 

zaterdag 6 maart 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 u. 

zaterdag 27 maart 1993 : we brengen een bezoek aan het dokumentatiecentrum van 
V.V.F. Roeselare in 't Noordhof, Noordstraat 107 te Roeselare (bovenverdieping). 
Secretaris Wilfried Devoldere zal er ons wegwijs maken in het vele genealogisch materi
aal. Zeker niet te missen! Aanvang om 14 u 30. Wees er bij want het lokaal zal enkel 
geopend zijn voor onze groep. We verzamelen op de parking van Sint-Lucas en starten 
om 14 u stipt. 

zaterdag 3 april 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 u. 

zaterdag 10 april 1993. Voordracht. Het wordt een zeer praktische voordracht over de 
computer voor een ruim publiek. Op de 3de Nationale Genealogische Computerdag 
mochten we (Lucien Ailliet en Wilfried Devoldere) de voordracht beluisteren van R. 
BRYSSINCK : "Is de computer een nuttig werkinstrument voor de genealoog 1" Het 
betrof hier een introductie over de computer voor de nog niet computer gebruikende 
genealoog. De zeer eenvoudige uitleg trof ons en zo wilden we de heer Bryssinck 
uitnodigen naar Roeselare. Door tijdsgebruik kon hij zich niet vrijmaken. Wel ontving 
Wilfried Devoldere zijn dia's en tekst, zodat hij het even eenvoudig en bevattelijk hoopt te 
kunnen voorstellen. Een niet te missen voormiddag voor wie nog bang is van dat 
vreemde spul dat naar de naam 'computer' luistert. We starten om 10 u in het lokaal. 

----- > > > > > Regelmatig ontvangen we een tekst ter publicatie in 't Stamboompje : 
aankondiging of bespreking van een boek, info over familietijdschrift of -vereniging, e.d. 
Graag publiceren we jullie tekst. Dikwijls is deze tekst opgemaakt met de computer: 
bezorg. ons a.u.b. een diskette : dit bespaart ons tijd en onnodige tikfouten bij het 
overtikken van een tekst die reeds ingebracht werd in de computer !!! 
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G(h)esquiere of G(h)ekiere ... : geen verschil 

Sinds een tweetal jaren is in onze regio een werkgroep aktief die zich bezighoudt 
met het familieonderzoek omtrent G(h)ekiere, G(h)esquiere, Gykiere en aanverwante 
schrijfwijzen. 

Deze werkgroep heeft volgende medewerkers : 
Freddy Allossery uit Roeselare ; Erna Ghekiere uit Kuurne ; Gabriel Ghekiere uit 
Heverlee; DOM Jozef Ghekiere uit Assebroek ; Luc Ghekiere uit Leuven; Dr. Luc 
Ghekiere uit Keerbergen ; Norma Ghekiere-Janssens uit O.-L.-Vr. Waver ; Elfrida 
Coopmans-Ghesquiere uit Dendermonde; Mieke Vercauteren-Ghesquiere uit Oostende; 
Omer Ghesquiere uit Gits ; Hendrik Ghesquiere uit Gullegem ; Simonne Ghesquiere
Vandeweghe uit Oostende; Stefaan Lazoore uit Ieper en Claude Gekiere uit Deinze. 

Na twee bijeenkomsten (Deinze-Astene, in oktober '91 en Dadizele in september ~ 
'92) en een jaar intens werk, heeft de werkgroep ongeveer 12000 namen (naamdragers en 
aangetrouwden samengebundeld. Het werk is in 10 delen gespreid. Het eerste boek bevat 
een inleiding en de klappers. De inleiding handelt onder andere over de oudste vermel
dingen van de naam welke teruggaat tot in 1239 (Gieskiere) ; de betekenis van de naam en 
de oorspronkelijke afkomst komen ook aan bod. Een belangrijk gedeelte handelt over de 
ongeveer 90 verschillende schrijfwijzen van de naam die de werkgroep heeft ontdekt, met 
vermelding van jaar en plaats van vondst, Voorts komen nog een aantal huwelijken tussen 
naamgenoten ter sprake. Tot slot komen nog een paar gevoerde wapenschilden aan bod 
en wordt de geografie van onze namen met een paar landskaarten besproken. De 
alfabetische klappers laten toe na te gaan in welk boekdeel men z'n familie kan aantreffen. 
De volgende boekdelen bespreken elk een tak, genaamd naar de afkomst. 

deel 1 : tak van OEKENE : 1182 gezinnen; 3435 personen (teruggaand tot rond 1550). 
deel 2 : tak van GELUWE: 655 gezinnen; 1855 personen (teruggaand tot rond 1580). 
deel 3 : tak van RONCQ : 25 gezinnen; 83 personen (teruggaand tot rond 1670). 
deel 4 : tak van RENINGE : 107 gezinnen; 290 personen (teruggaand tot rond 1675). 
deel 5 : tak van WERVIK : 392 gezinnen; 1169 personen (teruggaand tot rond 1400). 
deel6: tak van ROLLEGEM : 72 gezinnen; 222 personen (teruggaand tot rond 1690). 
deel 7 : tak van DEERLIJK: 193 gezinnen; 574 personen (teruggaand tot rond 1530). 
deel8: tak van MOORSELE : 73 gezinnen; 209 personen (teruggaand tot rond 1660). 
deel 9 : tak van KOMEN: 120 gezinnen; 344 personen (teruggaand tot rond 1680). 
deel 10: andere kleine takken : ongeveer 4()(x) personen. 

Bovendien wordt er vanaf het eerste trimester 1993 een "familiemagazine" uitgegeven. 
Bedoeling hiervan is via de informatie-garing en -verstrekking, de banden tussen de 
families uit te breiden. 

Ingeval U verder informatie wilt over dit project, hebt U in Uw kwartierstaat een gegeven 
of ontbreekt er een schakel omtrent deze namen, neem dan gerust kontakt op met de 
initiatiefnemer, Claude Gekiere, Herfstlaan 59, 9800 Deinze. 
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Westvlaams Kwartierstatenboek. Deel ll. 

Addenda et corrigenda. 

KW 56 (Vancayseele Luc) kwartieren 48 en 49 zijn omgewisseld met kwartieren 50 en 
51. 

KW 47 (Lamon Joris) nr. 60 : Petrus Jacobus Bogaert: + lchtegem, 18.04.1809 - nr. 61 

: lsabella Clara Wullaert : + lchtegem, 22.08.1841. 

KW 52 (Timperman André) nr. 50 : Carolus Anthonius Ledoux : () Oostnieuwkerke, 

24.03.1779 en + Beveren/Roeselare, 08.01.1865 ; nr. 51. Victoria Opsomer () 

Beveren/Roeselare, 24.12.1785 en + Beveren/Roes., 11.10.1857. 

(inlichtingen bezorgd door André Cobbe, Cichorei straat 25, 8800 Roeselare) 


KW 59 (Vandenberghe Aurélie) nr. 6 Dumolein Henri Jan : + Beselare, 30.08.1948 

(wonende Rollegem) - nr. 15 : Plancke Anna Catharina : + Beselare, 07.01.1903 - nr. 26 

: Deworme Petrus Valent. : () Dikkebus, 17.05.1785 (volgens x-akte) - nr. 29 : Ghesquie

re Catharina Rosa : + Beselare, 02.11.1876 - nr. 52 : Deworm(e) Joannes Baptiste: + 

Vlamertinge, 09.11.1794 (volgens x-akte zoon) - nr. 53 : Notredame Petronella : woont in 

1818 te Zonnebeke. 

(inlichtingen bezorgd door André Hauspie, Markiezaatstraat, Beselare) 


KW 52 (Timperman André) : nr. 28 : Decommere Petrus Joannes : + Roeselare, 

10.02.1847 - nr. 29 Allossery Amelie: () Ledegem, ca. 1745 ; + Roeselare, 13.10.1847. 

(inlichtingen bezorgd door R. Vanslambrouck) 


KW 65 (Van Elslande Aline) : nr. 43 : Ryckebusch Susanne Françoise : () Quadypre, 

27.07.1774 - x Quadypre 07.07.1794 (19 messidor de l'an 2). 


KW 10 : nr. 28 Joannes Franciscus De Laere : + Ingelmunster, 25.10.1809. 

KW 31 : nr. 60 Lammertijn Joseph August: + Rumbeke, 06.05.1889. 

KW 43 : nr. 22 Casteleyn Joannes Baptiste x Beveren 16.7.1810 i.p.v. 1.7.1810 met 23. 

Van Coillie Catharina: () Lichtervelde, 11.08.1781 ipv 11.01.1781 , + Roeselare, 

12.03.1863. nr. 40 Petrus Vanmechelen : () ca. 1733, + Hooglede, tussen 1799 en 

1812. - nr 41 Lesage Maria Victoria: + Hooglede tussen 1799 en 1812 - nr. 44 : 

Casteleyn Petrus Jacobus (fs. Andreas () Roeselare, 31.10.1690 en + 04.02.1746) en x 

Roeselare, 30.04.1716) met Vermersch Mechtildes) () Roeselare, 25.01.1724 en + 

Roeselare, 18.04.1782 ; x Moorslede /1753 met nr. 45 Raes Anna Catharina Maria (fa. 

Joannes Baptiste en N.N. lsabella) () Moorslede, 1728 , + Roeselare, 10.12.1805. - nr. 

46 : Van Caillie Joannes fs. Antonius Jacobus (+ Beveren, 19.02.1770) en (x Beveren, 

14.09.1748) Ooghe Anna Catharina (Beveren 19.06.1730 - 04.03.1773) () Beveren, 

23.10.1754, + Beveren, 12.04.1823 x Beveren 07.10.1778, met nr. 47 De Puyt Gode1eva 

Theresia (fa. Bemardus en (x Beveren, 09.11.1743) Van de Casteele Maria Godelieva (+ 

Beveren, 18.03.1785) () Beveren, 03.11.1749 en + Beveren, 20.02.1827. 

(inlichtingen bezorgd door Erik Lamote, Hugo Verriestlaan 76, 8560 Gullegem) 
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nr. 29 (Lamsens Erik) : nr. 58 Antonius Hubertus Vanderhaeghe : a Kachtem, 
10.04.1760, + Roeselare, 03.05.1819, X Kachtem, 09.06.1787 met Maria Catharina 
Noppe - nr. 116 : Jan Baptiste Vanderhaeghe, Kachtem, 1712, + Kachtem,0 

25.04.1779, x Emelgem, 12.02.1746 met nr. 117 : Maria Joanna Ollivier, 0 Izegem, 
23.11.1725, + Roeselare, 31.07.1819 - nr. 232 : Antoon Vanderhaeghe, Kachtem,0 

1681, + Kachtem, 11.09.1735, x met nr 233 : Hoedt Francisca, Oekene, 30.08.1674, 0 

+ Kachtem, 29.04.1749 - nr. 234 : Judocus Ollivier - nr. 235 : Petronella Lapere - nr. 
464 : Egidius Vanderhaeghe a Passendale, ca. 1645, + Kachtem, 24.01.1724 , x met nr 
465 : Pieternelle Vandenbrugghe, + Kachtem ca. 1706. (nr. 464 was later gehuwd met 

Marie Jeanna Caron, fa Antoon, + Ardooie, 9.11.1756) - nr. 928: Carolus Vanderhaeg

he : 0 ca. 1600, + voor 1648 gehuwd met nr. 929 : Joanna Scheyngels. (nr. 928 was een 

eerste maal gehuwd te Moorslede op 01.12.1625 met Joanna Ghijselen, fa. Jan) - nr. 930 

: Andries Vandenbrugghe - nr. 931 : Tanneken Tanghe - nr. 1856 : Jasper Vanderhaeghe, 

o tussen 1550 en 1560, x Ieper (Sint-Maarten), 03.10.1584 met nr. 1857 : Mayken 

Nieulaet - nr. 1862 : Joos Tanghe - nr. 3714 : Jan Nieulaet. 

(inlichtingen bezorgd door Jan Vanderhaeghe, Kapellen) 


nr. 49 (Spruytte Odiel) nr. 38 : Van Haverbeke Elias: fs. Joannes en Judoca Cokelaere 
(dezen x Moorslede, 04.06.1708) 0 Moorslede 09.02.1713 en + Oostnieuwkerke, 
31.10.1786 (als "rusticum") x nr. 39 : Vanderhaeghe Genoveva fa Lodewijk Gerard en 
Joanna Verhelst : a Langemark 15.11.1712 en + Oostnieuwkerke, 06.12.1754. 
(inlichtingen bezorgd door Jaklien W~tteeuw, H. Consciencestraat, Roeselare) 

nr. 49 (Spruytte Odiel) nr. 39 : Godelieve Theresia Vanderhaeghe, a Langemark, 
15.11.1712 en + Oostnieuwkerke, 06.11.1754. - nr. 78 : Ludovicus Gerard Vanderhaeg
he 0 Moorslede, 01.10.1671 en + na 1713 x Moorslede, 23.02.1702 met nr. 79 : Maria 
Verhelst a Hooglede, 26.03.1682 en + Langemark, 12.06.1721 - nr. 156 : Ludovicus 
Vanderhaeghe Passendale, 1638 en + Moorslede, 15.06.1711 x met nr. 157 : Joanna 0 

Outterloots, Q tussen 1633 en 1640 en + Moorslede, 15.06.1711 - nr. 158 : Joos Verhelst 
- nr. 159 : Mary De Beuckelaer - nr. 312 : Jan Vanderhaeghe : a ca 1590 en + Moorsle

0de, 01.12.1647 x Passendale, 1618 met nr. 313 : Petronella Muylle ca. 1598 en + 
Moorslede, 6.10.1657. - nr. 314 : Jan Outterloots - nr. 624 : Jasper Vanderhaeghe, a 

tussen 1550 en 1560 x Ieper (Sint-Maarten), 03.10.1584 met nr. 625 : Mayken Nieulaet 
nr. 626 : Frans Muylle - nr. 627 : Joanna Vandenberghe - nr. 1230 : Jan Nieulaet. 

Heb je ook aanvullingen op onze eerste of tweede kwartierstatenboek ? Stuur ze gerust 
naar V. V. F. Roeselare, sekr. W. Devoldere, Leeuwerikstraat 5, Roeselare. Publiceerde 
je jouw eigen kwartierstaat en kreeg je rechtstreeks aanvullingen toegestuurd '1 Bezorg 
ons een dubbel, zodat we de aanvullingen kunnen publiceren. 
Volgend jaar zouden we graag een derde deel Westvlaamse Kwartierstaten publiceren. 
Dat kan alleen met jouw medewerking. Daarom doen we nu reeds een warme oproep. 
Stuur ons zo snel mogelijk Uw kwartierstaat toe. We danken de mensen die een vorige 
oproep reeds positief hebben beantwoord. Vooraleer we tot publicatie overgaan krijg je 
een afdruk van de gebeurde ingave in de computer zodat je eventuele tikfouten of nieuw 
ontdekte gegevens kan aanbrengen vooraleer het boek bij de drukker gaat. 
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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 beschennènd 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 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 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRUK 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 NATUURLDK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij nieHmtvangen van het tijdschrift door naar ; 

Wtlfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRIJK 


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; Wtlfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 14 73). 

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

Openingsuren : eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: voor de voordracht vanaf 18 u 30 - indien geen voordracht doorlopend tot 22 u. 

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

u. 

TIELT 


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

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

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

te 8700 Tielt. De andere zatervoonniddagen 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-TELEBÄNK 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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RQ".j.:SELARE 

nder 

nei 1993 van 9 tot 12 u in ons lokaal, Noordhof, Noordstraat 107 te Roeselare: 
,4 • 

wCfKVergadenng. 

zaterdag 8 en zondag 9 mei 1993 : in de HALLEN te Roeselare: CULTUURHAPPE
NING. Openingsuren: telkens van 14 tot 22 uur. Onze lokale afdeling kan je terug 
vinden op stand nr. 43. Het zal ons een plezier doen jullie te ontmoeten. Maak gerust 
wat reklame bij vrienden die misschien ook interesse hebben voor familiekunde. Ze 
kunnen er gerust kennis maken met onze vereniging. Er wordt niets verkocht tijdens dit 
weekend : het betreft alleen een kennismaking met de Vlaamse Vereniging voor Familie
kunde. 

OPGELET : het lokaal is niet geopend op de tweede zaterdag van mei wegens de 
cultuurhappening : de bestuursleden kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. 

maandag 17 mei 1993 : er is werkvergadering in het lokaal (Noordhot) van 18 u 30 tot 22 
uur. 

zondag 23 mei 1993 : GENEALOGIE en COMPUTER. Om 10 uur in ons lokaal. We 
hebben geen speciaal onderwerp voorzien. We ronden het werkjaar 92-93 af : iedereen 
die vragen heeft over de computer, hetzij over de PC zelf, hetzij over een genealogiepak
ket, kan terecht. Vragen die we zelf niet kunnen oplossen spelen we dan door naar de 
juiste persoon. 

vrijdag 28 mei 1993 : we proberen even de vrijdagavond uit om ons lokaal te openen : het 
lokaal zal geopend zijn van 19 tot 22 uur. 

zondag 6 juni 1993 : er is werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zaterdag 12 juni 1993 : werkvergadering van 13 u 30 tot 17 uur. 

maandag 21 juni 1993 : werkvergadering van 18 u 30 tot 22 uur. 

zondag 4 juli 1993 : vooraleer we vakantie nemen is er werkvergadering van 9 tot 12 uur. 

vrijdag 27 augustus 1993 : voor wie niet meer kan wachten tot in september : er is 
werkvergadering van 19 tot 22 uur. 

Wie voorstellen heeft voor onze werking voor het komende werkjaar (bezoeken, voor
drachten, enz.) kan die gerust indienen bij de voorzitter of de sekretaris. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KORTRIJK 

Kalender 

Wanneer: Dinsdag, 25 mei 1993 om 20 u. 

Waar: in de zaal ELECTRABEL, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk. 

Onderwerp: LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. 


Gezien het succes van en de vraag naar lessen oud schrift zullen we gedurende enkele 

avonden hiermee verder gaan. Oud schrift leren lezen blijkt inderdaad één van de grote 

bekommernissen van onze leden te zijn. We houden ook graag rekening met alle sugges

ties dienaangaande. U mag gerust voorstellen indienen bij onze secretaris. 

Vervolg les Oud Notariaat. Breng de teksten van vorige les zeker mee. 


Wanneer: 22 juni 1993 om 20 u. 

Waar: in de zaal ELECTRABEL, Rijselsestraat 57, 8500 Kortrijk 

Onderwerp: LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE. 


We nemen ditmaal een staat van goed onder handen. Zoals steeds niet alleen een leesles, 

maar ook een belichting van het te ontleden document. De aanwezigen (en alleen zij !) 

krijgen de teksten gratis ter beschikking. 


CURUS HAZA-DATA 


Verschillende leden zijn geïnteresseerd in een cursus HAZA-DATA. We plannen 
die echter direkt na de vakantie. We opteren voor twee zaterdagen: wie interesse heeft 
kan nu reeds de data vrij houden: zaterdagen 18.09 en 02.10 1993. Meer nieuws in 't 
volgende nummer van 't Stamboompje. 

Ons jaarlijks reisje plannen we op zaterdag 25 september a.s. We zouden naar Antwerpen 
trekken. Programma in het volgende Stamboompje. Je kan nu reeds de datum vrijhou
den. Inschrijven kan echter nog niet ! 

Derde Westv1aams Kwartierstatenboek komt er dank zij jouw medewerking. Daarom 
vragen we jullie zo vlug mogelijk je kwartierstaat in te sturen. Zodra we opnieuw een 75
tal kwartierstaten hebben, zullen we die bundelen en publiceren. Voor de publicatie krijg 
je echter nog een proefdruk, waarop je onze tikfouten kunt corrigeren en ondertussen 
gevonden gegevens kunt aanvullen. 

23 



HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN. 

ADDENDA. 

p. 14 Voetnoot 24 W.G. HOSKlNS, Local History in England, London en New York, 
1984, 301 blzn. 
p. 15 Over familiegeschiedenis en lokale geschiedenis : 
D. HEY, Family & Local History in England, London en New York, 1987, 276 blzn. 
p. 45 De V.V.F. beschikt over een genealogisch informatiesysteem, Ariadne genaamd, dat 
kan geraadpleegd worden in de centra van Merksem, Melle en Oostende. Zie hierover : 
P. DONCHE, Ariadne, een Genealogisch Informatie Systeem voor de WF, Genealogie en 
Computer, X (1993), nr. 1, p. 12-17. 
p. 56 De regionale werking van de V.V.F. 
Antwerpen 
Gouwsecretaris : P. Jacobs, Henri Dunantlaan 28, 2900 Schoten tel. 03/658.59.48. 
Mechelen. Lokaal : De DijIe, Ontvoeringsplein 2, 2800 Mechelen (tegenover het station 
Nekkerspoel). 
Brabant 
Brussel. Vergaderplaats: "Trefcentrum Elzenhor' , Kroonlaan 12 - 14, 1050 Elsene (nabij 
het Raymond Blyckaertsplein). 
Oost-Vlaanderen 
Deinze. Secretaris: Guido Demuynck, Gentsesteenweg 104, 9800 Deinze. 
West-Vlaanderen 
V.V.F.-Westhoek 
Vergaderplaats: zaal van de CERA-BANK. Rijselsestraat 52, 8900 Ieper. 
p. 66 zie ook p. 161 
p. 69 J.-L. BEAUCARNOT, Abc de la généalogie, Alleur, 1992, 235 blzn. (Collection 
guides Marabout 140). 
p. 112 RONSE 1) Rijksarchief 2) Van Hovestraat 45 
p. 165 Voetnoot 188 J. DAUWE, Archieven van Armentafels en O.C.M. W.'s als. 
hulpbronnen voor de familiekunde, Vlaamse Stam, XXIX (1993), p. 67-82. 
p. 119 LEUVEN 1) KADOC 
L. CLAES, G. KWANTEN en J. VERHOOGEN, Archieven bewaard op het KADOC, 
(KADOC), Leuven, 1990, 410 blzn. (Overzicht van de ca. 4000 strekkende meter archief 
bewaard op het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum. 
p. 161 M. BOTS, L. PAREYN, Bibliografie van de geschiedenis van het Belgisch 
Liberalisme. Beknopte bio-bibliografie van liberale prominenten 1830-1990, Gent, 1992, 
IV + 186 blzn. (Liberaal Archief. Reeks Bibliografieën, nr. 3). 
p. 163. 
A. DEPREZ, D. VAN DYCK en B. VAN SCHELSTRAETE, De Toekomst 1857-1898, 
(Universiteit Gent. Cultureel Documentatiecentrum. Bibliografie van de Vlaamse Tijd
schriften in de Negentiende Eeuw), Gent, 1992, 3 dIn., 960 blzn. 
p. 176. M. THIERY, Het vroedvrouwenonderwijs te Gent: een historische schets, 
Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, LID (1991), 
nr. 3, p. 205-240. 
p. 191 3. Oude maten, gewichten en munten. 
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K. LEMMENS, Rekenmunt en courant geld, Vlaamse Stam, XXVII (1991), p. 339-367. 
p. 192. 	 C. DEKKER, R. BAETENS, S. MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS, 
Album Palegraphicum XVII Provinciarum. Palegrafisch album, Brepols, Turnhout, 448 
blzn. 
p. 218 L. DEVLIEGHER, Landelijk en ambachtelijk leven. Het provinciaal museum van 
het Bulskampveld te Beemem, Brugge, 1992, 287 blzn. (o.m. belangrijk voor het 
landbouwalaam). 
p. 227 K. PAPIN, poonerijregisters in het graafschap Vlaanderen, Vlaamse Stam, 
XXVIII (1992), p. 377-396. 
p. 267 Voetnoot 255 
P. HUYS, De telling van de weerbare mannen in Heule in 1638, Heulespiegel, nr. 14 
(1992), p. 14-17. 
P. HUYS, De weerbare mannen van Gullegem in 1638, Vlaamse Stam, XXVII (1991), p. 
555-558. 
p. 281 HERALDffiK. Bibliografie (aanvullingen). 
L. DUERLOO, P. JANSSENS, Wapenboek van de Belgische adel van de 15de tot de 
20ste eeuw A-E, Gemeentekrediet, Brussel, 1992, 786 blzn. 
K. LOGGHE, Tussen hamer en staf Voorkristelijke symboliek in de Nederlanden en 
elders in Europa, Brepols, Gooi & Sticht, 1992, 187 blzn. 
K. THOMASSEN, Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album 
amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden, 's-Gravenhage, 1990, 184 blzn. 
(verschillende voorbeelden waarin wapentekeningen ). 
J. VAN HELMONT zie RENESSE. 
D. L. GAI:BREATH, Papal Heraldry , London, 19922 , 135 blzn. 

Nieuws van de V.V.F.-familie : 

- Eddie Van Haverbeke, de sympathieke sekretaris-generaal van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde, wordt op 30 april geridderd: op die dag wordt hij Ridder in de Orde 
van 't Manneke uit de Mane. We wensen hem van harte geluk. 

"'I.. 	 - op maandag 29 maart 11. is Jozef Hessels ons 
ontvallen. Jozef was tot voor een drietal jaren 
de ondervoorzitter van de Roeselaarse V.V.F.
afdeling. Bij de wederopstanding van onze 
afdeling op 24 november 1980 was hij erg 
opgetogen met het initiatief van onze erevoorzit
ter, Dr. L. Spyckerelle. Hij bleef ondervoorzit
ter van de vernieuwde afdeling. 
Jozef was geboren te Roeselare op 21 november 
1912 en gehuwd met mevrouw Margriet Cau
welier. Hij had 4 zoons en 1 dochter. Aan de 
familie Hessels betuigen we ons medeleven bij 
het overlijden van Jozef. 
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* 	18 mrt 1795 * 2 aug 1820 * 6 mrt 1801 * 15 jun 1814 

Roeselare Roeselare Roeselare Meulebeke 


+ 	21 feb 1853 + 24 apr 1872 + 27 jul 1873· + 13 jan 1851 

Roeselare Roeselare Roeselare Meulebeke 


- - - - - - r- 
X X X X 

4 5 
LEOPOLD HESSELS MARIA VANDOORNE 

* 	19 aug 1833 * 8 mrt 1846 
Rollegem-Kapelle Roeselare 

+ 	17 dec 1917 + 6 okt 1926 
Roeselare Roeselare 

== 
X 

6 
ANTOON VAN DE 
VOORDE 

* 21 mei 1842 
Roeselare 

+ 6 mei 1906 
Roeselare 

CLEMENTIA 

BOUCKAERT 


* 4 feb 1848 

Meulebeke 


+ 23 mei 1898 

Roeselare 


~)2 
FREDERIC LEO HESSELS JOSEPHINA VAN DE VOORDE 

.. 

* 	3 aug 1884 Roeselare * 	8 jun 1884 Roeselare 
+ 	8 apr 1966 Roeselare + 	28 aug 1922 Roeselare 

== 
X 

,= 

1 
JOZEF HESSELS 

* 	21 nov 1912 Roeselare 
+ 	29 mrt 1993 Assebroek 

~ 


I 



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 ANTWERPEN-MERKSEM 

tel. 03/646 99 88 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 1 

Alle V.V.F.-leden van de afdelingen ROESELARE en KORTRIJK ontvangen ons krantje gratis. Ze moeten wel hun 
adres opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen 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 !!lil Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

Wûfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 14 73) 


KORTRIJK 


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. 051/20 35 (6) 

Sekretaris: WIlfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 14 73). 

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

Openingsuren : eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag: voor de voordracht vanaf 18 u 30 - indien geen voordracht doorlopend tot 22 u. 

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, Schuüerskapellesteenweg 29,8700 TIELT (tel. 051/40 11 36) 

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

te 8700 Tielt. De andere zatervoonniddagen 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 computerl1ardware en een telefoonlijn volstaan 
al. BR-TELEBANK verzekert je van alle mogelijke 
financiële verrichtingen en informatie: overschrijving
en, balansen. overzichten valuta en termÎJnkoer
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 RO~SELARE EN WEST-VLAANDEREf\1 N.V. 
Noordstraat 38 - 8800 Roeselare 

BANK VAN ROESELARE 




't ~tamboompjt 

../' 

...... 

ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS 

V.V.F.-KRANT JE 

:I 

21sIe JAARGANG. nr. 4 - september 1993 

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


Verschijnt niet in juli en augustus 

Verantwoordelijke uitgever: 


Mevr. Lieve Vercruysse·Denys 

Stationsdreef 130 8800 Roeselare 


Redaktie: 

Johan Roelstraete 


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

Wilfried Devoldere 


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


AFGIFTEKANTOOR 
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Kalender 

KORTRDK 

september: zie Roeselare (reis) 

oktober: 

dinsdag 26 oktober 1993 om 20 u. in de zaal ELEKTRABEL, Rijselsestraat 57, 
8500 Kortrijk. 
VOORDRACHT door Gerrit VAN BETSBRUGGE over" Hoeven in Bellegem ". 
Zopas verscheen van hem een werk ovei de Bellegemse hoeven en hun bewoners. De 
auteur wijst o.m. op de familierelaties tussen de bewoners van de belangrijke hoeven. De 
verschillende bronnen die hij gebruikte zijn natuurlijk ook voor de familiekundige 
belangrijk. Iedereen is zoals altijd hartelijk welkom. 

november : jaarlijkse gouwdag. 

december: 

dinsdag 14 december 1993 om 20 u. in de zaal ELEKTRABEL, Rijselsestraat 57, 
8500 Kortrijk. 
LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan ROELSTRAETE : staten van goederen. Nadat we 
vorige keer een staat van goed uit de 18de eeuw ontleedden, nemen we ditmaal een staat 
uit de 17de eeuw. Zoals bij iedere les Oud Schrift krijgen de aanwezigen (en alleen zij !) 
de teksten gratis. ~ 

Noteer alvast reeds de data voor 1994 : 

25 januari 1994 
22 februari 1994 
22 maart 1994 
24 mei 1994 
28 juni 1994 
25 oktober 1994 
13 december 1994 

J.R. 
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TIELT 

zaterdag 4 september 1993 : werkvergadering van 9 tot 12 uur. 


vrijdag 10 september 1993 : LES OUD SCHRIFT. 

Oud schrift lezen blijkt een van de grote zorgen te zijn van onze leden, zoals blijkt uit de 

vele vragen daaromtrent. Daarom hebben wij de heer Johan Roelstraete, een expert ter 

zake uitgenodigd voor het geven van een les OUD SCHRIFT. Het wordt een leesles aan 

de hand van een staat van goed en zoals steeds ook de ontleding van het document. De 

aanwezigen krijgen de tekst gratis ter beschikking. 

Deze les gaat door in ons lokaal Sint-Lucas om 20 u. Niet te missen! 


zaterdag 25 september 1993 : reis met V.V.F. Kortrijk en Roeselare (zie Roeselare). 

Met onze Tieltse leden reizen we mee. 


zaterdag 2 oktober 1993 : werkvergadering van 9 tot 12 uur. 


vrijdag 15 oktober 1993 : VOORDRACHT over" De Mormonen " door Wilfried 

Devoldere. 

De Mormonen: we hebben er allemaal al over gehoord en kennen hun microfilms. Maar 

wie zijn ze eigenlijk? Waarom speuren ze zo ijverig naar hun voorouders? Wat hebben 

ze de genealoog te bieden? Wilfried Devoldere zal het ons haarfijn uit de doeken doen. 

Deze voordracht gaat door in ons lokaal Sint-Lucas om 20 uur. Maak dat je erbij bent ! 


L.A. 

ROESELARE 

vrijdag 27 augustus 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur (zaalver

antwoordelijke : Lieve Denys). 

Het bestuur besliste ook de vierde vrijdag in te passen in het schema van de werkvergade

ringen. Je kan er kennis maken met ons "verruimde" lokaal : er werd immers een kamer 

ingenomen op dezelfde verdieping in het Noordhof. Hier zijn onze kiezerslijsten onder 

gebracht. Er is plaats voor een vier à vijf personen zodat er wat ruimte vrij komt in de 

andere plaats. 


vrijdag 3 september 1993 om 19 u 30 : rondleiding in ons dokumentatielokaal (Noord

straat 107) door Wilfried Devoldere, sekretaris van de Roeselaarse afdeling. Op vraag 

van enkele "nieuwe" leden en leden die reeds enkele keren aanwezig waren doch niet 

precies weten wat ze allemaal kunnen vinden, werd deze avond ingelast. Nadien is er 

gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met de dokumentatie (tot 22 uur). 


zondag 5 september 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverant

woordelijke : André Cobbe). 


zaterdag 11 september 1993 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur 

(zaalverantwoordelijke : Lieve Denys). 


zaterdag 18 september 1993 en zaterdag 2 oktober 1993 telkens om 14 uur in de compu
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terklas van de Vrije Middelbare School (Arme Klarenstraat) : CURSUS HAZA DATA 
door Johan Roelstraete en Wilfried Devoldere. Er zijn 16 PC's ter beschikking zodat 
iedereen aan bod kan komen. Dat is meteen ook het maximum toegelaten aantal deelne
mers. Schrijf meteen in bij Wilfried Devoldere (tel. 051/22 14 73 - liefst 's avonds). 
Ook de personen die vroeger reeds hun naam opgaven worden verzocht dit opnieuw te 
doen ter bevestiging. De prijs hangt af van het aantal deelnemers. Bij 10 cursisten 
kunnen we de prijs op 500 à 600 fr. brengen. 

maandag 20 september 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke : André Cobbe). 

vrijdag 24 september 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke : Arlette Vermeulen). 

zaterdag 25 september 1993 : jaarlijkse uitstap per bus. Oorspronkelijk werd een reis 
gepland naar Antwerpen. Toen we begin juli (om zeker niet te laat te komen) contact 
opnamen met de Antwerpse gidsen was alles reeds "bezet" op deze datum - trouwens de 
drukste dag van dit jaar wat betreft aantal groepen -. In afspraak met Kortrijk en Tielt 
werd een andere bestemming gekozen om de grote drukte te vermijden te Antwerpen. 
Bestemming wordt SINT-NIKLAAS. We bezoeken er 's morgens o.l.v. een gids het EX
LIBRIS museum. Iets wat zeker onze genealogen-boekenwurmen zal interesseren. In 
hetzelfde museum kan je er o.a. ook nog kennis maken met de Baudeloo-opgravingen, de 
geschiedenis van de muziekdoos, enz. De toeristische dienst werkt voor ons nog een paar 
andere zaken uit die de moeite waard zullen zijn. In de namiddag proberen we nog het 
'Museum Heraldiek Benelux' mee te pikken. Dit museum bevindt zich te Temse, dus niet 
zo ver van Sint-Niklaas. Het wordt dus zeker opnieuw een interessante uitstap. 
Praktisch: start om 8 u 's morgens op het Roeselaarse Deconinck- ofte Sint-Amandsplein. 
Via Kortrijk (8 u 30 Broeitorens) reizen we dan naar Sint-Niklaas. We proberen terug 
te zijn te Roeselare om 19 u 30. 

Inschrijven bij de Roeselaarse voorzitter, Lieve Denys (051/20 35 06) tot 19 september. 
Wees er vlug bij, doch denk niet: het zal zoals altijd reeds volledig uitverkocht zijn. We 
hebben dit maal een bus besteld van 34 personen. Prijs: 700 fr. per persoon. Inbegrepen 
: bus, gidsen en drinkgeld chauffeur. Indien de bus uitverkocht is, krijgt iedereen nog wat 
geld terug. De ingeschrevenen worden nog afzonderlijk verwittigd en krijgen ook het 
exacte reisschema opgestuurd. 

zaterdag 2 en zondag 3 oktober zijn we van 10 tot 18 uur aanwezig met een stand op de 
COMPUTERBEURS van de Middèn-Westvlaamse Computerc1ub in het CENTRUM 
LICHT EN RUIMTE in de Oostnieuwkerksesteenweg te Roeselare. Breng er ons gerust 
een bezoek. 

zondag 3 oktober: werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverantwoordelijke 
: Edgard Seynaeve). 

zaterdag 9 oktober: werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur (zaalverant
woordelijke : Wilfried Devoldere). 

zaterdag 16 oktober in de benedenzaal van 't NOORDHOF, Noordstraat 107 te Roeselare. 
Presentatie van het boek van ons bestuurslid Guido Aerbeydt : " Stad en Schepen
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dom Roeselare. Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550 - 1612. Met opgave 
van de eigenaars, pachters en huurders. Deel ZUID. 11 

Dit is waarschijnlijk de eerste of toch één van de eerste studies over dergelijk onderwerp. 

De auteur heeft jaren gepuzzeld en naast het materiaal in het stadsarchief van Roeselare 

ook alle archiefbescheiden over Roeselare die zich in de Rijks- en andere archieven 

bevinden, onderzocht. Voor ieder perceel vindt U chronologisch alle pachters en eige

naars terug. De huizen kunt U terug vinden op de kaart. Een goudmijn dus voor wie 

voorouders te Roeselare heeft. De juiste prijs van het boek is nog niet bekend, doch men 

kan nu al inschrijven. 

De presentatie zal er als volgt uitzien : 


14 u 30 : voordracht door de heer Marc RYCKAERT (verbonden aan het 
provinciebestuur West-Vlaanderen, redactie secretaris Brugs Ommeland en specialist 
geschiedenis stadsontwikkeling) over" STADSONTWIKKELING IN WEST-VLAANDE
REN VAN DE LATE MIDDELEEUWEN TOT NU ". 

15 u 45 : presentatie van het boek door de heer Johan ROELSTRAETE, secretaris 
V.V.F. Kortrijk en befaamd genealoog. 

16 u : toelichting en dank door de heer Guido AERBEYDT, auteur van het boek. 
16 u 45 : drink aangeboden door de afdeling Roeselare. 

Graag verwelkomen we onze leden op deze interessante namiddag. Men wordt wel 
verzocht vooraf in te schrijven om het laatste punt op een ordentelijke wijze te kunnen 
laten verlopen. 

maandag 18 oktober 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke : Lieve Denys). 

vrijdag 22 oktober 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur (zaalver
antwoordelijke : Marcel Prinsie). 

zondag 7 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverant
woordelijke : André Billiet). 

W.D. 

Oudenburg in de heraldiek 

is de titel van een tentoonstelling te Oudenburg in het ABTSGEBOUW van 17 juli tot 3 
oktober 1993. Het is zeer zeker een tentoonstelling die alle genealogen zal interesseren. 
Deze tentoonstelling handelt grotendeels over het wapen van Oudenburg. In een didac
tisch zaaltje wordt echter ook gepoogd een inleiding op de wapenkunde te geven. Zowel 
het ontstaan als de geschiedenis ervan komen uitvoerig aan bod. Verder wordt een 
overzicht gegeven van de heraldische motieven, kleuren en metalen aan de hand van 
handschriften, edelsmeedwerk, textiel, munten, beeldhouwwerk en oorkonden. 
Praktische gegevens : iedere namiddag van 14 tot 18 uur - toegangsprijs : 50 fr. per 
persoon. Er verschijnt eveneens een rijk geillustreerde catalogus. 

33 



DeV.M.S. DE SCHOOL voor Uw zoon 

NIEUWE STRUCTUUR 
Eerste graad: 

1 e jaar: 1 e leerjaar A 


keuze moderne en handel 

2e jaar: Moderne Wetenschappen & Handel 
 Afdelingen
Tweede graad: AVONDONDERWIJS. 

Moderne Talen-Wiskunde & Handel 
DUITSeconomie-wiskunde & handel-talen 
FRANS 
ENGELS 
SPAANS 
ITALIAANS 

TYPE 11 BOEKHOUDEN 
Derde graad: INFORMATICA: 


Wetenschappelijke A (MS Dos, 0 Base, Spreadsheet, 

Technisch Handel tekstverwerking ... ) 

Bedrijfseconomische Informatica BUROTICA ( . 


Voor verdere inlichtingen: 

Vrije Middelbare School 

Arme-Klarenstraat 40, 8800 ROESELARE • Tel. (051) 20.42.48 

http:20.42.48


Het Derde Westvlaamse Kwartierstatenboek komt er dank zij de medewer
king van onze leden gedurende het volgende kalendeIjaar. Aarzel niet nu reeds Uw 
kwartierstaat in te zenden. Alle inzenders ontvangen immers een proefdruk zodat alle 
tikfouten kunnen verbeterd worden. Ook nieuw gevonden gegevens kunnen dan nog 
aangevuld worden. 

Staten van Goed van Roeselare door Guido AERBEYDT. 

In november (Westvlaamse Ontmoetingsdag) verschijnt opnieuw een deel. Dit deel vangt 
aan in 1772 en gaat tot op het einde van het Ancien Régime. Volgend jaar komt dan het 
allerlaatste deel (deel VIII) op de markt met een verzameling van staten van goed die 
Guido tussen alle andere archiefstukken (bvb. tussen wettelijke pas seringen) vond. 

Er is ook vraag naar vroegere delen. Wil Uw naam opgeven bij de voorzitter (Lieve 
Denys) indien U geïnteresseerd bent. Er zullen nog enkele exemplaren worden bij ge
maakt in de maand september. 

50000 rouwbrieven in ons dokumentatielokaal te Roeselare. 

Op 13 juli 11. was het zover. Het bestuur van V.V.P. Roeselare kreeg burgemees
ter Denys op bezoek. Samen met André Cobbe klasseerde hij de 50000e rouwbrief 
toevallig de rouwbrief van auteur André Demets -. De burgemeester werd er samen met 
zijn echtgenote rondgeleid en wegwijs gemaakt in onze dokumentatie. Een paar dagen 
voorheen kwam een nieuw zaaltje klaar op de bovenverdieping waar de kiezerslijsten 
worden bewaard. We kregen de verzekering van de burgervader dat er zal uitgekeken 
worden naar een nieuw onderkomen voor onze dokumentatie, eens het Noordhof zal 
worden afgebroken. Hij stond inderdaad verstomd wat wij in onze afdeling Roeselare 
allemaal te bieden hebben aan onze leden. 

Van onze kant zonden we burgemeester niet met lege handen naar huis. Hij 
ontving een mooie ingekaderde reproduktie van een kaart van de kasseirij Ieper (zie 
verder). Direkt kwam de belofte deze mooie kaart een plaats te geven op het stadhuis. 
Ten persoonlijke titel kreeg zijn echtgenote, Rosa Lagae, haar kwartierstaat aangeboden, 
opgezocht door de Roeselaarse V.V.P.-sekretaris. Met Haza-Data werd een brochure 
samengesteld waarin zij ook de kwartieren, hoger dan de 7 afgebeelde op de ingekaderde 
kwartierstaat, kan aflezen. Ook de verwantschappen met de plaatselijke V.V.P.-erevoor
zitter, voorzitter, sekretaris, pater Lievens en met eerste schepen P. Allewaert waren 
verwerkt in deze brochure. 

Er werd inderdaad een nieuwe ruimte ingenomen in 't Noordhof. Voortaan 
kunnen de kiezerslijsten in deze afzonderlijke ruimte worden geraadpleegd. Alleen en 
enkel alleen deze dokumentatie zal er worden bekeken. Er is plaats voor een vijftal 
personen. Dit zal de andere zaal iets ontlasten. Daar werd alles opnieuw geklasseerd en 
sommige zaken kregen een nieuwe plaats. 

In de plaats van de kiezerslijsten. staat nu onze verzameling parochieregisters. 
Goed nieuws voor wie de 1ge eeuwse parochieregisters van Sint-Michiel (Roeselare) wil 
consulteren. We zijn klaargekomen met het copiëren : 16000 fotocopies van de dopen, 
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huwelijken en overlijdens liggen er ter uwer beschikking (tot ca. 19(0). We zijn ook 
bezig met het copiëren van de 1ge eeuwse parochieregisters van Oekene (Sint-Martinus). 
Deze zullen wellicht half september te raadplegen zijn. 

De oude parochieregisters van Beveren moeten nog ingebonden worden. We 
maken echter eerst nog een kopie voor het Rijksarchief te Kortrijk. Zo zal het misschien 
nog enkele weken duren vooraleer ook deze verzameling ter inzage ligt. 

Ondertussen werken we verder aan Roeselare en Izegem (Ancien Regime). 

We zijn ook in het bezit van de microfilms van de burgerlijke stand van groot
Roeselare (Beveren, Oekene, Roeselare en Rumbeke) van voor 1870, gefilmd door de 
Mormonen. Ook microfilms van wettelijke passeringen e.d. berustende op het RA werden 
aangeschaft. Misschien kan met Uw steun overgegaan worden tot de aankoop van een 
paar leestoestellen. 

Kaart van de Kasselrij Ieper 

We hebben het hier over de prachtige kaart van Joan BLAEU (1596 - 1673) uit de 
'ATLAS MAJOR' die op de markt kwam in 1662 (Amsterdam). 

De kaart van de kasseirij leper is de mooiste kaart uit het hoofdstuk Vlaanderen 
van de Blaeu-atlas. Ze werd getekend en gegraveerd in 1641 door Vedastus du Plovich 
voor Sanderus' 'Plandria' in opdracht van uitgever Henricus Hondius. 

Rondkom de kaart zelf zijn prachtige gravures te bewonderen van heerlijke 
woningen, zoals bvb. Moorslede, Rumbeke (2x), Zillebeke, Zonnebeke, Mesen, Beselare, 
Poelkapelle enz. 

Zoals U hierboven kon lezen werd een reproduktie van deze kaart door onze 
afdeling aangeboden aan het Roeselaarse stadsbestuur via de burgemeester. 

Ook U kan in het bezit komen van deze prachtige reproduktie in kleurendruk. Het 
volstaat bijgevoegd stortingsbulletin zo snel mogelijk in te vullen en te bezorgen in Uw 
bankfiliaal. Wij bezorgen U dan zo snel mogelijk de reproduktie. De kostprijs werd 
vastgesteld op 950 fr. Wil je echter dat de kaart (in een stevige buis) wordt opgestuurd, 
dan moet je wel 50 fr. meer storten. 

Hoe meer kaarten we verkopen, des te sneller kunnen we overgaan tot de aankoop 
van een paar microfilmleestoestellen. We durven dus rekenen op de steun en de sympa
thie van onze leden. 

Indien er heemkringen of andere afdelingen zijn, die ook graag deze kaart aan de 
man wil brengen, dienen ze zo snel mogelijk kontakt te nemen met de Roeselaarse 
sekretaris, W. Devoldere. 
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HERNIEUWEN 

BOEKHANDEL 


Noordstraat 100 

8800 Roeselare 


Algemene boekhandel 

Modern antiqauriaat: ICOB 


Jeugdboeken 

religie 


tel. : 051/20.15.41 fax. : 051/21.18.44 


http:051/21.18.44
http:051/20.15.41


'I' 

Archietbronnen te Tourcoing 

Ons bestuurslid, mevrouw Jaldien Viaene-WA TfEEUW bezorgde ons een lijstje 
met bronnen die wellicht interessant kunnen zijn voor wie voorouders heeft die naar het 
noorden van Frankrijk zijn getrokken. Hieronder geven we integraal de tekst weer: 

SOURCES 

ARCHIVES MUNICPALES DE TOURCOING 


12 A 1 Registres à souches des déclarations d'étrangers faites en 
à 12 A 55 exécution du décret du 2 octobre 1888. 

12 A 56 	 Registre des étrangers arrivant à Tourcoing. 1858-1866 

12 A 57 	 Idem 1866-1872 

12 A 58 	 Registre d'inscription des déclarations d'étrangers ayant 
l'intention de se fixer en France. 1822-1864 

Registre d 'inscription des étrangers 	 1826-1833 

Registre d'état du mouvement des étrangers. 
1827-1835 

Registre répertoire des étrangers avec leur charge 

de famille. sans date 


Instructions et circulaires. 

Mise en application du décret du 2 octobre 1888. 

Affiches, instructions et correspondance. 1888 


Inscription et récapitulation des étrangers. 
1888 

Mise en application de la loi du 8 août 1893 sur Ie 
séjour des étrangers en France ; instructions, 
imprimés, correspondance. 1893 

Loi du 29 juin 1917 et décret du 2 avril 1917. 

Délivrance des cartes d'identité aux étrangers ; 

affiches, circulaires, correspondance. 
 1919 

uit de Gazette van Brugge n° 25 - 28 februari 1903 : 

tlRousselare - Dinsdagavond rond 7 ure, terwijl een melkverkoper melk bestelde in een 
herberg aan de statie, hebben straatloopers eene pulle met melk van de kar genomen en 
zijn er mede weggelopen. Charles Lamon heeft er achter geloopen en toen hij bijna bij 
hun was, hebben zij de pulle laten staan maar de melk was er reeds uit. Men denkt ze te 
kennen. ti [Zelfde bericht in het nr. 27 van 4 maart] 
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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 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 krange 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 NATUURLIJK MET DANK AANVAARDEN I!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet~ntvangen van het tijdschrift door naar : 

Wilfried DEVOLDERE 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 


KORTRIJK 


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

Sekretaris, kontaktadres : Johan ROELSTRAETE, Kransvijver 41,8501 HEULE (tel. 056/35 0711) 

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

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

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag : voor de voordracht vanaf 18 u 30 - indien geen voordracht doorlopend tot 22 u ; vierde vrijdag van de 

maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de 3de maandag van de maand (niet november,apriljuli,augustus) om 20 u. 


TlELT 


Voorzitter: Luc NEYT, Luxemburglaan 21, 8700 TlELT (tel. 051/406075) 

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

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

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


39 



I' 

TELEBANKIEREN. 

OOK BUITEN BANKUREN. 


Je bent ondernemer. Je hebt voortdurend nieuwe 
ideeën die een snelle aanpak vergeil. 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. 051/235211 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 




't ~tamboompj,( 

1 

2181& jaargang, nr. 5 - november 1993 

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

Verschijnt niet In juli en augustus 
Verantwoordelijke uitgever: 

Mevr: Lieve Vercruysse·Denys 
Stationsdreef 130 " 8800 Roeselare 

Redaktie: 
Johan Roelstraete 

Kransvijver 41 " 8710 Kortrijk·Heule (V.V.F. Kortrijk) 
Wilfried Devoldere 

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

AFGI FTEKANTOOR 
8800 ROESELARE 1 



Kalender 

Kortrijk 

november: Westvlaamse ontmoetingsdag - zie verder in dit nummer. 

december: 

dinsdag 14 december 1993 om 20 u in de zaal ELEKTRABEL, Rijselsestraat 57, 
8500 Kortrijk. 
LES OUD SCHRIFI' o.l.v. Johan Roelstraete : staten van goederen. Nadat we vorige 
keer een staat van goed uit de 18de eeuw ontleedkriden, nemen we ditmaal een staat uit de :') 
17de eeuw. Zoals bij iedere les Oud Schrift "jgen de aanwezigen (en alleen zij !) de 
teksten gratis. 

Tie I t 

zaterdag 6 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zaterdag 13 november 1993 om 13 u 30 vertrekken we met eigen wagens om een bezoek 
te brengen aan het rijkgevulde dokumentatiecentrum van de heemkring te Ruiselede. 

zondag 14 november 1993 : Westvlaamse ontmoetingsdag : zie verder in dit nummer. 

zondag 28 november 1993 : zie kalender Roeselare. Wie geïnteresseerd is in een 
interessante voordracht over het softwarepakket ROOTS mag dit niet missen. 

zaterdag 4 december 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur. 

vrijdag 17 december 1993 om 20 u in ons lokaal (Sint-Lucas) : 
LES OUD SCHRIFI' o.l.v. Johan Roelstraete. We ontleden opnieuw een staat van goed, 
uit Tielt, doch ditmaal iets moeilijker: begin 18e eeuw. 

Roeselare 

zondag 7 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverant
woordelijke André Billiet). 

zaterdag 13 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur 
(zaalverantwoordelijke Arlette Vermeulen). 
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zondag 14 november 1993 : Westvlaamse ontmoetingsdag : zie verder in dit nummer. 

maandag 15 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke Wilfried Devoldere). 

vrijdag 26 november 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke Lieve Denys). 

zondag 28 november 1993 : Genealogie en Computer. We hebben de heer L. Lefevere 
uitgenodigd, Rootsspecialist, die ons in de benedenzaal van 't Noordhof, Noordstraat 107 
te Roeselare om 10 u zal onderhouden over het softwarepakket ROOTS. Waarschijnlijk 
zal hij ook reeds een demonstratie kunnen geven met ROOTS IV. Niet te missen als je 
weet dat je vanaf ROOTS IV een onbeperkt aantal personen kan ingeven. 

zondag 5 december 1993 : werkvergadering in het lokaal van 9 tot 12 uur (zaalverant
woordelijke Jaklien Watteeuw). 

zaterdag 11 december 1993 : werkvergadering in het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur 
(zaalverantwoordelijke Andrê Cobbe). 

maandag 20 december 1993 : werkvergadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur 
(zaalverantwoordelijke André Cobbe). 

vrijdag 24 december is er vanzelfsprekend geen werkvergadering, ook niet op zondag 2 
januari 1994. 

Het stadsarchief te Roeselare 

opent naast de woensdagnamiddag nu ook bij wijze van proef van begin oktober tot eind 
december zijn deuren op dinsdagavond van 16 u tot 19 u. 

Indien er voldoende belangstelling is, wordt dit initiatief na Nieuwjaar verdergezet. Aan 
de vorsers het antwoord op deze vriendelijke uitnodiging van onze nieuwe Roeselaarse 
stadsarchivaris, de heer Willy Vallaey. 

Wie echter een eerste maal het archief wil bezoeken, dient zich die eerste maal aan te 
melden aan de receptie. 

Ons lokaal 

kende sedert juli een aangroei van meer dan 3000 rouwbrieven zodat er nu meer dan 
53000 geklasseerd zijn. Wat betreft de collectie parochieregisters is nu ook Beveren 
volledig. Eind oktober en begin november wordt gewerkt aan Koolskamp dat nu reeds 
gedeeltelijk aanwezig was. Nadien wordt ook Roeselare afgewerkt. Personen die papier 
of toner wil schenken voor onze copiëermachines zijn altijd welkom. Ook geldelijke 
giften zullen nuttig aangewend worden. 
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HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN 

ADDENDA 


p. 9 Over kerkelijk recht zie o.m. R. NAZ, Dictionnaire de droit canonique, Parijs, 1936
1965, 7 dIn. 
p. 27 voetnoot 42 E. BRANDENBURG , Die Nacllkommen Karls des Grossen, Frankfurt 
am Main, 1935 (herdruk 1964), XII-122 blzn. 
S. ROESCH, Caroli Magni Progenies, Neustadt an der Aiseh, 1977, 229 blzn. 
p. 45 voetnoot 58 L.DEVLIEGHER, Landelijk en ambachtelijk leven, Provinciaal museum 

Bulskampveld Beernem, Brugge, 1992, 288 blzn., XXVIII + 581 ill. 

p. 45 voetnoot 59 P.A. ANDERECK, R.A. PENCE, Computer Genealogy, Salt Lake 

City, 1985, 280 b1zn. 

J.-P. PELISSIER, Démographie, généalogie, micro-informatique, Parijs, 1985, 331 blzn. 


p. 49 voetnoot 78 R.C. VAN CAENEGHEM, Guide to the sources of medieval history, 

Amsterdam-New York-Oxford, 1978, p. 362-371 (Chapter VI Genealogy and Heraldry) 

p. 52 De Annuaire de la Noblesse beige werd in 1847 opgericht. Vanaf 1889 bevatte de 

Annuaire twee delen, een eerste met genealogische en historische bijdragen, een tweede 

met notities over families die tot de officiële Belgische adel behoorden. Het laatste deel 

verscheen in 1951. In 1960 kwam o.l.v. Oscar Coomans de Brachène de uitgave tot stand 

van de Etat présent de la Noblesse beige. Het gaat om een inventaris van alle leden van 

de Belgische adel. De uitgave is nu aan zijn derde alfabetische cyclus toe. 

p. 54 voetnoot 94 J.J.M. VAN ORMELINGEN, De stand van het genealogisch onderzoek 

in België, Info-omzendbrief over de federatie, december 1992, nr. 13, p. 25-28 (versche

nen in "De Nederlandsche Leeuw", CIX, nr. 12, december 1992, 521-528. 

p. 54 Een algemene index op de twee publicaties van de "Office", m.n. nLe Parchemin" 

en de reeks van "Recueils" verscheen in 1987. Naast haar uitgaven legt de Office ook 

nadruk op de bewaring en het toegang verlenen tot door genealogen nagelaten papieren. 

Belangrijke fondsen zijn o.m. deze van baron Marcel de Schaetzen de Schaetzenhoff, van 

ridder Maurice Sebrechts, van Albert Huart (Namen), van ridder Arnold Poullet (Luiks 

Haspengouw) en van Maurice Lang (Eupen-Malmedy). De Office heeft in 1973 een 

commissie "Héraldique vivante" opgericht die net als het Heraldisch College van de 

V.V.F. oude en nieuwe wapens registreert. De publicatie gebeurt sinds 1973 in Le 

Parchemin. 

p. 54 Regionale cellen van de SCGD werden opgericht in Henegouwen, Luik, Luxemburg 

en Namen. 

p. 58 Adreswijzigingen: 

Belgische Federatie voor genealogie en heraldiek (BFGH) Fédération génélogique et 

héraldique de Belgique (FGHB), p/a Jhr. de Bounam de Ryckholt, rue de la Procession 4, 

1460 Jttre. 

Archives Verviétoises, p/a Georges Cornet, rue Grand'Ry 7, 4801 Stembert. 

Vereniging der Afstammelingen van de Brusselse geslachten - Association de Descendants 

des Lignages de Bruxelles, p/a dhr. Renaud Querton, Bloemenlaan 6, 1150 Brussel. 

Verbond van Familieverenigingen - Fédération des Associations de Famille (FAF) , p/a 

Baron della FailIe d'Huysse, Ringduiflaan 9, 1150 Brussel. 


p. 73 VERENIGDE STATEN 

1) Handleiding 
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G. H. DOANE, Searching for your ancestors. The how and why of genealogy, New 

York, 1974, 212 blzn. (Bantam books). 

V.D. GREENWOOD, The Researcher's Guide to American Genealogy, Baltimore, 1973, 

535 blzn. 

p. 111 Alle telefoonnummers van de zone Gent dienen veranderd vanaf 26.06.1993 ! Het 

kengetal 091 wordt gewijzigd in 09 en de abonneenummers gaan over van 6 naar 7 

cijfers. Zie telefoonboek p. 13. 

p. 112 GENT 1) Rijksarchief 3) 09-225.13.38 

p. 115 WERVIK 1) OSA Wervik 2) Centrum Oosthove, Speiestraat, 8940 Wervik 

p. 119 GENT 1) AMSAB 2) Bagattenstraat 174, 9000 Gent 3) 091-25.n.31 


p. 124. Het opsporen van de hoofdplaats van een gerechtelijk kanton kan belangrijk zijn 

voor de Franse tijd. De lijsten hiervan werden gepubliceerd in : 

M. SACRE, Voor elk arrondissement een commissaris der regering, Standen en Landen, 

XXX, 1964, p. 64 e.v. 

Zo kende het Leiedepartement aanvankelijk 28 kantons voor 249 gemeenten. De cijfers na 

de naam duiden op het aantal gemeenten van de groep. 

1. Brugge; 2. Wameton, 8; 3. Nieuwkerke, 6; 4. Poperinge, 8; 5. Roesbrugge, 7; 6. Lo, 

14; 7. Veurne, 7; 8. Pervijze, 10; 9. Nieuwpoort, 8; 10. Gi stel , 18; 11. Oostende; 12. 

Houtave, 15; 13. Damme, 7; 14. West-kapelle, 7; 15. Oostkamp, 12; 16. Tielt, 13; 17. 

Hulste, 10; 18. Harelbeke, 7; 19. Kortrijk; 20. Avelgem, 14; 21. Bellegem, 14; 22. 

Menen, 8; 23. Ieper; 24. Elverdinge, 8; 25. Diksmuide, 12; 26. Roeselare, 12; 27. 

Langemark, 11; 28. Torhout, 9. 

Een nieuwe indeling van het Leiedepartement gaf volgend resultaat: 

1. Brugge 2. Damme 3. West-kapelle 4. Houtave 5. Oostende 6. Gistel 7. Nieuwpoort 8. 

Veurne 9. Pervijze 10. Diksmuide 11. Lo 12. Haringe 13. Elverdinge 14. Langemark 15. 

Zonnebeke 16. Ieper 17. Poperinge 18. Dikkebus 19. Nieuwkerke 20. Wameton 21. 

Wervik 22. Menen 23. Bellegem 24. Avelgem 25. Harelbeke 26. Kortrijk 27. Moorsele 

28. Hooglede 29. Roeselare 30. Rumbeke 31. Izegem 32. Hulste 33. Meulebeke 34. 

Markegem 35. Tielt 36. Ruiselede 37. Pittem 38. Ardooie 39. Torhout 40. Oostkamp. 


p. 145 P.VANDER STICHELE, Registratie, kadaster, hypoteekkantoor en notariaat, 

Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, Mededelingen, XVII (1993), nr. 2, 

p.22-36. 

G.van DIEVOET, Het notariaat als hulpbron voor de familiekunde, Vlaamse Stam, XXIX 

(1993), p. 337-344. 

A.DE BOUNGNE (L.WEYTS), De inrichting van het notariaat en plichtenleer i. v.m. het 

beroep, Acco, Leuven, 1986, 141 blzn. 

p. 192 C.DEKKER, R.BAETENS, S.MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS, Album 

Paleographicum XVII Provinciarum. Paleografisch album - album paleographique, 

Turnhout, (Brepols) 1992, XLN - 319 blzn. ' 


p. 280 H.LIEBAERS (ten ge1.), Regels voor de titelbeschrijving in gebruik in de Konink
lijke Bibliotheek van België. Alfabetische Catalogus op auteursnamen en titels van 
anonieme werken, Brussel, 1961. 
p. 281 HERALDIEK (bibliografie - aanvullingen - alleen boeken in persoonlijk bezit 
worden opgenomen) 
Z.G.ALEXY, Ex libris armales, Böhlau, 1984-1986, 3 dIn. (Biografische nota's met 
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wapen of ex-libris van de bekendste hedendaagse heraldici). 
R. EN J. BARBER (voorwoord G.DUBY), Les tounwis, Ciel douze, 1989, 235 blzn. 

S.FRIAR, J.FERGUSON, Basic heraldry, Londen, 1993, 200 blzn. 

G.F.E.GONGGRIJP, Friesche eigenerfdenwapens. De wapens der Friesche eigenerfden in 

verband met hun berechtigd allodiaal erfgoed, Naarden, 1943, 108 blzn. 

S.GORZYNSKI, J. KOCHANOWSKI (tek. A. JqNCA), Herby szlachty polskiej, 

Warschau, 1992, 176 blzn. 

M.MONBALLIEU, Hetfamiliewapen "Monbailly-Monbaliu", Brugge, 1993, 43 blzn. 

H.W.M.J.KITS NIEUWENKAMP, Europeesche "Totemdieren" en eenige andere 

symbolen. Heraldische sprokkels, Haarlem, [1935], 220 bIzn. 

H.W.M.J.KITS NIEUWENKAMP, Nederlandsche familiewapens, Arnhem, 1975, 4 dIn. 

in 1 band (herdruk uitg. 1936). 

J.C.P.W.A.STEENKAMP, Heraldiek in kunsthistorischen en aesthetischen zin, Amster

dam, 1948, 162 blzn. 

J.C.P.W.A.STEENKAMP, Inleiding tot de wapenkunde, Naarden, z.d., 32 blzn. 

E.W ARLOP, J .L.MEULEMEESTER, Oudenburg in de heraldiek, Tentoonstellingscatalo '*'". 
gus, Oudenburg, 1993, 47 blzn. 

p. 306 NAAMKUNDE (bibliografie - aanvullingen) 

J.-L.BEAUCARNOT, Les noms defamille et leurs secrets, Parijs, 1988 (Livre de poche, 

7996), 354 blzn. 

F.DEBRABANDERE, Woordenboek van de familienamen in België & Noord-Frankrijk, 

Brussel, 1993, 2 dIn. 

J.VANDER SCHAAR, bew. D. GERRITZEN en J.B. BERNS, Spectrum voornamen

boek, Utrecht, 1992, 412 blzn. J. Roelstraete 


Derde Westvlaams Kwartierstatenboek 

We ontvingen opnieuw enkele kwartierstaten. We hopen om volgend jaar alles te kunnen 
bundelen en uitgeven. Wacht echter niet langer om ook Uw werk in te sturen. Het is een 
ideale manier om Uw opzoekingen te publiceren en te bewaren voor het nageslacht. 

Nieuwe uitgaven zijn er opnieuw met o.a. 

- staten van goed van Roeselare, deel VII (Guido Aerbeydt) ; 

- Pittemse Tellingen, Status Animarum 1809 (V. Arickx & W. Devoldere) ; 

- Franse Telling Staden, Westmzebeke, Oostnieuwkerke (Jozef Cornette) ; 

- Stad en schependom Roeselare. Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550
1612. Met opgave van de eigenaars, pachters en huurders. Deel ZUID. (G. Aerbeydt) 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

Gouw West-Vlaanderen 


21 ste Westvlaamse Ontmoetingsdag. 
ROESELARE 14 NOVEMBER 1993 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West
Vlaanderen - gaat dit jaar door op zondag 14 november 1993 in Feestzaal 't OUD 
STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 RUMBEKE. (Tel. 051/2002 56) 

Agenda : 10 uur : BOEKENBEURS. 
Ruime keuze bij de talrijke standen: genealogische werken, formulieren, 

genealogische computersoftware e.d. 
Er is eveneens gelegenheid tot kontaktname met andere vorsers. De 

aanwezigen kunnen gegevens uitwisselen. 

12 u 30 stipt: MIDDAGMAAL. 

De prijs is vastgesteld op 600 fr. alles inbegrepen. Vooraf inschrijven is 

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

straat 5 te 8800 Roeselare - tel. 051/ 22 14 73). De dag zelf kan men nog 

inschrijven tot 10 u 30 uur. 

Het menu ziet er uit als volgt : 


Groentensoep 

Haantje in wijn. 

Gebak 

Koffie 

(Eén drank inbegrepen) 


14 u 30 : Alternatieven archieven: KADOC & AMSAB. 

De archieven van KADOC (Leuven) en AMSAB (Gent) kunnen de 

genealoog heel wat bieden. 

De heer Godfried KWANTEN (KADOC) en de heer Wouter STEENHAUT 

(AMSAB) geven hierover elk een referaat voor de genealoog. 

Daarna is er gelegenheid tot vragen stellen. 


16 u 30 : EINDE. 
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'I' 

KERKREKENINGEN ALS GENEALOOISCHE BRON 

Edgard Seynaeve 

Het is niet te geloven welke schatten aan gegevens oude kerkrekeningen kunnen bevatten. 
Dergelijke rekeningen zijn doorspekt met persoonsnamen, toponiemen en andere interes
sante aanduidingen. Voor de vorser betekent dit een bijkomende weg om de voorouders te 
lokaliseren en/of binnen een bepaalde socio-historische kontekst te plaatsen. Zeer 
interessant wordt het wanneer men de periode van de parochieregisters heeft overschre
den. Door het maken van lijsten op deze kerkrekeningen - waarin persoonsnamen, 
toponiemen en andere nuttige gegevens op een rijtje worden gezet - wordt de toegankelijk
heid naar deze archieven bevorderd. Dit was dan ook onze opdracht. 

IZEGEM 

Kerkrekenin~ 1625-1626 

Namenlijst 

Blomme Olivyer 


Abeel Adriaen (smid?) Bockiljoen Jonatas 

·Abeel Jan Bostoen Willem (uit Lendelede ?) 
Abeel Jan (+) en zijn vrouw (+), jaarge Bouckaert Antheunis, hoogbaljuw van 
tijden Izegem 
Abeel Symoen (heer) (+), pastoor te Bouckaert Jan, de We 
Pittem, jaargetijde Bouckaert Pieter (+), de We en de oirs, 
Alart PÎeter (+), jaargetijde jaargetijde 
Allyns Wouer Brabant Antheunis (+) 
Amys Jan Brabant Denys 
Andries Guillaume, schepen Brabants J ulian 
Andries Jean (+), jaargetijde Brabant Malin 
Andries Seger Brabant Mayken, echtgenote van Anne 
Andries Symoen, berecker Joos 
Anne Adriaen Brabant Syntgen 
Anne Christiaen Broucq Osten 
Anne Joos Bruinsteen Gillis (+), jaargetijde 
Anne Pieter Buuse Andreas fs Gillis, in Kachtem 
Avegeer Pieter fs Willems Buuse Jacques, glazenmaker 
Begijnhof te Kortrijk Canisius(De Hont) Jacobus, pastoor van 
Bernart Joos (+), de We genaamd Trys Izegem 
ken Caelins Jossijne (+), de oirs 
Beunois Jean (Mr), beeldhouwer (maakte Casteleyn Jan, mandenmaker 
het beeld van OL V voor Calewaert Pieter 
het gelijknamig altaar) Calewaert Willem 
Bisschop van Doornik Clerckx Catelyne (+), jaargetijde 
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Cloet Michiel 
Cloet Symoen 
CoolsaetPieter 
Cornelis Jan (+), jaargetijde 
Cornelis Pieter 
Cornelis Thomaes (+), de oirs 
Corte Adriaen 
Craene Loij 
Crampin Alaert (+), jaargetijde 
Crommelynckx Pieter 
Cuuts Malin 
De Baes Rougaer (Mr), metser? 
De Bouvere Jan 
De Bouvere Loij 
De Bouvere Michiel 
De Bouvere Seger 
De Bruine Pieter , gewezen ontvanger van 
de kerkfabriek 
De Busschere Jan 
De Busschere Joos 
De Busschere Pieter 
De Busschere Vincent 
De Camps Philips (Mr) 
Deckers Gillis 
De Cock Jan 
De Coene Joos 
De Coge Antheunis 
De Coge Jan (+), de We 
De Coge Jan fs Willem 
De Coge Pieter fs Mahieu 
De Crylsche Geeraert (+), de oirs 
De Crylsche Heynderick 
De Crylsche Pieter 
De Crylschen Rougaer 
De Cuupere Guillame (+), de We 
Dederick Gillis (Mr), schilder 
De Farck Joos (+), de oirs 
De Fraye Andreas (+), de kinderen 
De Haese Fernant 
De Heeren van de Bannesse van Corte
ryck 
De Hont Mayken, kloosterzuster 
De Hont Michiel, winkelier? 
De Hont Vincent (+), de We 
De Jouncheere Adriaen fs Adriaen 
De Jouncheere Andries (+), de We 
De Jouncheere Andries, schepen van 
Izegem 

De Jouncheere Guillame (+), het kind 
van 
De Jouncheere Jan (+), jaargetijde 
De Jouncheere Jan (+), de oirs 
De Jouncheere Jan (+) fs Jans, de kinde
ren 
De Jouncheere Joos fs Rougaer 
De Jouncheere Joos fs Wouters 
De Jouncheere Pieter 
De Jouncheere Pieter fs Passchier 
De Jouncheere Passchier (+), de oirs 
Deken van Kortrijk 
De Kerschietere Carel, schepen van Ize-. 
gem 
De Keysere Jacques, lakenhandelaar ? 
De Kimpe Jan (+), de We en oirs 
De Kimpe Joos, zager? 
De Lantsheere Willem 
Delbaere Philyppe, berecker van het 
OLV-Altaar 
De loreyne Frans, kerkbaljuw 
De Luyckx Joos 
Del Vaut Marijn 
De Muelenars Lucas 
De Muunck Matheus (+), de We 
Denijs Gillis 
De Plets Rougaer (+), de kinderen 
De Reepere Joos 
De Scheemaeker Jan, schrijnwerker uit 
Kortrijk 
De Smet Joos, zager 
De Vaes Jan (+), jaargetijde 
De Vos Jan 
De Vos Pieter 
De Wachtere Olevyr (+) 
De Waele Gillis 
De Waele Guillaume, timmerman 
Dewulf Jan 
Dis van Izegem 
Doom Chrystiaen (de jonge), berecker 
van de Izegemse kerk 
Doom Jacques 
Doom Jan 
Egels Joos 
Everaert Guillame 
Everaert Joos, lakenverkoper ? 
Fijs Ingele (+), de We 
Frodure Margriete (+) 
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Graaf van Izegem 
Geldof Pieter fs Pieter 
Geldof Pieter dict Smaxken 
Goudenhooft Pieter 
Hantsaeme Jan (+) de oirs 
Heckaert Pieter, metser 
Heldenberch Ampleunis (+), de We 
Heldenberch Gillis 
Heldenberch Jan 
Herchaert Jan, schilder '! 
Heynderickx Pieter 
Heynderickx Pieter (Mr) (+), de oirs 
Hoet Jacop 
Hoet Joos 
Hoet Joos fs Jan 
Hoet Pieter 
Hoet Pieter (+), de We en de kinderen 
Hooreman Jacop (+), de We 
Hoomaert Pieter 
Horae Jacques, schilder 
Kesteloot Pieter 
Lesy Jean 
Libbens Gillis (+), de oirs 
Loonis Synken 
Louncke Dierick (Mr), geneesheer 
Maelfait Andries, lakenverkoper '! 
Maelfeyt Gillis, metser '! 
Maes Passchier 
Maes Pieter 
Maloe Pieter 
Messiaen Jooris 
Messiaen Joos (d'oude) 
Messiaen Willem fs Jooris 
Mulaert Femant, slotenmaker 
Nollet Rougaer, berecker van het OL V
Altaar 
Ontvanger van de kerk van Ardooie 
Ovaere Malin 
Paeldijnckx Feryne (+), de oirs 
Paeldynckx Frans 
Paeldynckx Passchyne 
Pallyne Cathelyne, vrouw van Jan Debus
schere 
Paters van de Societeit van Jesus 
Persijn Robert, kalkverkoper '! 
Pype Frans 
Reynier Fransois 
Roose Pieter (+) 
Sap Adriaen, timmerman 
Sap Antheunis, tuinier ? 

Sap Joos 
Schippers Jan, handelaar uit Kortrijk 
Schotte Guillame, lakenhandeklaar ? 
's Crylschen, de jonkvrouw 
Sinte Loonis, patroon van Izegem 
Soenen Jacop 
Soenen Jan 
Soenen Joos, de oirs 
Sottyn Guillame, loodgieter? 
Spyckynck Jan diet Salomoen 
Staelen Vincent 
Sydegeers Jan (Heer) 
Symoen Arent 
Symoens Caerel 
Symoen Gillis (+), de We 
Symoens Gryttgen 
Symoens Joos 
Symoens Lauwers 
Symoen Pieter 
Tant Joos 
Traetsaert Jan, dakwerker 
Tuerloot Jan 
Tuerloot Margriete (+), de oirs 
Tuerloot Pieter 
Tuerloot Pieter (+), de kinderen 
Turloot Roegaer 
Vacht Pieter 
Vacht Rougaer 
Vadde Pieter 
Valcke Catelyne (+), vrouw van Boude
wijn Van Lede, jaargetijde 
Van Baelberghe Pieter fs Lois 
Van Beselaere Jacques 
Van Beselaere Jan 
Van Coilge Coolart (+), de We 
Van Coilge Joos 
Van Coilge Thomaes 
Van Coppemolle Arent 
Van Daele Mahieu (+), de We en oirs 
Van Damme Lamsin (+ te Rumbeke) 
Van Damme Loij 
Van Damme Wouter (+), jaargetijde 
Van Deelmersch Wouter 
Vande Manders Jan 
Vanden Bemde Johanna (+), jonkvrouw 
Vanden Berghe François 

(wordt vervolgd) 

50 



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 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 AN'IWERPEN-MERKSEM 
tel. 03/646 99 88 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ? 

Alle V.V.F.-Ieden van de afdelingen ROESELARE en KORTRDK 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 NATUURLIJK MET DANK AANVAARDEN !!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel 
klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift door naar : 

WJlfried DEVOLDERE 
Leeuwerikstraat 5 
8800 ROESELARE (tel. 051/22 1473) 

KORTRDK 


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

ROESELARE 


Voorzitter: Lieve DENYS, Stationsdreef 130,8800 ROESELARE (tel. 051/2035 06) 

Sekretaris: Wilfried DEVOLDERE, Leeuwerikstraat 5, 8800 ROESELARE (tel. 051 22 14 73). 

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

Openingsuren: eerste zondag van de maand van 9 u tot 12 u ; tweede zaterdag van de maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

derde maandag : voor de voordracht vanaf 18 u 30 - indien geen voordracht doorlopend tot 22 u ; vierde vrijdag van de 

maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben meestal plaats op de 3de maandag van de maand (niet november,apriljuli,augustus) om 20 u. 


TIELT 

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

Sekretaris: Lucien AlLLIET, Schuiferskapellesteenweg 29,8700 TIELT (teL 051/40 11 36) 

Er is een werkvergadering, iC)iere 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 11) 



