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Met onze beste wensen . 

voor het nieuwe jaar. In naam van het bestuur van de afdelingen Kortrijk, 
Roeselare en Tielt wens ik aan alle leden een vreugdevol 1995 met veel zoekgenot. Moge 
het een jaar zijn van verrijking en van een nog grondiger graven in het verleden van Uw 
familie. Velen beperken zich nog tot de elementaire bronnen rond een "stamboom" : 
burgerlijke stand en parochieregisters. Sommigen wagen zich aan het consulteren van 
"staten van goed". Er zijn nog zoveel andere bronnen die onze familiegeschiedenis 
kunnen stofferen en er een "stamboom" met vele vruchten kunnen van maken. 

De wetgever maakt het de genealoog echter niet altijd gemakkelijk... Vooral de 
laatste 100 jaar wordt een moeilijk te overbruggen periode, zeker voor wie over weinig of 
geen "familiearchief" beschikt. Een thema dat zeker aan bod zal komen tijdens het 
komende 30° Nationaal (lustrum)Congres te Oostende. 

Aan de andere kant zijn er positieve klanken : het opnieuw openstellen sedert I 
januari van de rijksarchieven op zaterdag was een must voor alle genealogen die beroeps
halve nog actief zijn! De vele aanwezigen in het Kortrijkse rijksarchief op zaterdag zijn 
daar zeker een bewijs van. 

Graag durven we echter de genealogen aansporen hun opzoekingen op papier te 
zetten, desnoods op computer en ter bewaring te geven in een of andere dokumentatiecen
trum van de V. V. F. Hoe dikwijls is het immers reeds niet gebeurd dat erfgenamen het 
werk van vele jaren zomaar toevertrouwen aan een papierslag of container !!! 

Ook durven we van de genealoog het nodige respect vragen voor de geraadpleegde 
documenten en archiefstukken. Sommige vorsers vergeten dat er ook na hen nog mensen 
komen die stukken willen inkijken. Likken aan archiefstukken of een notitieblad op het 
document leggen om er op te schrijven zijn zeker zaken die uit den boze zijn. 

, We mogen niet alleen gebruikers zijn van het archief, we moeten er ook de 
beschermers van zijn. Het is in die zin dat de V. V.F.-afdeling Roeselare reeds tal van ~ 
parochieregisters heeft gefotocopiëerd in het dubbel (1 exemplaar voor de gemeente en 1 
voor het lokaal te Roeselare) : denk o.a. aan Izegem, Kachtem, Beveren en nu ook 
Meulebeke. 

Wie in het bezit is van voor de genealoog interessant privé-archief kan gerust de 
afdeling Roeselare contacteren : wij copiëren Uw documenten graag voor U in alle 
discretie. Uw naam wordt aan niemand doorgegeven en U ontvangt een copie voor Uw 
eigen archief zodat ook U de originelen veilig kunt opbergen... en voor de genealogische 
gemeenschap is het een nuttige zaak. 

U ziet het : er is nog veel werk op de plank. Ook voor Kortrijk worden het 
waarschijnlijk interessante bijeenkomsten, nu de afdeling over een eigen lokaal kan 
beschikken. Wij zijn benieuwd. 

Wilfried Devoldere 
secretaris V. V.F. Roeselare 
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Kalender 

ROESELARE 

Er is geen werkvergadering op de eerste 
zondag van januari : we zijn immers 
Nieuwjaarsdag ! 

zaterdag 14 januari '95 van 13 u 30 tot 
17 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Trees Vanden
bunder 

maandag 16 januari '95 van 18 u 30 tot 
22 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Rudy Popelier 

vrijdag 20 janu~ '95 om 20 u stipt. 
Tweede les uit onze lessenreeks "Hoe 
schrijf ik mijn familiegeschiedenis" door 
Johan Roelstraete. De les heeft plaats in 
de grote zaal naast ons lokaal (het lokaal 
nr. "0.3"). 

vrijdag 27 januari '95 van 18 u 30 tot 22 
u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Marcel Prinsie 

zondag 5 februari '95 van 9 tot 12 uur: 
werkvergadering in het lokaal. Zaalver
antwoordelijke : Jaklien Watteeuw en 
Edgard Seynaeve 

zaterdag 11 februari '95 van 13 u 30 tot 
17 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Trees Vanden
bunder 

zondag 12 februari '95 van 10 u tot 12 u 
: Aperitiefbabbel door E.H. Noël Favo
rel. We duiken opnieuw in het verleden 
van Roeselare tijdens de 16e en het begin 
van de 17e eeuw. De spreker heeft on
dertussen duchtig verder gepend en weet 
ons weer heel wat interessante zaken te 
vertellen in een sappige causerie die hem 

eigen is. We vragen opnieuw 100 fr. 
Hiervoor ontvangt U tijdens de babbel 2 
aperitieven : U kan kiezen uit porto, 
sherry, citroenjenever of Hapkin. Deze 
keer vragen we vooraf mee te delen wat 
U wenst te drinken: dit vergemakkelijkt 
de organisatie. Graag inschrijvingen 
tegen ten laatste 5 februari bij de voorzit
ter (Lieve Denys, tel. 051/20 35 06) 
Waar : in de grote zaal (nr. 0.3) naast 
ons lokaal in de Kokelaarstraat. 

vrijdag 17 februari '95 om 20 u stipt. 
Derde les uit onze lessenreeks "Hoe 
schrijf ik mijn familiegeschiedenis" door 
Johan Roelstraete. De les heeft plaats in 
de grote zaal naast ons lokaal (het lokaal 
nr. "0.3"). 

maandag 20 februari '95 van 18 u 30 tot 
22 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : André Cobbe 

vrijdag 24 februari '95 van 18 u 30 tot 
22 u : werkvergadering in het lokaal. 
Zaalverantwoordelijke : Marcel Prinsie 

zondag 5 maart '95 van 9 tot 12 uur 
werkvergadering in het lokaal. Zaalver
antwoordelijke : Jaklien Watteeuw en 
Arlette Vermeulen 

zaterdag 11 maart '95 van 13 u 30 tot 17 
u : werkvergadering in het lokaal. Zaal
verantwoordelijke: Trees Vandenbunder 

vrijdag 17 maart '95 om 20 u stipt. 
Vierde en laatste les uit onze lessenreeks 
"Hoe schrijf ik: mijn familiegeschiedenis" 
door Johan Roelstraete. De les heeft 
plaats in de grote zaal naast ons lokaal 
(het lokaal nr. "0.3"). 

maandag 20 maart '95 van 18 u 30 tot 22 
u : werkvergadering in het lokaal. Zaal
verantwoordelijke : Wilfried Devoldere 
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vrijdag 24 maart '95 van 18 u 30 tot 22 
u : werkvergadering in het lokaal. Zaal
verantwoordelijke: Marcel Prinsie 

zondag 26 maart ' 95 om 10 u : Genealo

gie en Computer. Onderwerp " Haza 

Da1a. Evolutie en nieuwigheden". Het 

is de heer Jan Diebrink van Telapas uit 

Groningen die ons komt onderhouden. 

Een buitenkans dus voor al wie met vra

gen zit of wie wil weten wat de toekomst 

brengt met Haza Data. 

Afspraak in de grote zaal ("nr. 0.3") 

naast ons lokaal in de Kokelaarstraat. 


Opgelet : de derde maandag van april is 

tweede Pasen : de werkvergadering ver

valt. 


zondag 2 april '95 van 9 tot 12 u : werk

vergadering in het lokaal. 


zaterdag 10 april '95 van 13 u 30 tot 17 
u : werkvergadering in het lokaal. 

22 en 23 april '95 : 30° Nationaal Con
gres te Oostende. 

vrijdag 28 april '95 van 18 u 30 tot 22 u 
: werkvergadering in het lokaal. 

zondag 7 mei '95 van 9 tot 12 u : werk
vergadering in het lokaal. 

zaterdag 13 mei '95 van 13 u 30 tot 17 u 
: werkvergadering in het lokaal. 

maandag 15 mei '95 van 18 u 30 tot 22 u 
: werkvergadering in het lokaal. 

vrijdag 19 mei '95 om 20 u in de grote 
zaal (nr. 0.3) naast het lokaal : 
Les Oud Schrift. Deze les is in de eerste 
plaats bedoeld voor de mensen die de 
initiatiecursus hebben gevolgd : we ne
men een paar teksten uit het einde van de 
18e en het begin van de 1ge eeuw ter 
studie onder leiding van Wilfried Devol

dere. 

Iedere aanwezige krijgt copie van de 

teksten en (achteraf) van de transcriptie. 

Het is vanzelfsprekend dat ook de ande

ren die nog niet zo goed overweg kunnen 

met het "oud schrift" welkom zijn. 


vrijdag 26 mei '95 van 18 u 30 tot 22 u : 

werkvergadering in het lokaal. 


Er is geen werkvergadering op de eerste 

zondag van j uni (Pinksteren). 


zaterdag 10 juni '95 van 13 u 30 tot 17 u 

: werkvergadering in het lokaal. 


maandag 19 juni '95. Met de mensen die 

de cursus hebben gevolgd maar ook de 

anderen die "Oostende" nog niet kennen 

trekken we naar het Dokumentatiecen

trum voor Familiekunde in de Dr. L. 

Colensstraat 6 te Oostende. We krijgen 

er uitleg over de verzamelingen door de 

heer Eddie Van Haverbeke, de plaatselij

ke voorzitter en secretaris-generaal van 

de Vlaamse Vereniging voor Familiekun

de. 

We vertrekken om 18 u 45 op het Deco

ninckplein (Sint-Amandskerk). We rij

den met zo weinig mogelijk wagens. 

Vooraf verwittigen bij de voorzitter (Lie

ve Denys, tel. 051/20 35 06) tot 11 juni. 

Ons eigen lokaal blijft gesloten. 


vrijdag 23 juni '95 van 18 u 30 tot 22 u : 

werkvergadering in het lokaal. 


Voor de maanden juli en augustus wordt 

eerstdaags een regeling uitgewerkt. 


Wie tijdens de week op een voor- of 

namiddag enkele opzoekingen wenst te 

doen kan dit eventueel mits afspraak met 

André Cabbe (tel. 051/22 71 02). 

André is regelmatig aanwezig om rouw

brieven te klasseren : op deze voor- of 

namiddagen kan U met hem een afspraak 

maken. 
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TIELT 

zaterdag 7 januari '95 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 
12 u. 

zaterdag 21 januari '95 : 'Genealogische 
instuif' in ons lokaal van 14 tot 18 uur. 
Opzoeken, gegevens uitwisselen, trans
criptie van Oud Schrift : het kan alle
maal. Tevens Nieuwjaarsreceptie U 
aangeboden door het bestuur van V. V.F. 
Tielt. 

zaterdag 4 februari '95 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 
12 uur. 

vrijdag 17 februari '95 : om 20 u in ons 
lokaal : les 'Oud Schrift' O.l.v. Lucien 
Ailliet. We 'transponeren' en ontleden 
een staat van goed uit 1702 van de Tielt
se chirurgijn Baudewijn D'hanens. Do
cumentatie en de transcriptie voor alle 
aanwezigen. 

zaterdag 4 maart '95 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 
12 u. 

vrijdag 24 maart '95 : voordracht door 
de heer Johan Roelstraete over 'Het re
raldisch college van de V.V.P.'. Aan
vragen van een oud of nieuw wapen. 
Ook de heraldiek in het algemeen zal 
ruim aan bod komen. Om 20 u in ons 
lokaal. Niet te missen ! 

zaterdag 1 april '95 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 
12 u. 

vrijdag 21 april '95 : voordracht door de 
heer Rudi De Brabandere over 'De fami
lie De Brabandere' met wortels in Tielt, 
Aarsele, Kanegem, Harelbeke, Brussel, 
Wallonië, Luxemburg, etc. Terzijde zal 

hij het ook hebben over feodaliteit en de 
overstap van de 17e naar de 16e eeuw 
d.m.v. poortersboeken, wettelijke passe
ringen, enz. Wie zijn boek of andere 
publicaties van zijn hand heeft gelezen en 
zijn stevige reputatie als vorser kent, zal 
die avond zeker niet willen missen. In 
ons lokaal om 20 u. 

KORTRIJK 

vrijdag 27 januari '95 vanaf 19 u ~ : 

Openina wa oas aMW lobal - b.etcIeJl... 
JdDa 2S jaar V..V..F ..-KOdIijt 

Waar? 
In het pbouw van de 

douane en accijnzen, eerste verdieping 
Magdalenastraa.t 30, 8SOO Kortrijk. 
(parkeerplaats : de APPEL) (aan het 
beain van de wea naar Marke !) 

Alle V..V..F.....Jeden en sympaIbisan1m zijn 
baddijt uiJ&enodi&cL 

We maken er een gezellige avond van, 
waarbij de leden geaevens kunnen uitwis
selen. Breng dus gerust uw documentatie 
l'tlC!le. 

= = => Alle vergaderingen vinden 
vanaf nu plaats in ons lokaal, Magdalena
straat 30--(parkeerplaats de Appel, eerste 
verdieping van het douanegebouw). 

Ons verder jaarprogramma : 

dinsdag 28 februari '95 van 20 tot 22 u : 
VOORDRACHT door onze nationale 
voorzitter, de heer Valère ARICKX over 
"De voorouders van André Demedts" . 

dinsdag 28 maart '95 van 20 tot 22 u : 
LES OUD SCHRIFT o.l.v. Johan 
ROELSTRAETE. Thema: renteboeken. 
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22 en 23 april '95 : jaarlijks congres in 
het Feest- en Cultuurpaleis te Oostende. 

dinsdag 23 mei '95 van 20 tot 22 u : 
VOORDRACHT door onze voorzitter, 
Dr. Gabriël VUYLSTEKE over "Feoda
le toestanden in Bavikhove". 

dinsdag 27 juni '95 van 20 tot 22 u : 
VOORDRACHT door Johan 
ROELSTRAETE over ti Genealogische 
opzoekingen vooml in West-Vlaanderen" 
(vervolg). 

Verdere data : 


dinsdag 26 september '95 


dinsdag 24 oktober '95 


dinsdag 12 december '95. 


Noteer ze alvast in je agenda! 


Wee rba reM a n ne n - Kortrijk Buiten 

Edgard Seynaeve 

(zie inleiding 't Stamboompje, nr. 4, september '94) 

Adens 
Adens 
Agache 
Ameije 
Ameije
Ameije 
Baeckelant 
Ballekens 
Barbier 
Batailge
Beernaert 
Beheijt
Bekaert 
Bernaerdt 
Berteel(?) 
Blomme 
Blomme 

Carel 
Cornelis 
Joos 
Jaques 
Joos 
Laureins 
Pieter 
Joos 
Anthone 
Cornelis 
Maerten fs Jaques
Gillis 
Joos 
Philip
Jan 
Loijs 
Pieter 

picke en 
roer en 
roer en 
roer en 
roer en 
roer en 
roer en 
roer en 
picke en 
musq en 
roer en 
roer en 
picke en 
picke en 
picke
picke en 
roer 

rapier
rapier
rapier 
rapier 
rapier
rapier
rapier 
rapier
rapier
rapier
rapier
rapier
rapier
rapier 

rapier 
absent 

absent 
Bogaert 
Bostoene 
Broucke 
Bygodt 
Calewaert 
Callen 
Casier 
Catteleijn
Christiaens 
Coucke 
Coucke 

Geeraert 
Joos 
Carel 
Beernaerdt 
Eloij 
Jan 
Guilliaeme 
Jan 
Pieter 
Antheunis 
Gillis 

roer en rapier 
roer en rapier 
picke en rapier 
slaghsweert 
roer en rapier 
picke en rapier 
picke 
roer en rapier 
picke en rapier 
roer en rapier
picke en rapier 

absent 
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Coucke 
Coucke 
Cruucke 
Oanens 
Oavidt 
Oavidt 
De Baes 
De Bevere 
De Boosere 
De Bouverie 
De Burchgrave
De Clercq 
De Clercq 
De Cruwenaire 
De Cruwenaire 
De Oeurwaerdere 
De Oeurwaerdere 
De ·Grande 
De Heijghere
De Heijghere
De Jonge
De Jonge 
De La Leijne
De Lesnijdere 
De Lespiere 
Del Grainge
Del Poultre 
De Meestere 
De Meestere 
De Parmentier 
De Putte 
De Puut 
De Smet 
De Smet 
Oespersijn
oespersijn 
Oesreveaux 
De Villije 
De Voldere 
De Vos 
De Waele 
Oobbels 
Ooornaert 
Ooornaert 
Ou Baer 
Ou Gardein 
Ou Jardin 
Ou Mortier 
Ou Quesne 
Ou Too 
Ou Too 
Ou Voir 

Jacques fs Antheunis absent 
Jan 
Pieter 
Oaneel 
Hendrick 
Jan 
Jan 
Jan 
Guilliaeme 
Gillis 
Joos 
Jacques
Laureins 
Jan 
Pieter 
Oaneel 
Jan 
Pieter 
Adriaen 
Pieter 
Guilliaeme 
Joos 
Jan 
Guilliaeme 
Guilliaeme 
Mahieu 
Loijs
Jan 
Sijmoen
Guillebeert 
Jaques
Jan 
Christiaen 
Jan 
Guilliaeme 
Jan 
Guilliaeme 
Gabriel 
Jan 
Jan 
Rogier 
Jan 
Oaneel 
Laureins 
Arnout 
Adriaen 
Andries 
Jaques 
Jan 
Adriaen 
Gillis 
Arnoult fs Fransoys picke en rapier 

picke en rapier 
picke en rapier 
musq en rapier 
roer en rapier 
roer 
picke en rapier 
picke en rapier 
picke absent 
picke en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier
picke en rapier 
picke en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier
picke en rapier
picke en rapier
picke en rapier
picke en rapier
picke en rapier
picke en rapier 
roer en rapier 
picke en rapier
picke en rapier
picke en rapier 
picke en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier
picke en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier 
roer en rapier 
picke en rapier
picke en rapier 
picke en rapier 
roer en rapier 
musq en rapier 
picke en rapier
picke 
roer en rapier 
roer en rapier
picke en rapier
picke en rapier 
roer en rapier 
roer 
picke en rapier 
picke en rapier 
roer en rapier 

Ou Voir Jan roer en rapier
Everaert Geeraert picke en rapier
Fartin Nicolais roer en rapier 
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Fonthier 
Fontier 
Francqueville 
Gillots 
Hennue 
Herman 
Holvoet 
Hopsomere 
Houthave 
Hovijn 
Laben 
Laben 
Laben 
Labens 
Libert 
Libert 
Libert 
Lotior 
Lowette 
Lowijs 
Maelfaict 
Messiaen 
Neerinck 
Nijffele 
Nij::i 
Nolf 
l'-1olf 
Nolf 
Nolf 

Pa.r:r:.f,.,ntie.c 
Planckaert 
IJ ldtJ(' .(àE-~rt 

P"1 ilncl::aer't 
PoL l,ef'e.:lj El 

i8:t 
Schl.:?C!.cl inck 

j f.;. i'i 'l t~ 

ijn,~lve 

Seljnave 
St11ier 
'î'anghe 
Tijtgat 
Toebaet 
Toorij 
Tuurloot 
Tuutens 
Van Daele 
Vande Casteele 

Jan fs Pieters musq en rapier 
Jan fs Fransoys musq en rapier 
Victor picke en rapier 
Joos picke en rapier 
Jacques roer en rapier 
Rogier picke en rapier 
Fransoys roer en rapier 
Laureins picke en rapier 
Olivier roer en rapier 
Rogier musq en rapier 
Adriaen picke en rapier 
Fransoys roer en rapier 
Jan fs Adriaens picke en rapier 
Pieter picke en rapier 
Guillebeert roer en rapier 
Guilliaeme musq en rapier 
Michiel fs Michiel roer en rapier 
Passchier picke en rapier 
Jan picke en rapier 
Jan roer en rapier 
Cornelis picke en rapier 
Gillis roer en rapier 
Mr(heer van Beveren) roer absent 
Daneel roer en rapier 
Jan picke en rapier 
Jan musq en rapier 
Joos fs Joos musq en rapier 
MathijE musq en rapier 
Michae1 picke en rapier 
Carf':l roer en rapier 
.Jan pieke en rapier 
Pif~ter ,Es ..!ünE; picke en rapier 
Jacques roer en rapier 
Ant,heunis picke en rapier 
Pie~8C fs Jans roer en rapier 
Pit:!ter :fsFi.t~i:HrB nmsq 
Ad:cii'um pil:;ke en :r:ttpier 

reel: en ra.pie.c: 
picke e,n 
roer en r <;rp:i €;:;: 

picke 
Jan pieke absent 
aogier musq en rapier 
Guilliaeme roer en rapier 
Jan roer en rapier 
.Tan mllsq en rapier 
Pieter picke en rapier 
Jan picke 
Anthone roer en rapier 
Pieter roer en rapier 
Jan picke 
Jan picke absent 
Antheunis musq en rapier 
Gijselbrecht roer en rapier 
Guilliaeme roer en rapier 
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Vande Kerchove 
Vanden Berghe 
Vanden Berghe 
Vanden Berghe 
Vanden Bogaerde 
Vanden Broucke 
Vanden Bussche 
Vanden Bussche 
Vanden Driessche 
Vande Putte 
Vander Haghe 
Vander Haghe 
Vander Plancke 
Vander Schaare 
Van Elslande 
Van Haesbrouck 
Van Halewin 
Van Hauwaert 
Van Houtte 
Van Houtte 
Van Leerberghe 
Van Leerberghe 
Van Moen 
Van Moen 
Van Moortele 
Van Neste 
Van Neste 
Van Neste 
Van Neste 
Van Raas 
Van Reulx 
Van Rousselare 
Van Rurnbeke 
Van Voorde 
Van Wijnsberge 
Verbeke 
Verbrugge 
Verbrugghe 
Verbrugghe 
Vercambre 
Vercruca 
verfailge 
Verhaghe 
Verhaghe 
Verhiest 
Veriabele(?) 
Verlindert 
Vermandele 
Vermersch 
Verreus 
Verscheure 
Vervaeque 
Verwee 
Verwee 
Verwee 

rapier 
absent 

rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 

absent 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 

rapier 
rapier 
rapier 
rapier 

rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 

rapier 
rapier 
rapier 
rapier 
rapier 

Jaques 
Gillis 
Hans 
Maerten 
Adriaen 
Adriaen 
Christiaen 
Jan fs Jans 
Laureins 
Jan 
Jan 
Pieter 
Seger 
Joos 
Marijn 
Matheus 
Guilliaeme 
Andries 
Guilliaeme 
Loijs 
Guilliaeme 
Rogier 
Jan 
Joos 
Jan 
Gillis 
Jan fs Claijs 
Jan fs Hubrechts 
Pieter 
Pieter (den cnape van) 

Jan fs Pieters roer en 


roer 
roer 
musq 
musq 
roer 
roer 
roer 
picke 
roer 
picke 
roer 
roer 

en 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

en 
en 

picke en 
roer en 
picke en 
roer en 
picke en 
roer en 
roer en 
hallb en 
roer en 
roer en 
picke en 
picke en 
picke en 
picke en 
picke en 
roer en 
roer en 

Pieter 
Guilliaeme 
Gillis 
Jan 
Jacques 
Jooris 
Antheunis 
Jan 
Guilliaeme 
Joos 
Miehiel fs 
Lieven 
Maximilien 
Mathijs 
Fransoys 
Jan 
Willem 
Jan 
Jan 
Joos 
Jan 
Guillaeme 
Jan 
Joos 

roer en 
picke en 
picke en 
picke 
roer 
musq 
roer 
roer 
picke 
picke 

Jans roer 

en 
en 
en 
en 
en 
en 
en 

picke en 
roer en 
picke en 
roer en 
roer en 
roer en 
musq en 
Tamborijn 

' picke en 
picke en 
roer en 
roer en 
picke en 
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Verwee Maerten roer en rapier 
Verwee Rogier picke en rapier 
Wijbo Pieter roer en rapier 
Woulters Jan roer en rapier 

Milieuvervuiling te Roeselare? 

Bron: Zantingen nr. 32 fO 130 (uit SAR 243, stadsrekeningen, 16.03.1604) 

... betaelt Gillis de Smet, Jan vander Hoove ende Pieter Verhaghe over tzuveren vande 
mandere 

X~. 

Een bericht aan alle geadresseerden van 't Stamboompje ... 

Reeds jaren was het zo dat we 't Stamboompje gratis opstuurden aan alle leden van 
de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde die in het arrondissement Kortrijk of Roesela
re-Tielt wonen. 

Door de hoge kosten is het onmogelijk dit verder te doen : een klein gedeelte van 
onze geabonneerden valt buiten deze regio en betaalt 175 fr. Daarom zien we ons 
genoodzaakt volgende regeling uit te werken : 
- wie vroeger 175 fr. betaalde, zal in de toekomst 200 fr. betalen (wie zijn abonnement 
voor '95 reeds vernieuwde hoeft niets te doen) ; 
- wie 't Stamboompje vroeger gratis ontving (arr. Roeselare-Tielt en Kortrijk als V.V.F.
lid) wordt verzocht voor 1995 de (kleine) som van 100 fr. te betalen. Pas wanneer 
iedereen dit doet, kunnen we 't Stamboompje verder bekostigen. Zeg nu zelf: 100 fr. is 
nog niet eens de prijs van twee grote broden per jaar. Wie in dit geval is, en toch reeds 
een steuntje bezorgde, hoeft natuurlijk niet meer te betalen ; tevens danken we deze 
mensen van harte voor hun waardevolle bijdrage. 

We hopen dat alle leden begrip zullen opbrengen voor deze (kleine) wijziging. 

Nieuws over de parochieregisters van Meulebeke 

Einde november zijn de ttparochieregisters Meulebekett verschenen. De volledige 
set bestaat uit drie delen en bevat alle aktes uit de periode 1625-1797. 

Het doel was een klapper op te stellen die onmiddellijk alle informatie van de akte 
weergeeft, waardoor het raadplegen van de originele registers zelf overbodig wordt. Bij 
een zeldzaam twijfelgeval blijft dit toch nog altijd mogelijk. Het laat ook de vorser met 
minder ervaring in oud schrift toe, gebruik te maken van de gegevens. 

Iedere akte werd, met respect voor de originele schrijfwijzige van de namen, in de 
computer ingevoerd. Om de diverse vormen van een naam toch samen te kunnen 
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klasseren, werd aan elke naam een basisschrijfwijze toegekend: een codenaam. Door 
vergelijkingen van de aktes onderling was het mogelijk enkele "onbekenden" toch te 
determineren. De computer zorgde dan voor het uiteindelijke alfabetische sorteerwerk per 
codenaam. Een overzichtelijke layout laat de lezer toe in één oogopslag al zijn naamge
noten terug te vinden. 

Het eerste deel bevat de huwelijken opgesplitst in een lijst volgens de mansnamen 
en een tweede volgens de vrouw geklapperd. Achteraan is een lijst van alle voorkomende 
schrijfwijzen van alle namen met de daaraan verbonden codenaam opgenomen. Deel twee 
beslaat alle doopakten en deel drie alle overlijdens. 

Momenteel is de eerste oplage volledig uitgeput, maar een tweede druk is voor
zien. De prijs van de drie delen samen is 1850 fr. Voor meer inlichtingen kan men 
steeds terecht bij de auteur : 
Carine Guillemijn, Oudenaardsesteenweg 221, 8500 Kortrijk. TeL/Fax: 056/220999 

Alhoewel het voor iedereen, dank zij deze prachtige uitgave, zal mogelijk zijn alle 
gegevens te verzamelen zonder de registers zelf, heeft het bestuur van de Roeselaarse 
V. V. F. -afdeling er toch aan gehouden het gemeentebestuur van Meulebeke te contacteren. 
De registers zelf worden immers aldaar nog geconsulteerd. We kregen de toelating de 
originelen te fotocopiëren in het dubbel : één voor de gemeente zelf en één voor het 
dokumentatielokaal te Roeselare. Binnenkort starten we ... 

Nieuwe uitgaven van V.V.F. ROESELARE 

In het najaar verschenen volgende nieuwe uitgaven : 

* Stad en Schependom Roeselare. Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550
1612. Met opgave van de eigenaars, pachters en huurders (Guido Aerbeydt) 

Deel OOST. Prijs: 950 fT. (+ 100 fr. verzendingskosten) 

In april '95 verschijnt het derde en laatste deel (NOORD). Dit deel zal een cumulatieve 

klapper op de drie delen bevatten. 


* Staten van Goed van Roeselare (Guido Aerbeydt). Deel VIII - losse staten. 

Prijs: 200 fT. (+ 50 fr. verzendingskosten) 


* Penningcohier Zwevegem 1569 (Edgard Seynaeve en Dirk Ameye). 

Prijs: 300 fr. (+ 100 fr. verzendingskosten) 


* Woordenboekje Frans-Nederlands "Beroepen" (Edgard Seynaeve). 

Prijs: 100 fr. (+ 30 fr. verzendingskosten) 


Paarden anno 1696-1697 
Wilfried Devoldere 

In het "Archief van het Land van Wijnendale" in het Brugse Rijksarchief bevindt 
zich onder het nummer 1863 een bundel "Lijst van de paarden die binnen de heerlijkheden 
Pausschen en Vijverschen gehouden worden". 
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Het "Pausschen en Vyverschen" was een heerlijkheid die afuing van het Land van 
Wijnendalel. De heerlijkheid strekte zich uit over de huidige lokaliteiten Torhout, 
Lichtervelde, Gits, Koolskamp, Beveren, Roeselare, Hooglede, Staden, Westrozebeke en 
Zwevezele. 

We geven hier de namen weer van de eigenaars van één of meerdere paarden: 
Rochus Mortaigne, vi(du)a Jan Duane(?), Joos Mestach (komt twee maal voor) x met de 
we(duw)e Maryn Doom, Joos Hassel, Maerten Vande Casteeie, Pieter Ostens, Maerten 
De Cock, Jan Ramault, S(ieu)r Jeroon(imus) Vande Poele, Ja(c)q(ue)s PerneeI, Jacob 
Cauwe, Jan De Noo, P(iete)r Debie, Guill(aum)y Bogaert, Guill(aume) Bee... (Ardooie) 
en Ad(r)y(aen) Loobuyck. 

De broer van één van mijn voorouders, namelijk Jacob Perneel (broer van 
Mechelyne, echtg. Jan Lievens) baatte onder deze heerlijkheid de boerderij en brouwerij 
"Het Roocken" uit (ook het "Rokken,,2 en is ook terug te vinden in deze lijst. We weten 
dat hij er woonde uit zijn staat van goed die echter bewaard is in het RAB onder "Ardooie 
en Ayshove". Dat dergelijke lijsten soms interessante gegevens bevatten, willen we 
illustreren met wat we over onze verre "oom" vonden: "Ja(c)q(ue)s Pemeel gheeft over 
een gebaet (soms schrijft men ook een "bayde") ruyn peert met sterre ende een ooghe oudt 
XX jaer weirt lIll gr(ooten) desen twelcke hy verclaerde ghecocht ghecocht ( ... ) te hebben 
jeghens Jacob Cauwe tot Hardoye desen 1 0 maerte 1698 my als greffier ... " 

Jacob had zich blijkbaar een afgeschreven paard aangeschaft: de meeste paarden 
die in de lijst voorkomen zijn immers ongeveer 12 ponden waard. 

Gelegenheidsvondst 

Jaklien Watteeuw 

(uit de' parochieregisters van PERENCHIES - France) 

Op een los blaadje in het overlijdensregister vindèn we : 
" Je soussigné déclare avoir l'opération cézarienne au cadavre de Marie Catherine Plons, 
aussitöt après sa mort. Epouse Jean François Legrand, et ay extrait de son corps, on 
enfans femelle forme d'environ trois mois, vivant et remauant, ausquel j'ay administré Ie 
sacrement de bapreme en présence d'Antoine François Six, Antoine Plonis, Jeanne 
Cathérine Choquet et Elisabeth Six, qui comme moy 1'0nt vue vivant et remuant. Fait à 
Perencies Ie 17 juin 1764. 

Het register zelf geeft volgende tekst : 
" 15.06.1764 a été extraict du corps de Marie-Cathérine Plonys aussy-tot apres sa mort, 
un enfant femelle, forme d'environ trois mois, vivant et remuant auquel fut administré Ie 
baptême par A.F.S. Du Pont, comme il paroist, par Ie certificat cy joint et fut inhumé au 
cimetière Ie 17.06.1764. Pr. Lefebvre 

1 JOS. DE SMET, Inventaris van het archief van het Land van Wzjnendale en zijn toebehooren. Tongeren. 1934. 
Blz. 3 

2 DESlRE DENYS. Toponymie van Roeselare. Roeselare, 1952. Blz. 295. Hij situeert de hoeve in de huidige 
Popelierstraat. 
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Werken of sterven... 
Wilfried Devoldere 

In het Roeselaarse stadsarchief vonden we in de Wettelijke Passeeringhen van 
Roeselare-Ambacht (nr. 1207) volgende interessante tekst. Misschien kan iemand de 
persoon onderbrengen in zijn kwartierstaat n? 

"Burghm(eest)re ende schepenen vanden ambachte van rousselaere, certifieren voor 
waerachtich dat outer de dryvere als nu ghevanghen tot sluys woonende in een camerken 
van een huys onder desen ambachte is eenen persoon sonder eenighe middelen ende alle 
daghe moet wercken en aerbeyden om synen cost voor hem en syn vrauwe te winnen ofte' 
andersins genootsaeckt soude syn te sterven van onger of wel syn broodt soude moeten 
bidden. voor de lieden deuren actum desen 15e april 1705. " 

Ayshove binnen Izegem --- Staten van goed 


(Bron : RAK, Scabinalen) 

Register 1632-1669 

f'83 

PASSCHUNE DE VELAERE 

De staat overgebracht op 20 mei 1651 

Houder: Joos Vanden Burie, haar echt

genoot 

Kinderen : (niet genoteerd) 

Voogd paterneel : Jan Vanden Burie 

Voogd matemeel : Maerten De Velaere 

(zie ook f' 107 ev, 111 ev, 142ev) 


f' 118v-119 

FRANCUNE MAELFAUT 

De staat overgebracht voor 1657 

Houder : Boudewijn De Busschere fs 

Boudewijns 

Kinderen: Adriaen, Andries, Boudewijn, 

Franchois, Christinken, Martyntken, 

Margrietken, Josyne x Andries Seynhave. 

VP : Adriaen De Busschere(oudste zoon) 

VM : Andries Seynhave 

(Grond verkocht aan Pieter De Bussche

re, broer van de houder). 


Edgard Seynaeve 

f' 123ev 
JANNEKEN HOET 
Overleden te Izegem op 30 Nov 1658(
non poorter) 
De staat overgebracht op 22 Aug 1659 
Houder : Maerten De Francke 
Kinderen : 1) Willemyne De Bussche
re(uit een Ie huwelijk met 

Gillis De Busschere) x An
theunis Willeijn. 

2) Jacques en Jan De Francke, 
gewonnen in 2e huwelijk met de houder. 

3) Marijn Reynier, haar natuur
lijke broeder. 
VP : de houder 
VM: 
(zie ook f' 154) 

Register 1681-1694 

f' llv 
JOOS VAN DOORNE 
Overleden te Cachtem op 4 Nov 1680 
De staat overgebracht op 24 Jan 1682 
Houder: Janneken Perneel fa Antheunis 
Kinderen: Jan, Joos, Pieter, Janneken. 
VP : Sijmoen Van Doome 
VM : Jan Van Doome(hoir) 
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fO 16v 
JAN BULCKAERT 
Overleden te Izegem op 25 juli 1681 
De staat overgebracht op 7 maart 1682 
Houder: Cathelyne Tanghe 
Kinderen : Jan, Fransois, Pieter, Joos, 
Jacob, Guillaume, Tanneken x Laureins 
Belaen, Jossyne. 
VP : Pieter Vanden Bulcke(Bulckaert) 
VM : Sij moen Tanghe 

f029 tlm 30v 
JOOSSUNE DE BUSSCHERE 
Overleden te Izegem op 17 april 1682 
De staat overgebracht op 10 juli 1683 
Houder : Andries Seijnave 
Kinderen : Andries, Petronella x Pieter 
Kerckhof, 

Jossijne x Philips Vermaut, 
Jacquemyne, Janneken. 
VP : Anheunis Symoen 
VM : Adriaen De Busschere 

f032 tlm 33v 
MARY CAUWELIER fa Maerten 
Overleden te Izegem in Jan 1684 
De staat overgebracht op 11 maart 1684 
Houder : Bartholomeus Spriet 
Kind : Bertholomeus 
VP : Jacques Spriet, in Rollegem 
VM : Maerten Cauwelier 

Register 1693-1701 

fOl 
ELYSABETH HELDENBERGH fa Jans 
Overleden te Izegem in Jan 1692 
De staat overgebracht op 30 september 
1693 
Houder : Jan Bulckaert fs Jans 
Kinderen: Martijnne, Joosijnneke, Joan
neken. 
VP : François Bulckaert fs Jans, in Len
delede 
VM : Jan Heldenbergh fs Jans, in Gulle
gem 

f024 

14 

GUILLIAEME ONREET fs Pieters 
Overleden te Cachtem op 25 december 
1694 
De staat overgebracht op ..... . 
Houder : Jaecquemijne Wallaert fa Olli
viers 
Kinderen : 1) Pieter en Tanneken, hun 
zelfs, gewonnen uit een eerste huwelijk 
met Cathlyne Quynten fa Mattheeus. 

2) (schijnbaar geen bij een twee
de huwelijk). 

3) Pietemelle, gewonnen met de 
houder in derde en laatste huwelijk. 
VP : Pieter Werbrouck 
VM : de houder 

Register 1701-1721 

fO 105ev 
JOOS VAN DOORNE fs Joos 
Overleden te Cachtem op 4 juni 1706 
De staat overgebracht op 18 december 
1706 
Houder : Magriete Vermeirsch 
Kinderen : Joos, Pieter, Joannes, Joanna. 
VP : eerst Jan Van Doome fs Joos (broer 
van de overledene), 

later Jan De Poortere 

VM : Marijn Spillebeen 


fO 154ev 
JOSYNE STEELANDT fa Joos 
Overleden te Izegem in november 1710 
De staat overgebracht op 16 januari 1712 
Houder : Guille Arteel fs Maertens 
Kinderen : Marianne en Catharine. 
VP : Jaecques Stee1ant fs Joos, te Izegem 
VM : Jacobus Arteel fs Maertens, te 
Izegem 

(wordt vervolgd : in het volgende num
. mer van 't Stamboompje verschijnt het 

vervolg en slot) 



Hoe word ik lid 
van de Vlaamse 
Vereniging voor 
Familiekunde ? 

Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. gewoon lid, 1500 fr. steunend lid, 2500 fr. minimum beschermend lid) op rekening 

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

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

goedkopere tarieven krijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling i.v.m. lidmaatschap, bemiddeling, 

familieverenigingen, heraldisch kollege: 


CENTRUM VOOR 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 krantje mits een bijdrage van 100 fr. 
Ze moeten wel een eerste maal hun adres en lidnummer opgeven. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons 
tijdschriftje bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. 
Roeselare, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE EIGEN LEDEN ZULLEN WE NATUURLUK MET DANK 
AAN V AARDEN !!!!! Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij niet-ontvangen van het tijdschrift 
door naar: 

Wtlfried 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. 056/350711) 

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

KORTRIJK (in principe) iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 

Het lokaal is gevestigd in het gebouw (eerste verdieping) van de douane en accijnzen, Magdalenastraat 30, 8500 

Kortrijk. (parking de APPEL) 


ROESELARE 


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

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

Het lokaal is gevestigd in de school in de Koke1aarstraat 5, 8800 ROESELARE. 

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: van 18 u 30 tot 22 u ; vierde vrijdag van de maand van 18 u 30 tot 22 u. 

De vergaderingen hebben plaats op de 3de vrijdag van de maand om 20 u. 


TIELT 


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

Sekretaris : Lucien AILLIET, Schuiferskapellesteenweg29, 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 zatervoormiddagen kan men het lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met de sekretaris. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaanlse Vereniging voor Familiekunde? 


.k storl gé\\l1\l1l hé! hdgdl\ \ 1IlOO Cr als gé'YOOIl lid, l51l0 fr. ab st,:ullelld hd, 2500 1'r. minimum als 
Ixschellllellll lid) op rd.élllllg -11-1-1171221-79 vall V. V F. Ant\Verpt:II-Merksél1l. 
kdér liJ o11lvangt maallddijks hd tijdséhrifl VLAAMSE STAM. De kden kUllllen ook uitgaven e11 
fOl1nUlierell mlll gOédkop.:r.: lari.:wn v.:rkrijg.:n (zie om:>I<.]1:\ Vlaams.: Stam). Alk brid\vissding in 
!vérballJ md lidmaalsdwp. béllliJJdillg, Ilnlliliewrenigingen. h.:raldisch kollege enz. : 
! 	 CENTRUM VOOR ]-'AMILlEGESCfllEDENlS V.V.F 

Dienst: 
Vmllkybceckstraat J 

I 	 2170 ANTWERPEN - MERKS1·:M tel. 03/G46 99 88 
L. 

Van harte dank aan de vele leden van de Y.Y.F. die reeds jarenlang gewoon waren 't 
Stamboompje gratis te ontvangen en spontaan reageerden op onze oproep om vanaf dit jaar 
een bescheiden bijdrage te storten van 100 fr. Iedereen zal wel begrepen hebben dat de uitgave 
van dergelijk tijdschrift - ook als is het bescheiden en in de eerste plaats bedoeld als 
mededelingenblaadje - een hoop geld kost De enkelen die nog geen bijdrage hebben betaald 
geven we nog een laatste kans. Hieronder vinden ze nogmaals de voorwaarden om 't 
Stamboompje verder te ontvangen. Vanaf volgend jaar geldt geen uitstel! 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ?'!? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen dOOf storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare. 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 
DANK AANVAARDEN!!1 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen. eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Onze kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051/40 60 75) 

Sekretaris, kontaktadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemsttaat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 6 mei 1995 van 9 tot 12 uur : 
genealogische werkvergadering In ons 
lokaal. 

zaterdag 20 mei 1995 : genealogische 
werkvergadering in het Dokumentatiecen
trum van de Société d'Histoire de 
Comines-Warneton (Waasten). Tevens 
geleid bezoek o.l.v. de heer Van Pottel
berghe. Het centrum bevat heel wat 
fotocopies en microfilms van parochie
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registers uit de grensstreek, boven de 
100000 bidprentjes en rouwbrieven, meer 
dan 2000 titels van bestaande of reeds 
verdwenen tijdschriften o.m. Vlaamse 
Stam, Le Parchemin, Nord Généalogie, 
enz. en 60000 volumes documenten - te 
veel om op te sommen! Een bezoek dat 
zeker de moeite loont. We starten om 13 u 
met eigen wagens op de parking St-Lucas 

zaterdag 3 juni 1995 werkvergadering in 
het lokaal van 9 tot 12 uur. 

vrijdag 23 juni 1995 : les Oud Schrift o.l.v. 
Lucien Ailliet, namelijk het tweede deel van 
de staat van goed uit 1702 van de TieItse 
chirurgijn Baudewijn d'Hanens. 
Dokumentatie en de transkriptie voor alle 
aanwezigen. 

zaterdag 1 juli 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : De. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VlKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 05613507 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iiedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


22 en 23 april 1995 : 30e Nationaal 
Kongres te Oostende. Thema: Eigentijds 
bronnen voor Familiegeschiedenis. Zie 
verder in dit nummer. 

dinsdag 23 mei 1995 van 20 tot 22 uur 
VOORDRACHT door onze voorzitter, Dr. 
Gabriël Vuylsteke over "Feodale 
toestanden in Bavikhove". 

dinsdag 27 juni 1995 van 20 tot 22 uur : 
VOORDRACHT door Johan Roelstraete 
over "Genealogische opzoekingen vooral 
in West-Vlaanderen (vervolg)". 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys. Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051120 3506) 

Sekretaris. kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren : 

- 1° zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur; 

- 2° zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

- 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

:Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

zondag 2 april 1995 van 9 tot 12 uur 
werkvergadering in het lokaal. 

zaterdag 10 april 1995 van 13 u 30 tot 17 
uur werkvergadering in het lokaal. 

Er is geen werkvergadering op de derde 
maandag van april (tweede Pasen). 

zaterdag en zondag 22 en 23 april 1995 
30° Nationaal Kongres. Zie verder. 

vrijdag 28 april 1995 : werkvergadering in 
het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. 

zondag 7 mei 1995 : werkvergadering In 

het lokaal van 9 tot 12 uur. 

zaterdag 13 mei 1995 : werkvergadering in 
het lokaal van 13 u 30 tot 17 uur. 

maandag 15 mei 1995 : werkvergadering in 
het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. 

vrijdag 19 mei 1995 in de grote zaal (nr. 
0.3) naast het lokaal : les Oud Schrift. 
Deze les is in de eerste plaats bedoeld voor 
de mensen die de initiatiecursus hebben 
gevolgd. AJle andere leden die problemen 
hebben met het oud schrift zijn vanzelf
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sprekend ook wdkom. We nemen een paar 
teksten uit het einde van de 18e en het 
begin van de 1ge eeuw ter studie onder 
leiding van Wilfried Oevoldere Iedere 
aaJ1\V~ZlOe krijgt een copie van de teksten " .
en tachterat) van de transcriptie 

vrijdag 26 mei 1995 van 18 u 30 tot 22 u . 
werkvergadering in het lokaal. 

Er is geen werkvergadering op de eerste 
zondag van juni (Pinksteren). 

zaterdag 10 juni 1995 van 13 u 30 tot 17 u 
is er werkvergadering in het lokaal. 

maandag 19 juni 1995 blijft ons lokaal 
gesloten. Met de mensen die de cursus van 
Johan Roelstraete hebben gevolgd, maar 
ook met de anderen die "Oostende" nog 
niet kennen, trekken we naar het 
Dokumentatiecentrum voor Familiekunde 
in de Dr. L. Colensstraat nummer 6 te 
Oostende. We krijgen er uitleg over de 
verzamelingen door de heer Eddie Van Ba
verbeke de plaatselijke voorzitter en 
secretaris-generaal van de Vlaamse Vereni
ging voor Familiekunde. 
We vertrekken om 18 u 45 stipt op het 
Deconinckplein (Sint-Amandskerk). We 
rijden met zo weinig mogel~jk. w~~ens. 
Vooraf verwittigen tot 11 Jum blJ de 
voorzitter (Lieve Denys, tel. 051120 35 06). 

vrijdag 23 juni 1995 is er werkvergadering 
in het lokaal van 18 u 30 tot 22 uur. 

Regeling juli en augustus. 

Bij wijze van proef gelden voor juli en 
augustus de volgende openingsuren: 

Er worden vier zaterdagen voozien waarbij 
het lokaal zal geopend zijn van 9 tot 12 en 
van 13 tot 17 uur. De data : 8 en 15 juli 
19 en 26 augustus. Bij succes wordt deze 
regeling weerhouden in de toekomst, 
anders blijft het lokaal zoals vroeger twee 
maanden gesloten. 

Nieuws van het 
dokumentatiecentrum Roeselare 

De verzameling rouwbrieven was begin 
maart aangegroeid tot 68 580 eenheden 
Reeds de ganse winter is André Cobbe 
bezig met het klasseren van meer dan 
25000 rouwbrieven· iets meer dan de helft 
tS meuw. 

Sedert half december beschikt ons lokaal nu 
ook over een mÎCrofilmleestoesteL We 
vragen wel een kleine bijdrage voor .?et 
gebruik, nl. 100 fr. per jaar. De burgerhJke 
stand van Roeselare, Rumbeke, Oekene en 
Beveren van voor 1870 zijn raadpleegbaar. 
We ontvingen ook een aantal films uit het 
Kortrijkse (parochieregisters) : deze moe
ten nog nagezien en geklasseerd worden. 
Ook wettelijke passeeringen en staten van 
goed van onder meer de heerlijkheid Den 
Bazelt kunnen geconsulteerd worden. 

De locality catalog werd aangekocht bij de 
Mormoonse kerk en kan geraadpleegd 
worden op ons microficheleestoestel. 
Deze fiches geven ons een idee van alle 
films die in België door de Mormoonse 
kerk werden gemaakt. Interessant om Uw 
bezoek aan het archief voor te bereiden of 
om te weten te komen wat gefilmd werd 
over een bepaalde gemeente : ane gegevens 
zijn immers gerangschikt per lokaliteit. 

Er wordt duchtig vèrder gecopiëerd aan de 
parochieregisters van Meulebeke. De 
klappers zijn ter beschikking en ook de 
dopen van bijna de ganse 17e eeuw. 

Meer en meer personen bewerken de paro.,., 
chieregisters van een bepaalde plaats. Een 
initiatief dat we alleen maar kunnen toejui
chen. Zo zijn we in het bezit van de be
werkte parochieregisters van Meulebeke 
(zie vorig nummer) van de hand van Carine 
Guillemijn én van de bewerkte parochie
registers van Anzegem van de hand van 
Pol Depaepe. Een prachtig werk ! 
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Nieuws uit het Rijksarchief 

Hieronder vindt U een lijstje met de vakantiedagen van het Rijksarchief. Daarnaast 
wordt ieder Rijksarchief gewoonlijk een week gesloten - wil hiermee dus ook rekening 
houden. Op dit ogenblik waren die data nog niet bekend. 

maandag 17 april Paasmaandag woensd. 1 november Allerheiligen 
maandag 1 mei Feest van de arbeid donder. 2 november Allerzielen 
donderdag 25 mei Hemelvaart vrijdag 3 november vervanging ] 1. 11 
vrijdag 26 mei vervanging 01.01 zaterdag 4 november gesloten 
zaterdag 27 mei gesloten 	 zaterd. 11 november Wapenstilstand 
maandag 5 juni Pinkstermaandag woens. 15 november Feest van de Dynastie 
vrijdag 21 juli Nationale Feestdag maand. 25 december Kerstmis 
dinsdag 15 augustus Tenhemelopneming dinsdag 26 december Tweede Kerstdag 

********** 

30ste Nationaal Congres 

Vlaamse Vereniging voor Fan1iliekunde V.Z.w. 


in het Feest- en Cultuurpaleis van Oostende 

(Wapenplein) 

op zaterdag 22 en zondag 23 april 1995 

PROGRAMMA 

zaterdag 22 april 1995 

09 - 13.00 u Open deur in het V.V.F. centrum voor Familiekunde te Oostende. 
14 u Verwelkoming Congressisten in de inkomhall van het Feestpaleis. ~ 

Bezoek aan de genealogische boekenbeurs en computertentoonstelling. 
15 u 	 Begroeting Congressisten in de Spiegelzaal. Referaat door de heer Roger 

Bryssinck over "Welke mogelijkheden biedt een computer aan een 
beginnende en gevorderde genealoog ?" 

16 u Referaat door Dr. Hist. 1. Mertens over "Archief en Schaduwarchiefvan en 
over Oostende". 

17 u Verwelkoming van de Congressisten door de heer Julien Goekint, burgemeester 
van de stad Oostende, gevolgd door een receptie aangeboden door de stad. 

17 u 30 Bezoek aan het Heemkundig Museum "De Plate" en aan de Ensortentoon
stelling. 

19 u 30 Feestbanket in het Restaurant BENNY. 
Menu : 	Aperitief en Hapjes; Bisque van Noordzeegarnalen ; 

Suprême van zalm met champagnesaus ; Sorbet; 
Tongfilet gefarceerd met tarbot en truffels; 
Aartshertoginneaardappelljes .. Koffie - Dessert; 
Voorgeselecteerde witte wijnen. 
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zondag 23 april 1995 

09 II Ontvangst van de Congressisten. Kotfte. 
10 u Begroeting van de Congressisten door de Congresvoorzitter en Algemeen 

Voorzitter Y.V.F. 
10 u 15 Referaat door Dr. Hist. Karel Velle over "De Archieven van het 

Vredegerecht als bron voor genealogisch onderzoek". 
11 u 30 Receptie aangeboden door de V.Y.F. Oostende. 
12u en 12u45 lunch in restaurant Benny (in twee beurten) 
14 u Referaat door Prof Dr. Hist. L François over "Bronnen voor 

Familiegeschiedenis tijdens de Franse Tijd en het Verenigd Koninkrijk". 
15 u Referaat door Prof Dr. Hist Romain Van Eenoo over "Bronnen voor 

Familiegeschiedenis van 1830". 
15 u 45 - 16 u Korte pauze. 
16 u 15 Toespraak door Dr. Hist. E. Persoons, Algemeen Rijksarchivaris. 
16 u 30 Overhandiging kwartierstaten van een drietal prominenten. 
16 u 45 Feestrede door de heer Valère Arickx in verband met 30-jarig bestaan V.V.F. en 

(onder voorbehoud) toespraak van de heer Hugo Weckx, Vlaams Minister van 
Cultuur. 

17 u 30 Einde 

" DOOTHALMEN" Kasseirij Ieper - 1624-1 793 

Van de hand van de heer Kristof Papin verscheen bij de Uitgeverij Familia et Patria 
te Roeselare dit interessante werk. Het is in feite een vervolg op "Doothalmen KasseIrij Ieper 
(1524-1606)" door Jan Vanderhaeghe dat verscheen in 1975. Thans bevinden de originele 
registers zich in het Ieperse stadsarchief Deze uitgave beslaat de periode 1624 tot 1793 en 
betreft de registers Ie reeks, nrs. 259 tot 286. 

Voor al wie in deze voor genealogen moeilijke streek opzoekingen doet is dit werk een 
aanrader. Prij s : 350 fr. 

" Afk011ingen in het Oud Schrift " is een uitgave van de Uitgeverij Familia et 

Patria te Roeselare en de Vrienden van het Poperings Archief te Poperinge. Auteurs van 

dit klein maar handig en nuttig werk zijn de heren Kristof Papin en Henri Vandenberghe. Vele 

vorsers hebben problemen met de talrijke afkortingen die in archietbescheiden worden 

teruggevonden maar dikwijls niet begrepen of ontcijferd worden. Misschien kan dit werk hen 

daarbij helpen. 

Prijs: 200 fr. 


De Dienst voor Cultuur van de Provincie West-Vlaanderen is gestart met de 

uitgave van een reeks grensoverschrijdende cuItuurtoeristische brochures. Twee ervan zijn 

reeds verschenen : 

- Hubert Masquelin is auteur van de brochure Van Bosgeuzen tot Beeldenstorm. Naast een 

historische inleiding over de Geuzen in het 16de eeuwse Westkwartier bevat het werk o.a. de 

beschrijving van een fiets- en twee wandeltochten. 

- De brochure In het spoor van '14-18' is van de hand van Anne-Marie Delepiere, Etienne 

Moons en Roger Verbeke. 

Beide brochures zijn verkrijgbaar voor de prijs van 250 fr. 
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HANDLEIDING VOOR GENEALOGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN 

Addenda 

p. 9 voeU100t 14 1. -M. en F. ANDRIVEAU, Recherche Héritiers, Parijs, 1994, 189 blzn. (Collcction "Documents") 
p. 12 voetnoot 17 V. DE DONDER Lieflle is van alle t~idetl. Het gezin als waarde in de 21.\1e eeuw, BrusseL 1994. 
173 blzn. 
p. 13 voetnoot 21 T. DE HAAN (red). Folklore der lage landen. Amsterdam-Brussel. 1972. 
1. FRERE (!Jew. 1. VENKEN), Volkskunde in Limburg, Gent. 399 blzll. 
G. CEUS, Volkskundige kalender voor het V1aamsche lalltl. Gent. (heruitg 1932-33 met in!. door R. van der 

Linden), 326 blz\1. 

Belangrijke tijdschriften: 

VolksktUlde 

Ons Heem 

Oostvlaamse hmten. Tijdschrift voor volkskwlde en mIkskultuur (Gent). 

De Brab,mtse folklore en geschiedenis (Brussel). 

Zie vooral de lopende bibliografieën in deze tijdschriften. 

p. 13 De volkskunde kuIllien we gewoon uitbreiden tot de geschiedenis van het dagelijks leven (zie ook demografie. 

sociologie en mentaliteitsgeschiedenis). Hocwel eten en drinken hierbij zeker op de eerste plaats komen, waren 

woning, kleding, verlichting, verwarming, hygiëne en ontspanning, enz... ook het voorwerp van dagelijkse 

bekommernis. De studie van al deze aspecten is belangrijk voor de familiegeschiedenis. 

Dagelijks leven : 

M. BOONE, H. GAUS, P. SCHOLLIERS, e. VANDENBROEKE, Dagel~iks leven. Sociaal-culturele 
omstandigheden vroeger en nu, Deume-Ommen, 1982. (Culturele geschiedenis van Vlaanderen. Deel 10) 
1.A. VAN HOUTTE, Het verleden van Europa. Twintig eeuwen sociaal-economische geschiedenis, Leuven-Tielt. 
1992, 303 blzu. 
R. LINSKENS, Wat'n leven, Antwerpen-Amsterdam, 1974-1983,7 cIln. 
Overlijden : 
K. VELLE. Begraven ofcremeren. De crematiekwestie in België. Gent (St. Mens en Kultuur), 127 blzn. (behandelt 

de periode 1870 tot nu) 

Over eten en drinken: 

W. BORN, Eten door de eeuwen. De geschiedenis van de culinaire cultuur, Baam, 1989,247 blzn. 
P. SCHOLLIERS, Arm en rijk aan tafel. Tweehondertl jaar eetcultuur in België. Brussel (BRTN), 1993, 288 blzn. 
H. STALPAERT. Oudvlaamse keuken en kookkunst. Historie en folklore, Reule, 1957. 
1. M. van WINTER Van Soeter Cokene, Bussum, 1971. 
C. MACHEREL, R. ZEEBROEK (leid.), Brood doet leven. Betekenis en rol van het brood in Europa, Brussel 

(Gemeentekrediet), 1994, 125 blzn. 

Over kledij: 

L. en F. FllNCKEN, Costumes et armes. Les so/dats de tous les temps. Tome 1. Des pharaons à Bonaparte, Doornik 

(Casterman), 1988, 155 blzn. 

M. USTER. Costumes ofeveryday life. An i/lustraded History of Working C10thes 900-1910, Londen, 1972, 178 

blzu. 

L. VAN BEURDEN. Over motie en mensen. Tien eeuwen kostuum geschiedenis. Nijmegen (Sun), 1994.216 blzn. 
H. VANNOPPEN red.), Streekdrachten in onze gewesten. Antwerpen - Brabant - Limburg - Oost-Vlaanderen • 

West- Vlaamleren, Gent (Stichting mens en kultuur), 1994. 

Over hygiëne: 

D. LAMARCQ. Het latrinaire gebeuren. De geschiellenis van de w.c., Gent (Stichting Mens en Kultuur). 1993. 

304 blzn. 

Over wonen en woningbouw: 

L. DEVLIEGHER De huizen te Brugge. Tielt-Weesp, 19752. 

Reeks Landelijk leven en hoevengids. Groot Kortrijk, 0.111. 


1. ROELSTRAETE, I. CALLENS. L. GHILGEMYN. C. DECALUWE. Deel 6. Heule, Tielt 1994. 255 blzll. 

Ph, DESPRIET, 20 Zuidwestvlaamse hoeven. Kortrijk 1978-86. 3 cIln. 

e. TREFOIS. Oude hoeven in Vlaanderen. Brussel, 1977. 247 blzn. 
e. TREFOIS. Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur. Sint-Niklaas. 1978. 305 blzn. 
1. WEYNS, Vlaamse hoeven. Vorm en sfeer. Lier. 1967, 77 blzu. 



p. \.+ \0",111001 ~~ P \lAENE. R. DE HERDT. bulustriële archeologie in België. Geilt (SC Mens en Kultuur) . .+.+0 
bllJl 
p. J.+ J. ART (red t Hoe sdlr(i/ïl, de gesdtiedenis I'lIJ1 m(jll gemeente? Deeill. Midtie/eeuJI'e11 & Moderne Tijd. 
Ude 101 18de L'L'UII' G",nt. 19<)·L 2ö.> bl/JL 

p. 1-+ \OClllOol ~~ D. LALJRENT ",n J. LEMAIRE. Hi~1oire dL' village: Le Boullay-Mivoie. Généalogic-magazine. nr. 

13.+ (I <)<)0). p. 17-25 toont aan hoc men uitgaande \all vooral de parochieregisters eell dorpsI1lonografie kan schrijven. 

p.'+9 L LINDEMANS. VoormulL'rs i/1 tie MitMe/eeuJI'ell. Deurne. }982. 1.+9 bl/.n. 

Hv1. VAN WINTER.. lP..!. GEWIN. GeneaiogiL' ell lIaamgeving in lil' middeleeulI'en. Leuven (instituut voor 

Naamkunde). 1961. 68 bllll. 

E. \VARLOP. De ~7aamse lUIe/mor /300. 2 din III .> balld.. Hand/~ll11e. I<JMi. 
p. 1.+5 
G. \an DlEVOET. Het notariaat als hulpbron WJOr de jumi/iekllluie. Vlaamse Stam. XXIX (I <J<J]). p. 337-].+.+. 

Ph. GODDlNG. C. BRUNEEL. F. STEVENS. c.a.. Geschiedenis van het l10tariaat in België. Bmssel 

(Gcmecntekrediet). in voorbereiding. 

De Nederlandstalige Regionale Raad van de Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen licht het publiek gere

geld voor door middel \'an infOn1laliebrochurcs. Enkele recente uitgaven· 

Wat kan een notaris voor u doen ') 1<J93. 15 blzl1. 

Aan- verkoop. BmsseL 199'+. 16 blllt 

Adoptie - afstamming, BmsseL 199'+. 15 blzn. 

Aktekosten, BmsseL 1994. 15 blzn, 


"<'v Erven, BmsseL 1994, 16 blzl1. 

Huren en verhuren. Brussel. 199'+. 2.+ blzl1, 

Huwelijk, Brussel, 1994. 19 blzIl. 

Lening - krediet, BrusseL 1994. 20 blzn. 

p. 168 G, HOORNAERT. De 17de eeuwse Roeselaarse parochieregisters werden pas in 1891 aan het stadsarchief 

toegevoegd, Vlaamse Stam, XXIX (1993), p, 267-271. 

p, 192 P. DONCHE. HL" 17de eeuwse handschrift in calligraflSche schrijfboeken. Vlaamse Stam, XXX (1994), p. 

319-328. 

p, 204 Over armenzorg: 

D. VAN DAMME, Armenzorg en de staat. Comparatief-Itistorische studie van de origines van de mOllerne 

verzorgingsstaat in West-Europa (voornamelijk achttiende tot begin negentiende eeun~. Gent 1990, 328 blzn. Met 

uitgebreide bibliografie. 

p, 205 E. AERTS, M. BAELDE, H. COPPENS, H. DE SCHEPPER H. SOLY. AK.L. THIJS, K. VAN 

HONACKER De centrale overheidsinstellingen van de Habsburgse Nederlanden (J.l82-1795), Bmssel (Algemeen 

Rijksarchief), 1994,2 dln. 981 blzn. 

p. 217 Andere brmmen uit het oud regiem. 
E. COGEN, Genealogisch onderzoek vóór het bestaan van de parochieregisters. Vlaamse Sl.:'1I11. XXIX 51993), p. 
221-225, 
p. 218 J DE BROUWER De t.taten van goed als bron voor het leefmilieu gedurende de 17e en 18e eeuw te 
Haallert en Kerksken, Het Land van Aalst, 1977, p. 1-48. 
p. 251 M. BLOCH, La société féodale, .... Parijs (Albin Michel) 1994 (herdmk), 702 blzl1. 

p. 252 E. THOEN, 
p. 279 Het is belangrijk vooraf eens enkele goede familiegeschiedenissen door te nemen vooraleer zelf aan de slag te 

gaan. 

E, COGEN, De geschiedenis van de familie Cogen, 1994. 2 dIn.. 950 blzn. 

E. DE RIDDERE, Histoire de la familie van Ackere. Tablettes des Flandres. Recueil 3. Brugge, 1952, 430 blzn. 
P. DONCHE, Genealogie der familie Donche in de kasseirij Veurne, te Diksmuide en de kasseirij leper in de 15de 
tot 18de eeuw, Dl. I. 1991.273 blzn. 
1. ROELSTRAETE, Defamilie Dugardyn weleer du Gardin alias van den Bogaerde, Brugge, 1981, 387 blzn. 
E. VAN HOONACKER, Geschiedenis van het geslacht Van Hoonacker I Vanhoenacker(e), Kortrijk 1964, 178 
bIzn. 
Heraldiek 
p. 281 J-P, TYTGAT, Y. DELANNOY, e,a., Een t.tad en een geslacht E1fngen en Arenberg 1607-1635, Brussel 
(Gemeentekrediet), 97 blzn. 
Naamkunde 
p. 306 P. DONCHE. Depopulairste Belgischefamilienamen. Vlaamse Stam, XXIX (1993), p. 331-335. 
C. en Ph. RAGUIN. L 'officiel des prénoms d'Europe. 33.000 prénoms classiques, exotiques, originaux, 
nouveaux... , Alleur (Marabout), 1993,381 blzn. 
P. ROORDA De voornamen van nu. Waarom geven ouders hun kind nu juist die naam ?, Vianen. 1994, 138 blzn. 
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Ayshove binnen Izegem 

Staten van Goed 


Edgard Seynaeve 

f'162 ev 
MARJJ VAN OVERSCHELOE fa 
Berterams. 
Overleden te Izegem op 6 mei 1712 
De staat overgebracht op 8 juli 1712 
Houder: Jan Fremaut fs Pieters 
Kinderen: Joannes, Franciscus, Marij, BarbIe, 
Petronella 
VP : Joos Polderman fs Anthone, in Wevel
gem 
VM: Adriaen Van Daele x Jacquemyne Van 
Overschelde, te Lauwe 

f'165vev 
JACQUELIJNE SAMIJN fa d'heer Gillis 
Overleden te Heule (Vrij Eijghen) op 23 
februari 1712 
De staat overgebracht in februari 1713. 
Houder : Martynus Lavens fs Rogiers 
Kinderen: Anneken, Jossijneken, Barbelken. 
VP : Rogier Lavens, de grootvader van de 
kinderen, wonende in de prochie Kortrijk 
VM : Sieur Jacobus Samijn fs d'heer Gillis, 
oom van de kinderen, wonende te Harelbeke 
(binnen). 

REGISTER 1717 -1751 

fD48vev 
PIETER KERCKHOF fs François 
Overleden te Cachtem in oktober 1717 
De staat overgebracht op 7 februari 1718 
Houder: Marij Tanghe fa wijlent Pieter 
Kinderen: Pieter-Joannes, François, Jacobus 
VP : Frans Kerckhof fs. wijlent Frans, in 
Cachtem 
VM : Carel Tanghe, te Oekene 

f'51vev 
ANNA ONREET fa Guillaume 
Overleden te Cachtem in juli 1717 
De staat overgebracht op 9 maart 1718 
Houder: Jan De Muijnck fs wijlent Rogier 

Kinderen : (1) de wees van Pieter De Duyt
schaever fs Pieters, in eerste huwelijk gewon
-Ren met Anna De laere (die dochter was uit 
het eerste huwelijk van Anna Onreet met wij
lent Guilliaeme De Laere) 

(2) Maij en Lucrèce De Muijnck fii 
Jans, uit het tweede en laatste huwelijk 
VP : Jan Vercruijsse 
VM : Guilliaeme Onreet fs wijlent Christiaen 

f'97vev 
JOANNES CHARLES fs Jacques 
Overleden te Izegem op 4 september 1725 
De staat overgebracht na 1725 
Houder : Petronella Dooms fa Piet ers 
Kinderen : Joannes (overleden kort na de 
dood van de vader), Petronella, Catharina, 
Maria-Francisca 
VP . Guillaume De Coock, te Ledegem 
VM : Christiaen Doom, te Izegem 

REGISTER 1743 -1754 

MARIE VAN COMPERNOLLE fa wijlent 
Guillaeme 
Overleden te Izegem op 9 februari 1749 
De staat overgebracht op 8 november 1749 
Weduwe van Francoîs Godderis, overleden te 
Izegem in 1708 Vier staken: 
(1) Marijn Godderis 
(2) Joanne Godderis 
(3) Barbara Godderis 
allen hun zelfs 
(4) De kinderen van wijlent Maria Godderis fs 
Francois, die gehuwd was met Pieter-Joseph 
Eeckhout fs Michiel, met name 

(a) Pieter-Joseph Eeckhout Gunior) 
(b) Marie-Catherine Eeckhout 
(c) Guilielmus Eeckhout 
(d) Hilonius Eeckhout 
(e) Barbara-Theresia Eeckhout 
(f) Germanus Eeckhout 
VP : Domyn Eeckhout, broer van Pieter 

Joseph Eeckhout (senior) 
VM : Marijn Godderis 
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f5Ivev 
MARIA-CATHARINA DE BUSSCHERE 
fa wijlent Jan 
Overleden te Izegem op 2 september 1750 
De staat werd overgebracht kort na sep
tember 1750 
Houder: Pieter Heldenberch fs Guillaume 
Kinderen: geen 
Hoirs collateraal : 
(1) Joannes de Busschere 
(2) Pieter de Busschere 
(3) Joanne de Busschere x Robert Goemaere 
(4) Barbara de Busschere x Maerten van 
Bosseghem 
(5) Petronella de Busschere x Pieter vander 
Heeren 
(6) De vijf kinderen van wijlent Marie de 
BÖsschere verwekt met Joannes Ameije fs 
Guillaume, met name : 

(a) Guilielmus Ameije 
(b) Joannes-Baptiste Ameije 
(c) Pieter Ameije 
(d) Judocus Ameije 
(e) Martinus Ameije 

VP : Joannes de Busschere 

VM : Judocus Ameije 


(7) De halve zuster van de aflijvige : Jossijne 
de Busschere fa Jan, gehuwd met Matthijs 
Eeckhout 

f72ev 
GODELIEVE THmAUT fa wijlent Mahieu 
en J oanna Wilain 
Overleden te Izegem op 22 augustus 1752 
De staat overgebracht op 24 september 1753 
Zij was de weduwe van Anthone de Ruijck fs 
Arnout 
Kinderen: 

(1) Anthone de Ruijck 
(2) Hilarius de Ruijck 
(3) Het weeskind van wijlent Godelieve de 
Ruick fa Anthone, verwekt met Hubrecht de 
Brauwere fs Hubrecht 
YP : Joannes-Joseph de Brauwere, uit Cach
tem 
YM : Anthone de Ruick Gunior) 

f75 ev 
ANTHONE DE RUIJCK 
fs wijlent Aemout 
Overleden te Izegem op 24 februari 1751 
De staat overgebracht op 24 september 1753 
Houder : Goddelieve Thibaut fa Mahieu en 
Joanna Wilain 
Kinderen' 
(1) Anthone de Ruijck 
(2) Hilarius de Ruijck 
(3) Godelieve de Ruijck x Hubrecht de 
Brauwere 

f81 ev 
GODELIEVE DE RUIJCK fa wijlent 
Anthone en Goddelieve Thibault 
Overleden te Izegem op 7 mei 1752 
De staat overgebracht op 19 november 1753 
Houder : Hubertus de Brauwere fs wijlent 
Martinus en Joanna Barbier 
Kind : Hubertus de Brauwere fs Hubertus 
VP : Joannes-Josephus de Brauwere, koster 
teCachtem 
VM : Anthone de Ruijck, broer van de 
aflijvige 

********** 

De Zantingen: alfabetische klapper op de persoonsnamen 

Bij het opmaken van 't Stamboompje bevatte de computer van de Roeselaarse afdeling 
méér dan 85000 vermeldingen van namen. Het betreft hier bijna 70 delen waarvan de namen 
verzameld zijn in één totaalindex. Dit bestand is vlot en op een eenvoudige manier te raadplegen via 
een eigen ontwikkeld programma. Normaal gezien zal vanaf april ook een printer ter beschikking 
zijn in het Roeselaarse V.V.F.-lokaal zodat een afdruk kan bekomen worden van de gezochte naam. 
We vragen een bescheiden bijdrage van 5 fr. per blad: iedereen die met een Deskjet printer werkt, 
weet wat een bladzijde aförukken kost. 
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De K.ortrijkse \Veeskamer : Ontledingen Weezerie 1548 - 1576.. ~ 

In 1093 \'erschenen de eerste drie delen van de "Ontledingen Kortrijkse Weeskamer" van de 
gebroeders Patlick en Philip Owrbergh Momenteel zijn de volgende drie delen klaargekomen. Ze 
bewerkten voor de gcinteresseerde genealoog de periode 1548 tot en met 1576, met andere 
woorden de boeken -17 tot en met 56 

Zoals de vorige maal hebben zij de gemeenten Aalbeke, Bellegem, Gullegem, Moorseie, 
Rollegem, Sint-Denijs en Wevelgem uitgepluisd. Deze drie delen bevatten opnieuw meer dan 
11000 venneldingen van namen. Alle namen die in de weezerijakten voorkomen worden 
weergegeven met de hoedanigheid. 

De prijs was met het samenstellen van dit tijdschrift nog niet bekend (einde tèbruari). Verkrijgbaar 

vanaf:~2 april '95 (Kongres) en later in het Roeselaarse VVF.-Iokaal. Inlichtingen bij de voorzitter 

ofde sekretaris voor wie het boek wenst te ontvangen. 


Het Westvlaamse Kwartierstatenboek III zou ook moeten klaar zijn tegen het ,., 

Nationaal Kongres. Allerlei pech noodzaakte er ons toe de uitgave ervan uit te stellen van 

november '94 tot april '95. Ook nu loopt niet alles van een leien dakje. Dezelfde regeling geldt als 

de hierboven vennelde delen over de Kortrijkse Weeskamer. 


********** 

Slachtoffers van de negenjarige oorlog. 
Logementen onder de heerlijkheid" 't Pausschen en Vyverschen ". 

In vele archieven zijn schaderapporten terug te vinden uit de periode van de negenjarige 
oorlog (1688-1697). Eén van die rapporten is geklasseerd in het Fonds Wijnendale in het Brugse 
Rijksarchief onder het nummer 1861. Naast onkosten van logementen uit de periode 1696-1709 
bevat het bundel ook een lijst met de slachtoffers van de stOffil van 1711. Hieronder geven we de 
namen weer van de personen die schade leden door de logementen onder de comande van marchal 
de villeroy ghecome te thielt de XIXe ougst 1696 ende de XIX 7bre daemaer. De staat van schade 
en onkosten werd opgemaakt door baljuw en schepenen van de heerlijkheid van het gone diversche 
laelen ende inwonders deser heerl(ickhede) hebben ver/oore door het frans leg her onder de 
comande van marchael de villeroy ghecome tot thielt de XIXe ougst 1696 en de XIX 7bre daer 
naer comende camperen tot thorout ende van daer vertrocke 17 8bre 1696 soo ter causen van het 
verlieren van vruchten, fourage en branden van huysen, schueren etca, op cappen van hout, 
boomen, verlieren van beestiaelen, cleede1'en, van de huyscatheyl mitsg(ade)rs Ol1costen van 
sauvegarde gelden aldus soo hier volcht ... 
We hebben de nanlen niet alfabetisch geplaatst maar in de volgorde zoals ze in het dokument 
voorkomen zodat men achteraf gemakkelijker een naam kan terugzoeken in het archief 

Wie meer wil weten over deze periode en de troepenbewegingen in onze streek verwijzen 
we naar het artikel van Marcel Delmotte in het 4de Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige 
Kring "De Gaverstreke" (Waregem, 1976), blz. 91-214 : De Kasseirij Kortrijk en de 
gaverstreek, de grote verliezers van de negenjarige oorlog. 
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de baliuw 
Rogier Suelinck (schepen) 
Marthinus Declerck l's Nicolays (schepen) 
l\laenen Decock (schepen) 
Guill(aeme) Fiers (schepen) 
Joos Jonckheere (schepen) 
P(iete)r Farasyn 
Frans Dugardeyn 
P(iete)r Declerck 
Joos Verrnersch 
Guill(aeme) Dumon 
P(iete)r Vercruysse 
Daneel Messchaen 
Guill(aeme) Bogaen 
Jan Rooseboom 
Adry(aen) Loobuyck 
Adry(aen) De Muelenaere 
Andry(aen) Dhooghe 
Jan Wellecomrne 
M(icrue)l Temlote 
Jan Verburch 
P(iete)r Roelens 
Jacob Goddyn 
Martheyn Van Walleghem 
Joos Mestdach 
vi(du)a Joorys Colpaert 
Berthol(omeus) Coorens 
Jacq(ues) Joye 
Luycas De Jonghe 
Maryn De Hoome 
Adry(aen) Houck 
Martinus fs. Jo. Declerck 
Joos Hosseis 
Jacq(ues) Assele 
Frans Dekeysere 
P(iete)r Plypo 

Lauwerins Willeman 
Jan Verhelst 
Anthone Crombee 
Gillis Emboo 
Jacq(ues) Verheecke 
Jan Mackelberch 
Jan Gheevaert 
P(iete)r Vander Stychele 
Jacob Baert 
L yevene Clarisse 
vi(du)a Jacq(ues) Huyvettere 
Jan Denoo 
Rochus Mortangne 
Caerel Ducheyne (?) 
vi(dua) M(icrue)1 Deschryvre 
Carel Dugaerdeyn 
vi(du)a Guill(aeme) Verrulle 
Maerten Cauhereel (?) 
Jacq(ues) Van Beselare 
Jan Bertram 
Jacob Lucx 
Micruel Plets 
Jacob Van Nieukercke 
P(iete)r Messelis 
Jacob Pemeel 
Caerel Roelens 
Carel Van Steenkiste 
P(iete)r Osten 
P(iete)r Goemaere 
Micruel Vande Casteele 
Adry( aen) Ramault 
Jan Delare 
P(iete)r Breemersch 
Maryn Deneckere 
Maerten Vande Casteele 

Wilfried Devoldere 
********** 

Het Tieltse 1940 - 1945. Bèdreigd, bezet, bevrijd. 
door KURT RAVYTS en PETER STRUYVE. 

Een uitgave van de Heemkundige Kring DE ROEDE V AN TIELT. 

Bestelling door betaling op rekening 712-1101732-89 van De Roede van Tielt. Tielt. 

- voorintekenprijs (tot 1 april '95) : 1250 fr. (+ 100 fr. verzending) ; 

- na 1 april '95 : 1495 fr. (+ 100 fr. verzending). 

Wie lid is of wordt van 'De Roede van TieIt' geniet nog gunstiger voorwaarden. Alle inlichtingen 

bij Ph. De Gryse, Kastanjelaan 1, 8700 Tielt (tel. 051/40 1838). 
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Overleden vluchtelingen te Roeselare 
in 1914 en 1915. 

Wie geconfronteerd wordt met voorouders in de Westhoek of de front streek krijgt te 
kampen met allerlei moeilijkheden. Dikwijls zijn de parochieregisters verdwenen en is heel wat 
archief verloren gegaan. Het is echter niet alleen het Ancien Régime die problemen kan opleveren; 
ook de periode van de Eerste Wereldoorlog zelf plaatst de vorser soms voor veel problemen: zo 
wordt het soms moeilijk om terug te vinden waar één of ander familielid eigenlijk gestorven is. In 
de meeste dorpen was iedereen gevlucht, eerst dichtbij, en later naar Frankrijk of andere verre 
oorden. 

Te Roeselare overleden in de oorlogsjaren 1914-1915 meer dan 120 vluchtelingen, waarvan 
de meesten hun woonplaats hadden in de naburige gemeenten Moorslede, Passendale en 
Westrozebeke. Toen we een paar jaar geleden de 1ge eeuwse parochieregisters van de Roeselaarse 
Sint-Michielsparochie fotocopiëerden werden ook heel wat losse stukken aangetroffen in de'" 
registers die vanzelfsprekend ook werden gecopiëerd. Eén van die stukken - een gedachtenisprentje 
in de vorm van een drieluik - geven we hier weer : de lijst bevat waarschljnlijk voor sommige 
vorsers interessante inlichtingen. 

Wilfried Devoldere 

:1 

I; 

\: 

Ter zaliger Gedachtenis 
lJ~" 

VLUCHTELINGEN 
dIe, 


uit huune heerdsleden verdreven, 

overleden zIjn te Rousselare. 


gedurende de oorlogsjaren 191.·15. 


OU!) 	 O\'l";RUUHiN 

1 ü 	 I·J· 
I. E. M. Maria-ElIgriberla, Boom 76 j. 30 Okt. 

Ahdi;.., d,.:t' AnuC\ Claren. 

2. 	Ignaas Dhu/sler, Moorslede 76 j. 19 Nov. 
edd g. )iolanic Forroz 

él. 	 Rosalie Vermeu/en, Moorslede 65 j. 21 » 

echfg-. K. Yerbrugge 


4. 	 Leon. Huyghebaert, Moorslede 82 j. 22 

wed. Elililie W)'ffels 


5. E. Zust .Scholaslica, Moorslede 77 j. 22 
6. Rosalie Verhelsi, Moorslede 66 j. 22 
7. Louise Verhaeghe, Moorslede 79 j. 23 ~ 

8. 	 Elisa Noppe, Moorslede 44 j. 24 

{j,·ltI;t. 11. ~[oel'kerke. 


9. ju/iana Dutry, Moorslede 66 j. 24 
10, Maria Demonie, Moorslede 84 j. 25 
11. 	 Barbara Dejonghe, Moorslede 84 j. 25 

wed.!'. Vana>..:t..,cho. 
12. 	 Si/vie Seys, Moorslede 60 j. 2'> 
13. 	 jl//ie Vanackere, Moorslede 70 j. 26 

ech t. l'iptr.:r Peel. 

14. 	 Felix Lecompte, Moorslede 86 j. 26 
('ebt.•\fll. I1cnBckûro. 

15. UOllie l'àndamme, Moorslede 66 j. 26 Nov. 
\Yf\1l. ...\ lI!!. S.llf'('PI1I:. 

16. Me/anie Mahieu. Moorslede 71 j. 26 » 
Wl'ti. î ',v!~1. V(~fnS~f~1.. 

17. Godelicl'I'\/errnynck, Moorslede H2 j. 26 

I',. Henri DebrclI. \l.roumen 52 j. 21< 

19, FirJ!mie Blanckaert. Passchendaele 87 j. 28 
w. Kar.-] \~DI;-;I'h:1eve. 

20. Francis Dutry, Pnsschendaele 92 J. 28 
w. t \d",a H"'l'Î1:,10ot, 

21.. 	jlIliano Lellridan. Passchl"ndal"le 76 j. 29 
,'d:r, Is. \·flnllandpr. 

22. Ai/de Depoortere, Passchendaele 38 j. 29 
23, Nal/wlir Deraedt. Moorslede 70 j. 29 

\\- .J~U' )t"l~r~""·TWltl. 

24. 	 Marie Ferstraete. Moorslede 64 j. 29 
25. 	Karel Lancl.:riet. Moorslede 88 j. 30 

\L ,lulia!l:J lIdif'. 

26 	 LuCÎe DerJ. Moorslede 72 j. 30 
wdL Kar.'! L'-t~-"nH. 

27. Gcta"ie Valllsucker, Poelcappelle 84 j. 30 
w. Kan'l \·I'r(aÎlIil~. 

2B. Isid. l'anOl'erberghe, Passchendnele 68 j. 30 
29. joanncs l'crI'isch, Moorslede 77 j. I Dec. 
30. joannes Ver,,!ote, W. Roosebeke 75 j. 2 

.'cht. Lt:>nnje ~f·~~nae"e. 

31. Leo Vandenbrollcke, Moorslede 8ti j. 2 
32. 	Everard Vantomme, Mnorslede B7 j. 2 

.,th;. t\' ,...:ali.· La! ,.'\"1'. 

33. Francis Soenen. Poelcappelle 70 j. :1 
34. Rosalie Bogaert, Passchendaele 72 j. 3 

echt. ,I. t,'lîlh'i.;YlllUilli .... 

35. Barhara Bosl,l'n, Moorslede 75 i. 4 
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36. Rosalie I/ersueve/. 
37. Emil!l Lecluysi'. 

('('hl. Amelio Degryse. 

38. Lueie Paref. 
w0d. Lüd. \'OI·.trnete. 

39. Karel Depoortere. 
40. Alexander Bt/yek. 

f~l'ht. Maric CnÎmnn. 

41. Caroline Degraél·e. 
42. Ros. Debrabandere. 

('I'hL L. Del'flnrtefe. 

43. Hendrik Nllyltens. 
óeht. E. ~lembrrHll'k. 

44. Camiel Vandeputfe. 

Moorslede 79 j. 5 Dec. 
Moorslede 59 j. 5 

Moorslede 87 j. 7 

Moorslede 56 j. JO 
Steenhuyze 54 j. tO 

Poelcappelle 99 j. 12 
Moorslede 68 j. 14 " 
PoeIeappelIe 57 j. 15 

Moorslede 55 j. 19 
45. 	Barbara Spillebeen, Moorslede 78 j. 20 


c.:ht. 1'. Yanghpluwp. 


46. 	Zoë Delva. W. Roosebeke 35 j. 21 

ocht. Hedof ~O{\H. 


47. jan Vanfhuyne, Staden 90 j. 21 
\\'.llarbanl 'Villat'rf. 


4H. Karel Gllysbrecht. Moorslede 73 j. 22 

49. joannes Bo!!aert, W. Roosebeke 87 j. 25 
50, Karel Pa/fyn. 	 Passchendaele 86 j. 28 


echt. Lf3rmit) Snenen, 


51. Mar ia Bardyn, W, Roosebeke 70 j. 28 
52. 	EugenieVandepulte, O,Nieuwkerke 70 j. 29 


w, Leonar<l 'Yittnuck, 

53. joseph Crel'its. W. Roosebeke 821. 30 

ocht. :>i!v;c Dewulf. 

')4, Amelie La/eman, Eessen H5 j. 31 
w. Pa \'. Kpl'-it'hotter. 

60 en 6 onbeja,1rde kinders. 

H2. Karel HIIVjfllc. MooTslede 71 j, 17 Maart 
wPil L!IHi~f' sl,·'(·(:kl'. 

H:"l. Horf .Cliufkemaillie, Muurslede 7ti j. 20 
wnd. Yktnr :--:!PHW. 

K4, Karel Desclll'\'l'ere. Moorslede ü4 j. 21 
w.l)tlilnm.lh.'i lll ",t. 

i'Îi\. joannes OS/.1'I1, Mu()rsled~ Î 1 j. 30 
\\", \ïq..!". YaIHtl'tHi.uoelo. 

H6. joal/nes Bamelis. Staden 76 j. 30 
~cht, no~alie Ho,ton. 

Hi, Lconard Vanisacker, Poekappelle HO j. 6 April 
HH, F. Vandermei'rsch. Passchendacle 71 j, H 

1\'8d. Bur!'"ra ~lnnèh ;', 

H9, Uv. Van Glle/uwe. Moorsledc 90 j. I::: 
wcd. Eng. Y:lIl1lf\,tl!. 

90. Augllste Forrez. Passchendaele 80 j. 17 

91. 	Karel Remmer)', Becelaere 72 j. 21 
13cht. ~lal"iu Ca)ï.wr1. 

92. Barbara Py!'e, 	 ' W. Roosebeke 70 j. 24 
wed. Loui~ llèlllOy. 

93. ju/es Vandenblllcke, O.Nieuwkerke 24 j. 30 
94, Camiel Desmedf, Boesinghe 25 j. 5 Mei 
95. Frederic Bostoen, 	 Passchendaele 79 j. 6 

,wod. Sophic Maseure. 

96, Elvire Hassebroucq, Wytschaele 12 j. 16 
97, joseph Depoorfer,' Eessen 26 j. IH 
9H,jllliana V.d.Broucke. Poelcappellc 60 j, 19 

". BI'. Yanmaekelbergh. 
99. 	Camiel Hampe W. Rooseheke 66 j. 21 

ncht. Hüsalie WittOllck. 

100, Prosper Vallaeys, Eessen \I j. 22 
Hl!, 	Henri Amery, Eessen 5R j, 30 

echt. nr. Hcndryckx. 

102. Lueien Depuydf, Passchendaele 23 j. 7 Juni 

61. 	Leon. VandevVI'('re, Moorslede 80 j. 
". Th~r. Lam!);,li". 

62. 	Ther. Dekete/aerl' Passchendaele 95 j. 
wetl. P. '-alllorb"l'g'h{'. 

63. juljana Parmentier. Passchendaele 48 j. 
64. Octavie C/aerbOIlI, Poelc~ppel1e 78 j. 
65. 	Sidonie Delcambre, W. Roosebeke 80 j. 

echt. Dl,gift; Df'rno. 

4 Jan. 

4 

6 
8 
9 

66, joan.Clinckl'maillie, Passchendaele H2 j. 18 
w. A mello Hügaf'rt. 

67. Eduard SieUlv. 
wed. Lnf,lli~ ~i')Il\L 

Moorslede 79 J, 24 

6H. E, Zuster Agnes. Moorslede 7H j, 24 

69, Flav. Clinckemaillie, Hooglede 
echt..J. ClinckollHlilli.'. 

34 j, 28 

70. 	Con st. Deceunil1ck. Passchendaele 77 j. 30 
wed. Lucia \Y\'lf,'ls. 

71. Rosalie Verh~esl, Muorslede 75 j. I Febr. 
72. L{{CÎe Claeys. W. Rooseheke 80 j. 3 
i3. Mafhilde Bee/prez, Moorslede 44 j. 9 
74. juliana Vanfleleren. W. Rooseheke 77 j. !l 

f'cht. lIon. !;\l'rrnf'l1. . 

75. Amelie Moes, Poelcappelle 58 j. 12 
76, Amelie Denerkere. MooTslede iS j. 16 

wed. Jlelix L~cnlnl,t(>. 
77, Lucie Pype. Passchendaele 5H j. 21 

w. Loonani Heynaf.\rt. 

78, Francis Breyne, Staden 62 j. 1 Maart 
e,;ht. Enlilie Jac,!ue>t. 

7!L Barbara Bew. Eessen 73 j. 3 
HO. A lois Debusst'lIere. W, Roosebeke 70 j. ti 

w. H08Uho Vnllt!amllle. 

Hl. K.·L. Gllesqtth;f('. Monrslede 84 j. !l 
w. Barbnr.'l TJohOUt'k, 

-
103. 	MalM/de LaIemaIl. Eessen ïO j. 1I Juni 

HehL Aimu AlinmaH, 

104, joannes Soenl'lI. Moorslede 76 j, I:{ 
105. 	Henri Spruytfe, Passchendaele 60 j, 16 


"<ohl. LOllif;e ]Jutho,\'. 


106. Rosalie Cap!,elle. Poclcappelle 22 j. 4 Juli 
107, Emma Laridon. W. Roosebeke45 j, 14 

echt. T1Jcojlhicl !Jont. 

lOH. 	jacob Simpe/aere, Moorslede 79 j. 19 

\\'od. ol. Vansteellkiste. 


109. Consf. Loonfjens, W. Roosebeke HO j. 20 Aug. 
110. juUelle Le Roy. Staden 
111. jules Versa vel. Moorslede 
112, Piet!'r Peel, Moorslede 

WfJ(,t. .Tulle VUlUwker. 

113. 	Karel Berte/oot, Moorslede 
eent. S. V crschae\'e. 

114. 	Bruno Degraeve, Moorslede 
ovht. L. Vandertme"h~. 

115. Lp. Vandekerkhove, Moorslede 
116. Louis Depoortere, Moorslede 

w. R. Dehraban<léJ'e. 

31 j. 2H 
60 j. 2 Sept. 
71 j, 9 

65j. I1 Okt. 

70 j. 16 Dec. 

111 j. 18 
76 j. 20 

J 17. Lueie Vangheluwe, Passchendaele 56 j. 21 

124 en 7 onb~jaarde kinders. 

llldièll eon vroomdcIing in uv..~ land WDont. .. (~ij xul! hel!! 
liefbebb~n gelijk u zelf. {Lu. :~I·:l4.J 

Laat OIlS bidden voor de ovcl'lodoncn: 
Heer,geef hun de oeuwigo I'IIst en <lat hot """wi" Iklit 

hUll verschijlle. 
Dat zii ruston ln Vl'c<lr. Amon. 

(Ul'r llE KERKOEBWKN.) 
H. Htrl 'fait .h~Zfit>, he.w;}w;"m BclY('JUltnfl. rsnO. ti. afl. I 

H.ous...clare, druk A Gallet, Zulrls.traat. J r, 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 fr. minimum als 
beschemlend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kUTU1en ook uitgaven en 
formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . 

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 afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van VVF. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE ALTIJD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Onze kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051/406075) 

Sekretaris, kontaktadres : Lucien AiIliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 2 september 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 09 u tot 
12 u. 

vrijdag 22 september 1995 : lezing door 
historicus Dirk Dereuck over het Leen
wezen of de Feodaliteit. Wie verder 
speurt dan de parochieregisters komt 
onvermijdelijk in contact met documenten 
waar de feodaliteit aan bod komt en wordt 
geconfronteerd met termen als 'heerlijk
heid, lenen en achterlenen, rentegronden, 
relief, denombrement, enz. ' . Wat de 
betekenis is van al die termen en hoe de 
feodaliteit - die stand hield tot einde 18e 
eeuw - in mekaar stak zal de heer Dereuck 
ons duidelijk maken. In ons lokaal Sint
Lucas om 20 uur. 
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zaterdag 7 oktober 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12 
uur. 

zaterdag 28 oktober 1995 : we brengen in 
de voormiddag tussen 9 en 11 uur een 
geleid werkbezoek aan het Rijksarchief te 
Gent. De heer Raf Vanneste, broer van 
ons bestuurslid Robert, verzorgt de 
rondleiding. We starten - met eigen 
wagens - vanop de parking Sint-Lucas om 
8 uur (rekening houdend met de parkeer
problemen in Gent !) 

zaterdag 4 november 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12. 

zondag 12 november 1995 : Westvlaamse 
Ontmoetingsdag te Roeselare. 

vrijdag 24 november 1995 : lezing door de 
heer Willy Stevens over De Raad van 
Vlaanderen. De Raad was het hoogste 
rechtscollege in de Zuidelijke Nederlanden. 
Opgericht in 1356 door Filips de Stoute te 
Rijsel en in 1498 naar Gent overgebracht, 
bleef het actief tot 1789. Het archief van 
de Raad van Vlaanderen in het Rijksarchief 
te Gent is een goudmijn voor genealogen. 
In ons lokaal om 20 uur. 

zaterdag 2 december 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12. 

vrijdag 15 december 1995 : les Oud 
Schrift o.l.v. Lucien Ailliet. We kregen de 
teksten van ons medelid de heer Paul De 
Vos, O.m. een Staat van Goed uit 1649 van 
Pas schier de Vos, fs. Adrianus, overleden 
'binnen de prochie van Wareghem', alsook 
een recipisse ofte ontvangsbewijs i.v.m. een 
denombrement van Pieter van den Berghe, 
hoogbaljuw van den Hove van Harelbeke. 
Tekst en transcriptie voor alle aanwezigen. 
In ons lokaal om 20 uur. 

OPGEPAST I!! 

Wijziging van de toegang tot ons lokaal. 

Vanaf 1 juni bereikt U ons lokaal niet meer 
door de hoofdingang op de parking van 
Sint-Lucas (Huyze Aleydis), maar door de 
dubbele witte deur (enkele trappen naar 
beneden !) in de Beemegemstraat 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke. Wande

lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056/35 07 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen. eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


dinsdag, 26 september 1995 van 20 tot 22 u. 
voordracht door de heer Pascal 
Vandenhende over "De familie Courtens te 
Harelbeke". Met de studie "De Familie 
Courtens te Harelbeke. Studie van hun 
persoonlijk leven en leefWereld (l7de- 19de 
eeuw" behaalde de heer Pascal Vandenhende 
een eerste plaats in de cursus voor vorming 
van toeristische gidsen, georganiseerd door 
de Westvlaamse Gidsenkring. Het is 
inderdaad een boeiende studie die vooral de 
genealogen erg zal aanspreken. De familie 
Courtens heeft O.m. een belangrijke rol 
gespeeld bij de bewaring van het archief van 
het Harelbeekse kapittel. Iedereen is van harte 
welkom op deze eerste voordracht na de 
vakantiemaanden. 

dinsdag, 24 oktober 1995 van 20 tot 22 u. : 
les Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete. 

dinsdag, 12 december 1995 van 20 tot 22 u. 
les Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete. 

Oud schrift blijft het struikelblok voor vele 
zoekers. Oud schrift leer je door de praktijk. 
Maar ongetwijfeld zijn de lessen gewijd aan 
een of ander document leerrijk en 
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verhelderend. Iedereen die zich een beetje wil 
bekwamen in het lezen van oud schrift is van 
harte welkom. We vragen wel een kleine 
bijdrage voor de geleverde fotokopies (ca. 20 
fr. per les of ongeveer 2 fr. per blad di nog 
geen half glas bier !) We zullen de lessen 
opnieuw min ofmeer in cursusvorm opvatten. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/203506) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 1° zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur ; 

- 2° zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 

- 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 


Vakantieregeling 
juli & augustus 

Bij wijze van proef gelden voor juli en 
augustus de volgende openingsuren : 

Er worden vier zaterdagen voozien waarbij 
het lokaal zal geopend zijn van 9 tot 12 en 
van 13 tot 17 uur. Bij succes wordt deze 
regeling weerhouden in de toekomst, 
anders blijft het lokaal zoals vroeger twee 
maanden gesloten. 
Practisch gezien : 
- zaterdag 8 juli 1995 van 9 tot 12 en van 
13 tot 17 uur : werkvergadering (zaalver
antwoordelijke :Lieve Denys en Jaklien 
Watteeuw) ; 
- zaterdag 15 juli 1995 van 9 tot 12 en van 
13 tot 17 uur : werkvergadering (zaalver 
antwoordelijke : Wilfried Devoldere en 
Rudy Popelier) 
- zaterdag 19 augustus 1995 : werkver
gadering van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur 
(zaalverantwoordelijke : Edgard Seynaeve 
en Jaklien Watteeuw) 

- zaterdag 26 augustus 1995 : werkver
gadering van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur 
(zaalverantwoordelijke Trees Vandenbun
der en Lieve Denys). 

Vanaf september starten we opnieuw met 
de "normale data" : 

zondag 3 september 1995 
gadering van 9 tot 12 uur. 

werkver

zaterdag 9 september 1995 
gadering van 13 u 30 tot 17 uur. 

werkver

vrijdag 15 september 1995 : voordracht 
door de heer Kristof Papin, secretaris van 
YYF.-Westhoek, over Opzoekingen in 
Noord-Frankrijk. Een boeiende avond 
voor al wie voorouders heeft over de grens. 
Waar en hoe moet men tewerk gaan? Met 
welke problemen wordt men er geconfron
teerd? Allemaal vragen waar je op 15 sep
tember een antwoord op krijgt. 
Afspraak om 20 uur in de grote zaal naast 
ons documentatielokaal. 

maandag 18 september 1995 : werkver
gadering in het lokaal van 18 u 30 tot 22 u. 

vrijdag 22 september 1995 : werkvergade
ring in het lokaal van 18 u 30 tot 22 u. 

zondag 24 september 1995 : Genealogie 
en Computer om 10 uur in de grote zaal 
naast het documentatielokaal. Ons 
medelid, de heer HaraId Delbol uit Menen 
zal in de toekomst de gebruikers begeleiden 
van Pro Gen. Dit is dan ook meteen een 
eerste gelegenheid voor genealogen met 
problemen of vragen rond dit 
softwarepakket voor familiekunde. 
Iedereen is natuurlijk welkom. 

Ons verder programma wat de 
voordrachten betreft - voor het werkJaar 
'95-'96 ziet er als volgt uit : 

- zaterdag 14 oktober '95 om 10 u : 
bezoek aan het Departem. Archief te 
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Rijsel. De heer Kristof Papin reist met ons 
mee. Volledig programma in het volgende 
nummer van 't Stamboompje. Inschrijven 
kan nu nog niet. 

- zondag 12 november '95 : Westvlaamse 
Ontmoetingsdag te Roeselare. 

- vrijdag 19 januari '96 : voordracht door 
ons bestuurslid, de heer Guido Aerbeydt 
over de Huizen te Roeselare in de 16e 
eeuw. 

- in februari krijgen we opnieuw een 
aperitiefbabbel op zondagvoormiddag, 
ditmaal is het de heer Lucien Van Acker uit 
Ardooie die de causerie zal verzorgen. 

- vrijdag 15 maart '96 : voordracht over 
"Renten" door de heer Jan Van Acker uit 
Veume en zoon van de vorige spreker. 

- vrijdag 17 mei '96 : les Oud Schrift o.l.v. 
de heer Edgard Seynaeve, plaatselijk onder
voorzitter - we behandelen de moeilijke 16e 
eeuw. 

Voor Genealogie en Computer zijn er nog 
een paar activiteiten voorzien over Haza 
Data (november) en praktisch gebruik van 
de scanner (maart). Tijdens deze laatste 

voormiddag zullen de leden in de gelegen
heid zijn om hun foto' s in te laten scannen. 

Naast deze voordrachten zijn er natuurlijk 
weer de genealogische werkvergaderingen 
(vier per maand). Wie buiten deze vaste 
dagen opzoekingen wil doen kan altijd 
contact nemen met de heer André Cobbe 
(teL 051/22 71 02) om een afspraak te 
maken op dag en uur waarop André zelf 
aanwezig kan zijn. 

Nieuws uit het 
dokumentatie centrum 

Roeselare 

Er wordt verder gecopiëerd aan de paro
chieregisters van Meulebeke. De klap
pers zijn reeds een tijdje ter beschikking en 
ook de dopen tot rond 1776. 

Wijlen Robert Tanghe uit Tielt heeft naast 
farniliefiches aan de hand van de Tieltse pa
rochieregisters, ook fiches gemaakt aan de 
hand van de parochieregisters van Kane
gem. Ook deze fiches zijn sedert enkele 
weken ter raadpleging in ons centrum. 

Parochieregisters Bavikhove 


In navolging van de "Parochieregisters Meulebeke" zijn van dezelfde auteur nu ook alle 
aktes uit de parochieregisters van Bavikhove gesorteerd en gebundeld. 

Het concept is niet gewijzigd (zie 't Stamboompje van januari '95), alle gegevens uit de 
akte zijn op één lijn terug te vinden, samen met de verwijzing naar register en pagina van de 
originele akte. Ook nu werd gebruik gemaakt van codenamen die de gebruiker toelaten alle 
naamgenoten samen terug te vinden. 

Geboorten, huwelijken en overlijdens zijn verzameld in één boek dat hoogstens 450 fr. 
zal kosten en rond half juni zal verschenen zijn. 

Inlichtingen en bestelling bij de auteur, earine Guillemijn, Oudenaardsesteenweg 221, 8500 
Kortrijk. TeVFax. 056/220999. 
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lIazanachnnennes ! 


Het zal je maar overkomen. Gedurende enkele maanden verplaats je de doopgetuigen van het 
tekstveld naar de velden voorzien voor de getuigen. Af en toe neem je natuurlijk een backup van de 
nieuwe bestanden. En dan maak je voor een bepaalde familie eens een uitprint. Toch maar eens 
goed overlopen. Plots slaat je de schrik om het hart. Dat zijn toch niet de juiste getuigen ? Twee 
mannen als peter en meter, nee dat kan niet. Controleren. Ja, het bestand geeft aan "consistentIl, dj. 
in orde! En toch, bij nader inzien liggen de getuigen van een bestand van 24.000 namen voor een 
heel stuk door elkaar. In het begin hielp herstel blijkbaar ook niet. Nadat we het hele bestand 
uitgevoerd en opnieuw ingevoerd hadden, leek dit euvel toch verholpen. Er blijft me alleen over het 
hele bestand te controleren. Begonnen met de kwartierstaat. Nog een geluk dat er heel wat 
personen zonder getuigen in staan. 
Uit het besluit dat ik trok kunnen de computerfreaks misschien ook iets leren: 
- Stel nooit 100 % vertrouwen in je computer of je programma. Gooi dus zeker nooit die oude 
steekkaarten weg. Je kan ze nog wel eens nodig hebben. En blijf ze klasseren. Bij een goede 
ordening van je fiches, vind je vlug een gegeven dat moet gecontroleerd worden terug. Mijn 
steekkaarten zijn niet per familie, maar per gemeente en dan per familie geklasseerd. Dit laat toe ook 
steekkaarten van personen die genoteerd werden maar achterafgeen familie blijken te zijn toch mee 
te klasseren. 
- Voer de getuigen niet alleen in in de daarvoor voorziene velden, maar eveneens in de tekstvelden, 
desnoods plaats je die laatste tussen # (werkteksten). 
Ik hoop en ik bid dat hetzelfde de andere gebruikers van een of ander computerprogramma niet 
overkomt. Je laat er alleen je slaap voor! 

IR 
Gelegenheidsvondsten. 

Het oud notariaat bevat een schat van gegevens. Helaas zijn deze enorme pakken archief heel 
moeilijk toegankelijk. Het loont altijd de moeite om er eens in te grasduinen. Enkele voorbeelden uit 
het Kortrijks notariaat, bewaard in het Oud stadsarchief(OSAK). 
RAK, OSAK, 1706. Notariaat Wullins 1611-1624. 
(f> 8) Nicolaes de Smet fs Willern, baljuw van de parochie Moorsele en Gillis Tuutin fs Jan, 
voorschepen (d.i. burgemeester) van de baronnie van Heule verklaren dat ze zich goed weten te 
herinneren dat Adriaen Werniers, gezant van de procureur-generaal van Vlaanderen op 15 mei 1612 
laatstleden in de parochies Heule en Moorsele IIschauwinghe ende visitatiell heeft gehouden van de 
heer- en tolstraten. (zie ook f> 30.31) 
(f> 39) Compareerde Jean Le Ghay pbr en kanunnik van Sint-Salvators in Harelbeke 6.10.1614(= 
pachtbrief) 
(f> 48 V<» OOs Tuytin fs Jans, 53 jaar, burgemeester van Heule. 
(f> 71 V<» Joos Messiaen fs Joos, ca. 50jaar, landsman op de parochie van Desselgem 
Pierre de Vl8Jle fs Willerns, 46 jaar, landsman en pachter op het goed jouncheere in Desselgem 
1616. 
(f> 77) Compareerde ter instantie van de heeren voochden van joncheere Ferdinant Jooris Van 
Liedekercke, baron van Huele, in persoone Jan Braye fs Willems, woonende binnen de prochie van 
Cortryck, den welcken attesteert en ghetuucht voor de waercheyt ghesien te hebben ten diverschen 
stonden binnen zes weken ofte daerontrent een maent herrewaerts ende oock daer te vooren dat 
Jacques Crupelandt, emmers zyne domestiquen ende cnapen daeghlicx huerlieder perdebeeste 
waeteren neffens den Watermuelene den voornoemde heere van Huele toebehoorende, passerende 
ende repasserende mette voornoemde huerlieder perden over zeker desselfs heere baron 
merschelkin, ligghende achter de zelven Watermuelen, ghevende voor redene van zyne wetenschap 
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dat hy is wonachtich byden voornoeroden muelenè van waer hy tseJve ghesien heeft den 11 en juny 
1616. 
Jan Braeye fs Jans was bakker in Heule. Pieter Van Steenbrugge fs Gheeraerts, herbergier, wonende 
in Heule, rechtover het meer~helkin bij de Watermolen was een andere getuige in deze zaak 
Het is een mooi voorbeeld van de onverwachte zaken die men in een notariaat ontmoet ! 

1. Roelstraete 

HANDLEIDING VOOR GENEAWGISCH ONDERZOEK IN VLAANDEREN 

ADDENDAll 


p. 5 In E.M.AH DELHOUGNE, Proeve van een handleiding l'Oor het genealogisch onderzoek, 
in het bijzonder in Limburg, in Hulcleblijk. Bundel opstellen aangeboden aan de genealoog Jan 
J.M.H. Verzijl bij gelegenheid van zijn zeventigste vetjaardag, Roermond, 1967 vinden we 
volgende definitie van de genealogie: 'de wetenschap die 1. de gegevens bestudeert waaruit valt af 
te leiden in hoeverre personen onderling bloed- of aanverwant zijn; 2. deze verwantschap 
systematisch beschrijft; en 3. aan deze beschrijving toevoegt gegevens welke voor de beschreven 
personen als tekenend en kenmerkend kunnen worden beschouwd. 
p. 7 1. F. R. PHILIPS, Genealogieën als bron voor historisch-demografisch onderzoek, , in 
Huldeblijk [...} Jan J.M.H. Verzijl, Roermond, 1967. 
p. 8 voetnoot 11 Bibliografie 
A O. KOUWENHOVEN, Inleiding tot de bibliografie. Oude en nieuwe wegen voor het zoeken 
en toegankelijk maken van documentaire informatie, AssenlMaastricht, 19892

, 346 blzn. 
p. 17 Familiealbum 

The family Record, Dublin, 1988. 

Our Family Record. Introduction by Neil Grant, New Vork, 1990. 

Ons familiealbum, Lisse (Rebo Productions, 1993. 

Grand livre des ancêtres, Pont-l'Abbé, (1994), 256 blzn. 

p. 17 voetnoot 32 F.C. HAR1MAJ'.r, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van 
archieven van verenigingen en insteUingen, Houten (Fibula), 1995, 51 blzn. 
p. 25 De kwartierstaat. 
C. en 1. DOUXCHAMPS, Les quartiers d'ascendance du roi des Belges, Wépion-Namur, 1994, 
201 blzn. 
p. 41 voetnoot 56 E.P. DE BOOY en G.M.W. RUITENBERG, Zorg voor het familiearchief, 

Houten (Fibula), 1995, 108 blzn. 

p. 73 Genealogisch onderzoek in het buitenland. 

NEDERLAND 

ADRI P. VAN VLIET (red.), Brabanders gezocht Gids voor stamboomonderzoek in Noord

Brabant, 's-HertogenboschlDen Haag, 1995 (CBG). 

1. A D. EYCK, Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, Maastricht, 1978, 44 
blzn. 
R. de la HAVE, Limburgse Voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Limburg, 
Stichting Vrienden van het Rijksarchief Maastricht en Sectie Genealogie van het L.G.O.G., 240 
blzn. (nieuwe uitgave) 
FRANKRUK 
1.-M. THIEBAUD, Pratique de la généal()gÎe. Guide universel de la recherche, (Cêtre), 1995, 
322 blzn. 
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ZWITSERLAND) 
(1) B. de DIESBACH-BELLEROCHE, La recherche généalogique en Suisse, in La Généalogie, 

histoire etpratique, Larousse, Paris, 1991, pp. 217-229. 

F. KOfll.,ER, Les recherches généalogiques en Suisse, Généalogie magazine, nr. 136 (1995), p. 

18-21. 

P.-Y. FAVEZ, M. BOSSARD, Comment réaliser sa généalogie, Ed. Cabédita, CH-1l73 Yens 

(brochure). 

M. VON MOOS e.a., GrundJagen der Familienforschung der Schweiz, Zürich, 1992, 83 blzn. 

(Arbeitshilfen fur Familienforscher in der Schweiz, nr. 5) 

M. VON MOOS, Bibliographie jUr Familienforscher in der Schweiz, Zürich, 1984, 214 blzn 

(Arbeitshilfen für Familienforscher in der Schweiz, nr. 3). 

M. VON MOOS, Familiengeschichtliche Bibliographie der Schwei;/Bibliographie 

généalogique suisse/Bibliography ofSwisse Genealogies, Zürich, 1993-1994, 844 blzn., 2 dIn. 

(Arbeitshilfen fur Familienforscher in der Schweiz, nr. 6). 

(2) De staatsarchieven zijn georganiseerd per kanton. Voor een lijst zie handleidingen genealogie 
(onder 1). 
(3) Société suisse d'études généalogiques (SSEG) / Schweizerische Gesellschaft fur Familienfor
schung (SGFF) verdeeld over 10 regionale ofkantonnale secties. 
e.P. 12, CH-I722 BOURGUILLON en Eggstrasse 46, CH-8102. 
p. 113 AALST 1) Stadsarchief 2) Oude Vismarkt 1, 9300 Aalst; Briefwisseling: Stadsbestuur 
Aalst, Grote Markt 3,9300 Aalst 3) 053-77.69.06 4) Ma 13.30 - 16.45 u., di en do 8.30 - 11.45 u. 
en 13.30 - 16.45 u.; wo 8.30 - 1l.45 u. en 13.3. - 18.45; za 8.30 - 11.45 u. Het stadsarchief Aalst 
verwierfhet archiefvan het Land van Aalst (inv. Hennan Van Isterdael) 
p. 192 Oud schrift. Bibliografie. 
G. d'ARUNDEL de CONDé, Apprendre à'lire les archives. 100 exercices pratiques du XVe au .. 
XIXe siècle, Paris, 1995, 250 blzn. 
F. GASPARRI, Introduction à l'écriture, Turnhout, (1995), 239 blzn. 
p. 281 HERAWIEK. Bibliografie. 

J.-J. LARTIGUE, Armorial général des COtnmllnes de France, Paris, 1995, 425 blzn. 

D. H. WILSON, Kalügrafie technieken. Een uitgebreide alfabetische gids voor 

kalligrajietechnieken, Hedel (Ndl), 1994, 192 blzn. Over heraldiek zie Formele kalligrafie, p. 108
117. 

Stadsarchief Torhout 

Het stadsbestuur van Torhout deelt mee dat het stadsarchief zal gesloten zijn tot begin 
september. Deze sluiting is te wijten aan de verhuis van de archiefbestanden uit diverse 
opslagruimten naar één centrale archiefruimte. Deze is gesitueerd achter het huis Bekaert op 
de markt. In het volgende Stamboompje brengen we de lezers op de hoogte van de nieuwe 
openingsmodaliteiten. 
Voor verdere vragen kan men ook terecht bij : 

Dienst Cultuur 

's Gravenwinkelstraat 5 

8820 Torhout 050/22.11.50 


1 Een voorbeeld van een fumilie van Zwitserse oorsprong uit onze contreien is de fumilie Messely, Mussely uit Heule 
en omstreken 
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Status Animarum BOEZINGE 

1610-1611 


Boezinge is voor het begin van de 17de eeuw niet bepaald een gemakkelijk dorp om 
genealogische opzoekingen te verrichten. Bij inventariseringswerken in het kasseirijarchief van 
Ieper dook in 1994 het Status Animarum van Boezinge op uit 1610-1611. Een gelijkaardig 
document was al uitgegeven voor Langemark. 

Dit Status geeft een volledig overzicht van alle families in het dorp met de meest 
uitgebreide informatie : geboorteplaats,. leeftijd, atkomst, ouders, inwonende knechten en 
meiden. 

Het is een cruciale periode uit de geschiedenis van Boezinge omdat in die decennia het 
dorp herbevolkt werd na de leegloop door de godsdienstoorlogen. De nieuwe bevolking 
kwam soms van ver en dat brengt de genealoog veelal voor een onoverbrugbaar probleem. Dit 
Status geeft het antwoord daarop. 

De uitgave werd bezorgd door N. Boussemaere en K. Papin, respectievelijk 
voorzitter en secretaris van de V.V.F.-Westhoek. 

. De uitgave die ca. 90 blz. zal tellen - voorzien van een degelijke inleiding - kost slechts 
t450 fr. bij voorinschrijving (tot 15 juni). Na verschijning kost het 325 fr. Oplage buiten de 
voorinschrijving wordt beperkt ! 
Voorinschrijving kan door overschrijving van 250fr. (+ eventueel 50 fr. verzendingskosten) 
op rekening 738-3293440-21 van V. V.F-Westhoek. 

Analytische Inhoudstafel en Naamindex 

op de jaargangen I tot X 


van Westhoek-Info 


De inhoudstafel vermeldt alle artikelen verschenen in de voorbije jaargangen, onderverdeeld 
voor de Bronnen in algemeen en daarna alfabetisch per plaats. Voor de Genealogische 
artikelen worden deze vermeld volgens de behandelde familienaam. De overige artikelen 
worden vermeld onder de rubrieken Naamkunde, Geschiedenis, enz... Een alfabetische 
naamindex op alle voorkomende namen vult het geheel aan. Het zal geproduceerd worden op 
het formaat van de Westhoek-Info nummers en zal een WO-tal blz. omvatten. 

De Analytische Inhoudstafel en Naamindex... is te verkrijgen door voorintekening voor 31 
juli 1995 d.m.V. overschrijving van 200 fr. + 28 fr. verzendingskosten op rekeningnummer 
411-8052581-31 van : ( 

Pieter DONCHE, 
Elisabetblaan 2/34 
2600 Berchem 

met vermelding WH-Info INDEX. 
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VRAAG 


De heer G. VAN EECKHOUT, Schans
straat 46A, 8930 Menen vraagt : 
1. Gegevens over EECKHOUT Joseph x 
met SAS SE VELT Maria Catharina. 

Dit echtpaar verbleef te MENEN tussen 

1730 en 1751. Uit hun huwelijk ontsproten 

7 kinderen, allen geboren te Menen tussen 

173 1 en 1747 Maria Catharina Sassevelt 

overleed te Menen op 10 januari 1751. 

Daarna is deze familie (vader & kinderen) 

vertrokken uit Menen naar een niet be

kende bestemming. ' 

Te BRUGGE was één van hun kinderen 

Franciscus Josephus Eeckhout in het huwe

lijk getreden met Joanna Theresia Van Loo 

op 25 mei 1773. 

Graag meer gegevens over het echtpaar 

Eeckhout-Sassevelt en hun kinderen. 


2. Ontbrekende gegevens van Jan Eeckhout 
(0 Beernem, 03.04.1815), Edouard Van 
Eeckhout e Rijsel, 17.12.1824) en Laurent 
Frans Eeckhout eBrugge, 16.01.1827). 

Deze drie personen uit drie verschillende 
gezinnen woonden te Brugge tussen 1830 
en 1850. Zij vertrokken uit Brugge om 
dienst te nemen bij het leger. Na hun 
dienstneming keerde niemand terug naar 
Brugge. 
Via het stadsarchief van Brugge ontving ik 
onvolledige gegevens betreffende het lich
tingsjaar en hun stamboeknummer. Deze 
gegevens stuurde ik naar het Koninklijk 
Museum om meer inlichtingen te bekomen, 
echter zonder gevolg. Tot welke militaire 
instanties kan ik mij wenden om hun ge
beurlijke terugkeer uit het leger te kennen ? 
De gekende gegevens zijn bij mij ter inzage. 

Een nieuw project: 

Totaalindex huwelijken 

Binnen de Roeselaarse Y.V.F.-afdeling werd een nieuw project opgestart dat dank zij 
een serieuze medewerking van al onze vorsers een succes zou kunnen worden. 

De bedoeling is om alle huwelijken uit de streek in te brengen in de computer. In eerste 
instantie zou het gaan over de huwelijken uit de parochieregisters. 

Heel dikwijls zijn we het spoor kwijt van een voorouder, hetzij langs de kant van de 
man, hetzij langs de vrouwelijke zijde. Door het terugvinden van het huwelijk zijn we soms 
weer op het goede spoor - tenminste langs één kant en soms wat beide voorouders betreft -. 
Dat is nu juist de bedoeling van deze "totaalindex huwelijken" : mettertijd zouden we er toe 
komen dat een computerbestand kan geconsulteerd worden bij V.Y.F.-Roeselare met alle 
huwelijken uit de streek. 

Er werden reeds een paar mensen aangesproken die direct aan de slag gingen. Zo 
kunnen we vermelden dat de huwelijken reeds ingebracht zijn uit de parochieregisters van 
Koolskamp door ons lid, de heer Frans Wallays (1217 huwelijken). Ondergetekende nam de 
huwelijken voor zijn rekening uit de parochieregisters van Beveren (1853 huwelijken). Ook 
de heren Edgard Seynaeve en Johan Roelstraete zijn volop bezig met respectievelijk Izegem en 
Heule. Wie hun voorbeeld wil volgen en een gemeente wil inbrengen, kan contact nemen met 
Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare (tel. 051/22 14 73). De bedoeling is 
om alles zo conform mogelijk in de computer te stoppen. 

W. Devoldere 
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Ledegemse bezemmakers anno 1726 
W. Devoldere 

In het Ieperse stadsarchief vonden we in het Kasseirijarchief Ieper, 2e reeks, nr. 213 
een Declara(ti)e die hooftman ende pointers vande prochie van Ledeghem mitsdesen 
overgheven aen myn Eedele heeren Bailliu ende schepenen vande zaele ende casselrie van 
Ipre, van alle de persoonen die hun inde selve prochie gheneirren met besems te maecken de 
welcke syn soo volght : 

Marijn Raes d'oude 
Marijn Raes d'jonghe 
Jacob Verscheure 
Maerten De Meyere d' oude 
de w(eduw)e Guilliame Volcquaert met haeren soone 
Michiel De Meyere 
Jan'Volcquaert dict Wilaes 
de w(eduw)e Guilliame De Meyere 
Joos Louage -"'/' _ :rPsE /-'/-1/.{ ç t!/ 11// /- ;~ ~ ." I ,.'/ ~ f' 

Marijn Volcquaert 
Joannes Volcquaert 
Marijn De Meyere 

Aldus dese declara(ti)e ghemaeckt door hooftman ende pointers voors(chreven)t by orclre van 
myne voornomde edele heeren, desen XIe octobre 17 C sesentwintigh toorconden als 
hooftman Jan Loghier 

Het was immers zo dat het ongebreideld kappen of snijden van hout aan banden gelegd 
was door de "costumen". De wet stelde dat wie in overtreding was een geldboete zou betalen. 
We lezen immers bij L. Gilliodts-Van Severen in de COUTUME de la SALLE et CHATEL
LENIE d'YPRES onder nummer CVI : "Van dat men gheen besems en vercoope gestoct. " : 

"Item, omme dieswille dat men bevindt, dat so vele griefs daghelicx ghebuert inder /ieder 
busschen, eisten ende haghen int snyden vanden staken, sterte ende stocken vanden besems ; 
so eist om allefrauden te scauwene gheordonneert : dat binnen der castelrie niemandt van nu 
voortan hem vervoordere besems te vercoopene met stocken, noch oick te snydene de sterten 
ende bercken wt der lieden eisten, busschen oft haghen .. ende dat up de boete van drye 
ponden parisys, also dickent als ment bevindt oft can doen blycken, by nachte dobbel boete. 

Ende hierof es elc proprietaris ofte pachtere vanghere ende de gone die in sheeren stede 
staen. 

Ende indien dat gedaen ware bi mesnieden oft kinderen, sullen die boeten betalen de 
meesters, vadere oft moedere. 

Ende de gone die insolvent werden sullen corporelle betering he doen ter discretie vanden 
heere ende wet. " 

Tekst voor 't Stamboompje 

Teksten voor het volgende Stamboompje ontvangen we graag tegen 1 september. In 
het volgende nummer worden de aktiviteiten venneld van oktober tot en met december. 

We horen soms de opmerking dat er niets verschijnt over een bepaalde streek : kruip 
gerust zelf in je pen - je hebt ongetwijfeld zelf interessant materiaal ter publicatie liggen. 
Misschien heb je ook wel iets voor VLAAMSE STAM. 
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De kantons in de Franse tijd 
W. Devoldere 

Tijdens de laatste les "Oud Schrift" te Roeselare werd o.a. een tekst bestudeerd uit de 
beginjaren van de burgerlijke stand. Het betrof een geboorteakte te Beveren-Roeselare. 
Beveren behoorde toen tot het kanton Hooglede. 

Wat bleek? Weinigen van de aanwezigen wisten dat de wet van 30 augustus 1797 (die 
ook de vieringen van de dekaden regelde) bepaalde dat de huwelijken moesten plaats vinden 
op de dedaken in de hoofdplaats van ieder kanton. Gelukkig was deze regeling slechts een 
paar jaar van kracht. De huwenden hadden reeds de keuze voor de plechtigheid : ofwel de 
woonplaats van de bruid, ofwel de woonplaats van de bruidegom. 

Een paar praktische voorbeelden zullen het U duidelijk maken: U zoekt een huwelijk te 
Oekene op het einde van de 18e eeuw doch er is geen spoor alhoewel U overtuigd bent het 
daar te vinden: veel kans dat U de trouwers vindt bij de huwelijken van Hooglede2

. Oekene 
behoorde immers tot het kanton Hooglede. U zoekt tevergeefs een huwelijk te Moeskroen : 
kijk eens bij Bellegem ... 

De lijst van deze kantons werd gepubliceerd in de inventaris van Dr. J. De Smet 
Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen 1794-1814. 
Om het de lezer van 't Stamboompje gemakkelijk te maken geven we hier deze lijst weer. 

Door een besluit van 9 brumaire IV (31 oktober 1795) werd het Leiedepartement (de 
huidige provincie West-Vlaanderen) ingedeeld in 28 kantons. Enkele maanden later werd de 
zaak gecorrigeerd : enkele vergeten gemeenten werden ook opgenomen : de wet van 26 
pluviose IV (15 februari 1796) voorzag 40 kantons. De gemeenten met ten minste 5000 
inwoners vormden een onatbankelijk kanton - minder bevolkte gemeenten werden met drie of 
meer samengevoegd tot één enkel kanton. Hier volgt de lijst van deze 40 kantons met de 
gemeenten die er eventueel deel van uitmaakten - de kanton-hoofdplaats drukken we cursief af 
1. Brugge 6. Langemark 11. Roeselare 
2. Ardooie 7. Menen 12. Ruiselede 
3. Ieper 8. Meulebeke 13. Rumbeke 
4. Izegem 9. Oostende 14. Tielt 
5. Kortrijk 10. Poperinge 15. Waasten 
16. Avelgem: Avelgem, Anzegem, Bossuit, Gljzelbrechtegem, Heestert, Ingooigem, Kaster, 
Kerkhove, Moen, Otegem, Outrijve, Tiegem, Vichte, Waarmaarde. 
17. Be/legem : Bellegem, Aalbeke, Dottenijs, Helkijn, Herseeuw, Kooigem, Lauwe, Luigne, 
Marke, Moeskroen, Rekkem, Rollegem, Sint-Denijs, Spiere. 
18. Damme: Damme, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Moerkerke, Oostkerke, Sint-Kruis. 
19. Dikkebus : Dikkebus, Reningelst, Vlamertinge, Voormezele, Westouter. 
20. Dfksmuide : Diksmuide, Beerst, Bovekerke, Esen, Kaaskerke, Keiem, Klerken, Merkem, 
Sint-Jacobskapelle, Vladslo, Werken, Woumen, Zarren. 
21. Elverdinge : Elverdinge, Bikschote, Boezinge, Brielen, Noordschote, Oostvleteren, 
Reninge, Woesten, Zuidschote. 

2 Ons medelid. de heer Jozef CORNE'ITE stelde een lijst op van alle huwelijken in de kantonhoofdplaats 
HOOGLEDE : deze lijst kan geconsulteerd worden in het V. V.F.-lokaal te Roeselare. 
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22. Gistel: Gistel, Bekegem, Eernegem, Ettelgem, Leffinge, Leke, Mariakerke, Moere, 
Oudenburg, Roksem, Sint-Pieterskapelle, Slijpe, Snaaskerke, Stene, Westkerke, Wilskerke, 
Zande, Zandvoorde, Zevekote. ,l 

23. Harelbeke : Harelbeke, Beveren, Deerlijk, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem, 
Zwevegem. 
24. Haringe : Haringe, Beveren, Krombeke, Proven, Stavele, Watou, Westvleteren. 
25. Hooglede : Hooglede, Beveren, Gits, Oekene, Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke. 
26. Houtave : Houtave, Blankenberge, Bredene, Jabbeke, Klemskerke, Meetkerke, 
Nieuwmunster, Sint-Pieters-op-den-dijk, Stalhille, Uitkerke, Varsenare, Vlissegem, Wenduine, 
Zerkegem, Zuienkerke. 
27. Ingelmunster : Ingelmunster, Bavikhove, Emelgem, Hulste, Kachtem, Kuurne, Lendelede, 

I 

Ooigem. 
28. Lo : Lo, Alveringem, Gijverinkhove, Hoogstade, Houtem, Izenberge, Leisele, 
Nieuwkapelle, Oeren, Oudekapelle, Pollinkhove, Sint-Rijkers, Vinkem, Wulveringem. 
29. Moorsele : Moorseie, Bissegem, Dadizele, Gullegem, Heule, Ledegem, Rollegem-Kapelle, 
Sint-Eloois-Winkel, Wevelgem. 
30. Nieuwpoort : Nieuwpoort, Lombardsijde, Mannekensvere, Middelkerke, Oostduinkerke, 
Score, Sint-Joris, Westende. 
31. Oostkamp : Oostkamp, Assebroek, Beernem, Loppem, Oedelem, Sijsele, Sint-Andries, 
Sint-Joris-ten-Distel, Sint-Michiels, Snellegem, Zedelgem, Waardamme. 
32. Pervijze : Pervijze, Avekapelle, Booitshoeke, Lampernisse, Oostkerke, Ramskapelle, 's 
Heer-Willemskapelle, Sint-Katherinakapelle, Stuivekenskerke, Zoutenaaie. 
33. Pittem : Pittem, Koolskamp, Wingene, Zwevezele. 
34. Torhout: Torhout, Aartrijke, Handzame, Ichtegem, Koekelare, Lichtervelde, Rudder
voorde. 
35. Veurne : Veurne, Adinkerke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, Koksijde, Steenkerke, 
Wulpen. 
36. Wakken: Wakken, Aarsele, Dentergem, Kanegem, Markegem, Oeselgem, Oostrozebeke, 
Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke. 
37. Wervik: Wervik, Geluwe, Hollebeke, Houtem, Komen, Neerwaasten, Zandvoorde. 
38. Westkapelle: Westkapelle, Heist, Hoeke, Knokke, Lapscheure, Ramskapelle, Sint-Anna
ter-Muiden. 
39. Westnieuwkerke : Westnieuwkerke, Dranouter, Kemmel, Loker, Mesen, Wijtschate, 
Wulvergem. 
40. Zonnebeke : Zonnebeke, Beselare, Geluveld, Moorslede, Passendale, Sint-Jan, Zillebeke. 

(pRIzeg 1 april 1751, 43 jaar)Ayshove Binnen Izegem 
De staat overgebracht op 29 november 1756

Staten van Goed Houder; Malie-Magdaleene Verfaille fa Cornelis en 
Malie Mortier 
Kinderen: Pieter-Joseph (15 jaar), Petrus-HincbyckxEdgard Seynaeve 
(12 jaar) en Barbara-Theresia (10 jaar)(vervolg 't Stamboompje nrs. 1 & 2, 1995) VP : Pieter-Joseph Lapere, broer van de overledene 
VM : carel Verfaille, broer van houder 

REGISTER 1756 - 1766 FI3ev 
HUBERTUS-ANTHONIUS VERSTRAETE 
fs wijlen Lucas & Magdalena de Roodt 

Mev Overleden te Izegem op 6 maart 1754 (pR Izeg idem, 
GUILLAEME LAPERE fs wijlent Jan en Malie . 39 jaar) 
Vennandere De staat overgebracht op 14 februari 1757 
Overleden te Izegem op de laatste dag van maarte 
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Houder : Marie-Joanne Loache fa Hubrecht en van 
Janne vande Voorde (Zij zal later hertrouwen met 
Pieter Van Neste fs Jacobus) 
Kinderen: Joseph, Pieter-Joseph, Jacobus en Marie
Jeanne(die kort na vaders dood overleed) 
VP : dito Pieter Van Neste, uit Izegem 
VM : Martinus Vande Voorde, uit Roeselare 

f'19 ev 
GUILIELMUS BUIJSE fs wijlent Jacques en 
Cathelynne Verbrugghe 
Overleden als 1aet onder Ayshove (vennoedelijk te 
Kachtem) 
De staat overgebracht op 14 februari 1757 
Houder: Marie-Catherine Dooghe fa wijlent Jan en 
Maria-Catharina Claerhout 
(Houder woont op de heerlijkheid den Hazelt) 
Kinderen : Guilielmus (21 jaar), Pieter-Jacobus (2 
jaar), Mmy-Jacoba (23 jaar), Theresia (16 jaar), 
Barbara-Rosa (14 jaar), Catharina (9 jaar) en Marie
Françoise (6 jaar) 
VP : Gillis Buijse 
VM : Joannes Dhooghe 

f'32 ev 
BARBARA-THERESIA REBRY fa Joannes en 
Marie de Backere 
Overleden te Izegem op 22 november 1756 
(pR Izeg idem, begraven op 24 Nov 1756,40 jaar) 
De staat overgebracht op 5 februari 1757 
Houder : Laureyns Brugghe fs wijlent Laureins en 
Anna Verlinde 
Kinderen; Anna-Theresia (18 jaar), Maria-Barbara 
(16 jaar) Jacobus-Franciscus (12 jaar) en Laureyns (5 
jaar) 
VP : Pieter Brugghe, broer van houder, te Koolskamp 
VM : Joannes Rebry, broer van de overledene 

f'35 ev 
ADRIANUS NAERDT fs wijlent Gillis (fs Jan) en 
Marij Werrebrouck (fa wijlent Anthone) 
Overleden te Kachtem op 28 december 1756 
De staat overgebracht op 5 december 1757 
Houder: Joanne-Therese Spillebeen fa wijlent Marijn 
en Mart:ine A11aert (fa wijlent Lieven) 
Kinderen : Pieter-Ignatius (21 jaar), Joseph (15 jaar), 
C1are-Agnes (haar zelfs), Baibe-Therese (25 jaar) en 
Marie-Anne (17 jaar) 
VP : Joannes-Baptiste Naert 
VM :Pieter de Muynck 

F39ev 
BILARIUS DE RWÇK fs wijlent Anthone en 
Goddelieve Thibaut 
Jonge man, overleden te Izegem op 30 juni 1755 
(FR Izeg idem. begraven op 2 juli 1755,37 jaar) 
De staat overgebracht op 20 maart 1758 
Erfgenamen: - Anthone de Ruijck fs wijlent Anthone 
- Hubertus de Brauwere 

fs. Hubertus (fs wijlent Martinus) en Goddelieve de 
Ruijck 

f'49 ev 
JOANNES OOSTERLIJNCK fs wijlent Jan en 
Petronella Provost (fa Pieter) 
Overleden te Izegem op 1 november 1755 
(pR Izeg idem, begraven 2 Nov 1755,55 jaar) 

MARIE-CATHERINE BULCKAERT zijn 
weduwe, fa Jan en Marie Verseheure 
Overleden te Izegem op 30 juni 1758 
(FR Izeg 1juli 1758, begraven 3 juli 1758,60 jaar) 
Voor beiden de staat overgebracht op 25 september 
1758 
Kinderen: Comelis (zijn zelfs), Joannes (zijn zelfs), 
Pieter-Joseph (zijn zelfs), Anne-Marie gehuwd met 
Joseph van Overbeke en gehuisvest te Izegem, 
Barbara-Theresia gehuwd met Comelis Steelant en 
gehuisvest te Emelgem, Petronella (22 jaar) 
VP : dito Comelis en Joannes Oosterlijnck, broers 
VM : Christiaen van Bosschegem en Frans de 
SimpeIaere, ooms pater- en matemeel 

f'56 ev 
MARIE-JOANNE BOSTIJN fa Joannes (fs 
Michiel) en Marie-Catberine Claeijs (fa wt Jacques) 
Overleden te Izegem op 1februari 1758 
(pR Izeg idem, begraven 4 Feb 1758, 32 jaar) 
De staat overgebracht op 28 mei 1759 
Houder : Joseph Bulckaert fs Joseph en Marie 
verstraete (die zelf dochter was van Lucas en Jossyne 
Noppe) 
Kinderen : Pieter-Joseph (3 en half jaar) en Joannes
Baptiste-Hilonius (zes maanden) 
VP : Pieter-Joseph Bulckaert, oom te Izegem (na zijn 
overlijden in 1777 wordt aIs VP aangeduid :Guille 
Ameije fs Guille en Barbara Lapere) 
VM : Joannes Bostijn, grootvader te Ledegem 

f'65 ev 
JOANNES REBRY fs wijlent Pieter en Joossyne 
Goormachtich 
Overleden te Izegem op 23 april 1759 
(FR Izeg idem, begraven 26 Apr 1759, 84 jaar) 
De staat overgebracht op 9 juli 1759 
Houder : Marie de Backere fa wijlent Jan en 
Margarete de Ruijtere 
Kinderen : Joannes, Lodewijk, Marie gehuwd met 
Maerten Seijnave, Marianne gehuwd met Pieter 
Eghe1s, Elizabethe-Clare die weduwe is van Jacobus 
Venneu1en, PetroneUe gehuwd met Lieven MestdagI:I, 
en de vier wezen van Laurens Brugghe en wijlent 
Barbara-Theresia Rebry : Anne-Therese, Maria
Barbara, Jacobus en Laurentius 
VP : Pieter Brugghe , oom te Izegem 
VM: dito Joannes Rebry, oom te Izegem 

f'90ev 
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JOANNES EECKHOUT fs wijlent Joannes 
Overleden als vrijgezel te Oekene op I september 
1761 (onder de heerlijkheid van de Groote 
Vierscbaere geseit Vilaere) 
De staat overgebracht op 27 maart 1762 
Erfgenamen : - zijn broer Pieter Eeckhout fs Joannes, 
zijn zelfs te Izegem 
- zijn zuster Joannes Eeckhout fa joannes, die weduwe 
is van Jacobus Lust en te Gits woont 
- Jacobus Coteny, het weeskind van zijn overleden 
zuster Bregitta Eeckhout en Pieter Coteny, te Izegem 
gehuisvest {,

j tR/M&t-'~!.-L 
,~ r· 

f'107 ev fI 
Toevoeging aan de staat van HUBERTUS
ANTONIUS VERSTRAETE fs Lucas, overleden te 
Izegem op 6 maart 1754 (zie f' 13 ev) 
Toevoeging overgebracht op 28 september 1765 
Houder: Joanne Louage 
Kinderen: Joseph en Pieter 
VP : Gillis Verstraete 
VM : Maerten vande Voorde 
Toevoeging van de successies van de grootvader, de 
vader, de oom Judocus Verstraete en de halve mooie 
Marie Verstraete 

f'108ev 
LUCAS VERSTRAETE fs wijlent Lucas (zzon van 
Gillis) . 
Overleden te Izegem 
Veretfeping dd 28 september 1765 
Houder: Goddelieve Werbrouck 
Staken: De kinderen van Lucas Verstraete gewonnen 
uit Ie, 2e en 3e huwelijK, met enige van hun 
descendenten, nl. : 
a) Vijf staken uit het Ie bed met Magdalena de Raedt 

(1) Gillis Verstraete 
(2) Pieter Verstraete 
(3) Judocus Verstraete (+ 1 mei 1764) 
(4) De drie kinderen van wijlent Marie Verstraete 

gewonnen met Joannes Werbrouck : 
(a) Joannes Werbrouck (junior) 
(b) Pieter Werbrouck 
(c) A:nnemarie Werbrouck 

(5) De drie kinderen van wijlent Hubertus-Antonius 
Verstraete verwekt met Joanne Louage : 

(a) Joseph Verstraete 
(h) Pieter Verstraete 
(c) Joanne Verstraete 

b) Barbara Verstraete uit het 2e bed met Petronella 
Eggermont 
c) Vijf kinderen uit het 3e bed met Goddelieve 
Werbrouck 

f'111 ev 
JUDQCUS VERSTRAETE fs wijlent Lucas en 
Magdelene de Raedt 
Als vrijgezel overleden te Izegem op 1 mei 1764 
(pR Izeg 30 april 1764, begraven I mei 1764, 55 jaar) 

De staat overgebracht op 11 januari 1765 

Erfgenamen: 
1) Collaterale hoirs van vollen bedde 

(Lucas Verstraete x Magdalena de Raedt) 
a) Gillis Verstraete 
b) Pieter Verstraete 
c) De drie kinderen van wijlent Marie Verstraete fa 

Lucas, gewonnen met Joannes Werbrouck : 
(1) Joannes Werbrouck, zijn zelfs 
(2) Pieter Werbrouck 
(3) A:nnemarie Werbrouck 

VP : dito Gillis Verstraete fs Lucas 


VM : Ignatius Tillieu 

d) De twee resterende kinderen van wt Hubertus

Antonius Verstraete fs Lucas, gewonnen met Joanne 
Louage: 

(1) Joseph Verstraete 
(2) Pieter Verstraete 

VP : dito Gillis Verstraete fs Lucas 

VM : Maerten vande Voorde 


2) Collaterale hoir van halven bedde 
(Lucas Verstraete x Petronella Eggermont) 
Barbara Verstraete, baar zelfs 

3) Collaterale hoirs van halven bedde 
(Lucas Verstraete x Goddelieve Werbrouck) 
Vijfkinderen die hun zelfs zijn: 
(1) Joannes Verstraete 
(2) GuilieJmus Verstraete 
(3) A:nne-Marie Verstraete 
(4) Marie-Joanne Verstraete 
(5) Bregitte Verstraete gehuwd met Guille Mullier 

f'1l6ev 
MARIE-JOANNE VANDE PUTTE fa Michlel en 
Passcbasia Buyse 
Overleden te Izegem in 1764 (pR Izeg 19 Nov 1764, 
42 jaar) 
De staat overgebracht op 5 juli 1765 
Houder: Livinus Vlamynck fs wijlent Jan 
Kinderen: Pieter-Joseph, Michiel-Francies, Joannes, 
Eugene-Frans en Magdalene 
VP : Martinus Van Tomme, schoonbroer van de 
houder, wonende te Rumbeke 
VM : Joannes Vande Putte, broer van de overledene, 
wonende te Izegem 

f'118vev 
BARBARA-THERESIA ROSSEEL fa wijlent 
Joannes (zoon van Jan) en van Petronella Spillebeen 
Overleden te Izegem op 29 april 1765 
(pR Izeg 2 mei 1765, begraven ad idem, 38 jaar) 
De staat overgebracht op 19juli 1766 
Houder : Joseph Vierstraete fs Guille en Petronella 
Deprez 
Kinderen : Barbara-Theresia (11 jaar) en Pieter (6 
jaar) VP: Jan Vierstraete, ouden oom te Izegem 
VM : Pieter Rosseel, oom te IngeJmunster 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 tr. lllinirmun als 
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V. V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
fonnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefWisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................. . 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03/646 99 88 

BOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fr. per jaar. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.) op rekening 712-0112317-74 van V.V.F. Roeselare, 
p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE VAN ONZE LEDEN ZULLEN WE AL TIJD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


~ 
'''' 

Hernieuwing bijdrage 1996. 

Mogen we er Uw aandacht op vestigen dat dit het UA TSTE NUMMER is van de 
jaargang 1995. We zijn dan ook zo vrij nu reeds Uw bijdrage te vragen voor 1996. De 
voorwaarden vindt U Ç'ingekaderd" hier net boven... Dit jaar was een overgangsjaar : het 
was de eerste maal dat we ook de V. V.F.-leden een (bescheiden I) bijdrage vroegen. We 
hebben dan ook even door de vingers gezien. Meteen vragen we nu reeds Uw bijdrage voor 
Ç96 (100 fr. , 200 fr. of een grotere bijdrage die vanzelfsprekend altijd welkom is I) te 
storten op onze bankrekening. 

Voor wie nog niet betaalt voor Vlaamse Stam : misschien is dit ook het overwegen 
waard I Maandelijks ontvangt U dit tijdschrift vóor maar 1000 fr. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051/406075) 

Sekretaris, kontaktadres : Luden Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5,8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 7 oktober 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12 
uur. 

vrijdag 27 oktober 1995.: lezing door 
historicus Dirk Dereuck over het Leen
wezen of de Feodaliteit. Wie verder 
speurt dan de parochieregisters komt 
onvermijdelijk in contact met documenten 
waar de feodaliteit aan bod komt en wordt 
geconfronteerd met termen als 'heerlijk
heid, lenen en achterlenen, rentegronden, 
relief, denombrement, enz. ' . Wat de 
betekenis is van al die termen en hoe de 
feodaliteit - die stand hield tot einde 18e 
eeuw - in mekaar stak zal de heer Der~uck 
ons duidelijk maken. In het lokaal van "Het 
Westvlaamsch Beroepskrediet", Markt 35, 
Tielt om 20 uur (i.s.m. De Roede van Tielt) 

zaterdag 28 oktober 1995 : we brengen in 
de voormiddag tussen 9 en 11 uur een 
geleid werkbezoek aan het Rijksarchief te 
Gent. De heer Raf Vanneste, broer van 
ons bestuurslid Robert, verzorgt de 
rondleiding. We starten - met eigen 
wagens - vanop de parking Sint-Lucas om 
8 uur (rekening houdend met de parkeer
problemen in Gent I) 

zaterdag 4 november 1995 : genealogische 
werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12. 
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zaterdag 2 decemb .... genealogischeC7;1J • 

werkvergadering in ons lokaal van 9 tot 12. 

vrijdag 15 december 1995 : les Oud 
Schrift o.l.v. Lucien Ailliet. We kregen de 
teksten van ons medelid de heer Paul De 
Vos, o.m. een Staat van Goed uit 1649 van 
Passchier de Vos, fs. Adrianus, overleden 
'binnen de prochie van Wareghem', alsook 
een recipisse ofte ontvangsbewijs LV.m. een 
denombrement van Pieter vanden Berghe, 
hoogbaljuw van den Hove van Harelbeke. 
Tekst en transcriptie voor alle aanwezigen. 
In ons lokaal om 20 uur. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriêl Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056/35 07 11) 


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk (in 

het gebouw douane en accijnzen, eerste 

verdieping - parkeerplaats de APPEL) op 

iedere vierde dinsdag van de maand om 20 u. 


dinsdag, 24 oktober 1995 van 20 tot 22 u. : 
les Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete. 



\, 

zondag 12 november 1995 : Westvlaamse 
Ontmoetingsdag te Roeselare. 

dinsdag, 12 december 1995 van 20 tot 22 u. 
les Oud Schrift o.l.v. Johan Roelstraete. 

Oud schrift blijft het struikelblok voor vele 
zoekers. Oud schrift leer je door de praktijk. 
Maar ongetwijfeld zijn de lessen gewijd aan 
een of ander document leerrijk en 
verhelderend. Iedereen die zich een beetje wil 
bekwamen in het lezen van oud schrift is van 
harte welkom. We vragen wel een kleine 
bijdrage voor de geleverde fotokopies (ca. 20 
fr. per les of ongeveer 2 fr. per blad d.i. nog 
geen half glas bier !) We zullen de lessen 
opnieuw min ofmeer in cursusvorm opvatten. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter: Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/20 35 06) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal : Kokelaarstraat 5, 8800 Roeselare. 

Openingsuren: 

- 1° zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur; 

- 2° zaterdag v.d. maand van 13 u 30 tot 17 u; 

- 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand telkens 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 


De vier zaterdagen waarop het 
lokaal in de Kokelaarstraat geopend was 
kenden een groot succes : niet minder dan 
een gemiddelde van 21 bezoekers per dag 
waren van de partij. We herhalen dus dit 
initiatief tijdens de volgende zomer
vakantie. 

- zondag 1 oktober '95 : genealogische 
vormingsvoormiddag in ons lokaal van 9 
tot 12 uur. Verantwoordelijken: Jaklien 
Watteeuw en Wilfried Devoldere. 

- zaterdag 14 oktober '95 : ons lokaal is 
niet geopend. We trekken naar Rijsel: 

In aansluiting op de voordracht van de heer 
Kristof Papin over opzoekingen in Noord
Frankrijk trekken we op zaterdag 14 
oktober naar Rijsel en bezoeken er het 
Departementaal Archief o.l.v. de heer C. 
Lannette of iemand van zijn medewerkers. 
We deden navraag bij de spoorwegen en 
ook bij een busmaatschappij. Deze laatste 
was een stuk goedkoper dan met de trein te 
reizen (zonder rekening te houden met het 
stuk metro en de meertijd). Concreet 
betekent dit : we vertrekken om 9 uur stipt 
op het Polenplein om te 10 u het archief te 
kunnen bezoeken. Einde te Rijsel is 
voorzien om 12 uur zodat we om 13 uur 
opnieuw te Roeselare zijn. Prijs: 375 fr. 
per persoon. Daar het aantal bezoekers 
beperkt is tot ca. 20 personen vragen we 
dat er slechts één persoon per gezin 
meetrekt naar het archief Wel zijn er een 
9-tal meerplaatsen op de bus : wie dus zijn 
echtgenoot of echtgenote wil meenemen 
om een paar uurtjes te winkelen kan dat. 
Het zou ook nog de prijs drukken van onze 
uitstap. Inschrijven kan bij de sekretaris 
(051/22 14 73) op 1 oktober in het lokaal 
(van 10 tot 12 uur) of telefonisch op 2 en 4 
oktober tussen 19 en 20 uur. 
Het wordt beslist een interessante voor
middag op voor velen onbekend terrein. 

- maandag 16 oktober '95 : genealogische 
vormingsavond in het lokaal van 18 u 30 
tot 22 u. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

- zaterdag 21 en zondag 22 oktober '95 
telkens van 10 tot 17 uur kan U onze afde
ling vinden op de boekenbeurs 'Westflan
drica'in de Provinciale Industriële Hoge
school te Kortrijk. Voor meer inlichtingen 
kunt U de lokale pers of het secretariaat 
raadplegen.. 

- vrijdag 27 oktober '95 : genealogische 
vormingsavond in het lokaal van 18 u 30 
tot 22 u. Verantwoordelijke : Marcel 
Prinsie. 

- zondag 5 november '95 : genealogische 
vormingsvoormiddag in het lokaal van 9 u 
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tot 12 u. Verantwoordelijken Jaklien 
Watteeuw en Wilfried Devoldere. 

- zaterdag 11 november '95 : genealogische 
vormingsnaniiddag in het lokaal van 13 u 
30 tot 17 u. Verantwoordelijke: Wilfried 
Devoldere. 

- zondag 12 november '95 : Westvlaamse 
Ontmoetingsdag te Roeselare. 

- maandag 20 november '95 : genealo
gische vormingsavond in ons lokaal van 18 
u 30 tot 22 u. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

- vrijdag 24 november '95 : genealogische 
vormingsavond in ons lokaal van 18 u 30 
tot 22 u. Verantwoordelijke: Marcel 
Prinsie. 

- zondag 26 november '95. Genealogie en 
Computer. Voordracht en vorming Haza 
Data o.l.v. Wilmed Devoldere. Afspraak 
om 10 uur in de grote zaal naast ons lokaal. 

- zondag 3 december '95. Genealogische 
vormingsvoormiddag in ons lokaal van 9 
tot 12 uur. Verantwoordelijken: Jaklien 
Watteeuw en Trees Vandenbunder. 

- zaterdag 9 december '95. Genealogische 
vormingsnamiddag in ons lokaal van 13 u 
30 tot 17 uur. Verantwoordelijke: Edgard 
Seynaeve. 

- maandag 18 december '95. Genealogische 
vormingsavond in ons lokaal van 18 u 30 
tot 22 uur. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

- vrijdag 22 december '95. Genealogische 
vormingsavond in ons lokaal van 18 u 30 
tot 22 uur. Verantwoordelijke : M. Prinsie. 

- vrijdag 19 januari '96 : voordracht door 
ons bestuurslid, de heer Guido Aerbeydt 
over de Huizen te Roeselare in de 16e 
eeuw. 

- in februari krijgen we opnieuw een 
aperitiefbabbel op zondagvoormiddag, 
ditmaal is het de heer Lucien Van Acker uit 
Ardooie die de causerie zal verzorgen. 

- vrijdag 15 maart '96 : voordracht over 
"Renten" door de heer Jan Van Acker uit 
Veurne en zoon van de vorige spreker. 

- vrijdag 17 mei '96 : les Oud Schrift o.l.v. 
de heer Edgard Seynaeve, plaatselijk onder
voorzitter - we behandelen de moeilijke 16e 
eeuw. 

Nieuws uit het 
dokumentatie centrum 

Roeselare 

Er wordt verder gecopiëerd aan de paro
chieregisters van Meulebeke. Ook 
wordt wellicht binnenkort gestart met de 
parochie registers van Emelgem en van 
Geluwe. 

In memoriam: 

Gerard Desmet 

Ons trouw lid, de heer Gerard Desmet 
(geboren te Roeselare op 22 november 
1923) overleed te Roeselare op 17 augus
tus 1995. Namens het bestuur van V.V.F.
Roeselare en alle leden bieden we aan zijn 
echtgenote en familie ons medeleven aan. 

VRAAG vanwege ons lid Patrick Devoldere, Pastoriestraat 17, 8800 Roeselare: 

De Calonne Courtebourne Albertine douarière d'Alcantara Emmanuel: volgens gegevens in 

mijn bezit grootgrondbezitters Gent ; volgens inlichtingen verstrekt door Stadsarchief Gent : 

"bundel 1064 van het fonds Familiepapieren (Calonne) bevat geen enkel document uit deze 

periode en is derhalve voor Uw onderzoek niet bruikbaar'. Graag inlichtingen over deze 

familie die rond 1850 te Beveren-Roeselare circa 80 ha. onroerende goederen bezat. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 


West-Vlaanderen 


23ste Westvlaamse Ontmoetingsdag 


Roeselare (Rumbeke) zondag 12 november 1995 


De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw 
West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 12 november 1995 in Feestzaal 't OUD 
STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Rumbeke. (tel. 051/200256) 

Hoe verloopt deze ontmoetingsdag ? 

10uur:BOEKENBEURS 

Er is een ruime keuze aan de talrijke standen: genealogische werken, formulieren, 

genealogische computersoftware, e.d. 

Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers. De aanwezigen kunnen 

eveneens gegevens uitwisselen. 


12 uur 30 : MIDDAGMAAL 

De prijs voor het middagmaal bedraagt 500 fr. Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan bij 

de gouwsecretaris (W. Devoldere, Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare - tel. 051122 1473) 

De dag zelf kan men eventueel nog inschrijven tot 10 u 30. 

Menu: 


Vlaamse Hutsepot 

Gebak en koffie 


(één drank inbegrepen) 


14 u 30: 

GENEALOGISCHE RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 

10 RIT : Opzoekingen in het Roeselaarse. 

Leiding : Wilfried Devoldere en Edgard Seynaeve 


15 u 30 : PAUZE 


15 u 45 : vraag en antwoord 


16 u 15 : EINDE 
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Ayshove binnen Izegem 2) Zijn halfzuster Barbara Verstraete fa 
wijlent Lucas en Petronelle Eggermont Staten van Goed 

Edgard Seynaeve 
vervolg (en slot) van 

't Stamboompje, nrs. 1,2 en 3 1995. 

REGISTER 1768 - 1770 

f'8 ev 
JOANNES BUIJSE fs wijlent Simoen (zoon 
van Joos) en van Martine Coeman 
Overleden te Izegem op 17 Jan 1767 
(pR Izegem idem, begraven 19 Jan 1767, 40 
jaar) 
De staat overgebracht op 9 januari 1768 
Houder : Anne-Marie de Bal fa wijlent Pieter 
(zoon van Frans) en van Anne_Marie Renier 
(dochter van Arnoldus) 
Kind : Petrus-Josephus-Franciscus Buijse 
VP : Pieter Buyse, oom te Izegem 
VM : Joannes Kerckhof (die Anne-Marie 
Renier heeft getrouwd) 

f'14 ev 
GILLIS VERSTRAETE fs Lucas en 
Magdalene de Raedt 
Overleden te Izegem op 6 Dec 1766 
(pR Izegem idem, begraven op 9 Dec 1766, 
64 jaar) 
De staat overgebracht op 27 Feb 1768 
Houder: Berbera Bultijnck fa wijlent Jan 
Hoirs: 
1) Collateraal en uit vollen bedde: 

a) Pieter Verstraete, zijn broer 
b) de drie wezen van wijlent Marie 

Verstraete, zijn zuster, gewonnen met Joan
nes Werbrouck : 

(1) Joannes Werbrouck 
(2) Pieter Werbrouck 
(3) Anne-Marie Werbrouck 
Allen hun zelfs 

c) De twee wezen van wijlent 
Hubertus Verstraete, zijn broer, gewonnen 
met Marie-Jeanne Louage : 

(1) Joseph Verstraete 
(2) Pieter Verstraete 

3) Zijn halfbroers en halfzusters die 
kinderen waren van wijlent Lucas en van 
Goddelieve Werbrouck : 

a) Joannes Verstraete 
b) Guillielmus Verstraete 
c) Anne-Marie Verstraete 
d) Bergitte Verstraete getrouwd met 

Guillielmus Mulier fs Lonis 

f'23 
JUDOCUS DE RAEDT fs Joos en 
Petronella Sonneville 
Weduwnaar van Catherine Geldhof (fa 
Guille) en van Passchinne Verhamme 
Overleden te Izegem op 17 Nov 1767 (onder 
St Pieters) 
(pR Izegem idem, begraven 19 Nov 1767,96 
à 97 jaar) 
De staat overgebracht op 27 Feb 1768 
Kinderen: geen 
Hoirs: 1) de twee kinderen van Hubertus 
Verstraete (fs Lucas en Magdalene de raedt 
zijn zuster) : 

a) Pieter Verstraete 
b) Joseph Verstraete 
2) De resterende collaterale "..hael

dijngers.. " 

Gaat in feite samen met de grote liquidatie 
van de etfenis Lucas verstraete 

f'81 ev 
MARIE-ANGELINE KERCKHOF fa 
wijlent OOs en Elisabeth-Joanne Lagain 
Overleden te Izegem op 6 Sep 1767 
(pR Izegem idem, begraven op 7 Sep 1767, 
59 jaar) 
De staat overgebracht op 24 Dec 1767 
Houder : Joseph Rebry fs Joos en Marie 
Wittebolle 
Kinderen: 1) Maria Barbara Rebry, 
getrouwd met Joannes-Baptiste Ameije fs 
Joannes 

2) Marie-Anne Rebry, 22 jaar 
3) Pieter-Joannes Rebry, 19 

Jaar 
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VP : Joannes-Baptiste Rebry, broer van de 
houder 
VM : Joannes Kerckho( broer van de 
overledene 

REGISTER 1770 - 1779 

:F25vev 
BARBARA DE GRYSE fa Hieronimus 
Overleden te Izegem in 1758 
(pR Izegem 23 maart 1758, begraven 24 
maart 1758, 40 jaar) 
De staat regulariserend overgebracht op 17 
Aug 1771 
Houder: Pieter-Joseph Tanghe fs Pieters 
Kinderen: 1) Marie-Anne Tanghe, 16 jaar 

2) Pieter-Joseph Tanghe, overleden 
kort na de dood van de moeder 

3) Barbara Tanghe, overleden kort na 
de dood van de moeder 
VP : Jacobus Lamon, wonende te Izegem 
VM : Jacobus de Gryse, ook wonende te 
Izegem 

:F41 ev, 65, 94, 233v, 234, 246v 
JOANNES BOSTUN fs Michiel (die zoon 
was van Joos en van Florense Ameel) en van 
Willemyne Schaeckt 
Overleden te Ledegem op 5 Aug 1768 
De staat opgesteld en overgebracht op 20 
Nov 1771 
Houder : Maria-Catharina Clays (+ Ledegem 
in april 1776) fa Jacques en van Marie 
Boutton 
Kinderen : 1) Jan-Nicolaij Bostijn, schepen 
vanLedegem 

2) Micruel-Macharius Bostijn, poincter 
vanLedegem 

3) Pieter-Joannes Bostijn, ex-poincter 
vanLedegem 

4) Marie-Catherine Bostijn, getrouwd 
met Joannes de graeve, te Ledegem 

5) Anne-Catherine Bostijn, getrouwd 
met Franciscus Casier, te Geluwe 

6) Anne-Marie Bostijn, getrouwd met 
Pieter Vereecke, te Izegem 

7) Marie-Joanne Bostijn (+ Izegem op 
1 Feb 1758) die gehuwd was met Joseph 

Bulckaert fs joseph, woonpl. Izegem, twee 
kinderen zijn erfgenamen : 

a) Pieter-Joseph Bulckaert, 17 jaar 
b) Pieter-Joannes Bulckaert, 15 jaar 

VP : Pieter Bulckaert, oom te Izegem 
VM : Jan-Nicolaus Bostijn, oom te Ledegem 

:F54vev 
NICOLAS DE HULLU fs Nicolaes 
Overleden te Izegem op 1 maart 1771 
(pR Izegem idem, begraven 2 maart 1771, 29 
jaar) 
De staat overgebracht op 11 Jan 1776 
Houder: Anne-Marie Fontier fs Jacques 
Kind : Jacobus-Anthone de Hullu, 17 maan
den 
VP : Nicolas de Hullu, grootvader patemeel 
wonende te Izegem 
VM : Jacques Fontier, grootvader matemeel 
wonende te Izegem 

:F73 ev 
MAERTEN DRIESSENS fs wijlent Pieter 
Overleden te Kachtem in 1771 
De staat ov~rgebracht op 5 Aug 1772 
Houder : Anne-Therese Honraedt fa wijlent 
Guille 
Kinderen: 1) Adriaen Driessens 

2) Joannes-Bemardus Driessens 
3) Anne-Therese Driessens, getrouwd 
met Joannes du Mulie 

4) Franciscus Driessens 
Allen hun zelfs 
5) Maria-Rosa Driessens, 19 jaar 

VP : Adriaen Driessens, haar broer te Kach
tem 
VM : Joannes-Bemardus Driessens, haar 
broer te Izegem 

:F197vev 
BARBARA-THERESIA VAN OVER
SCHELDE fa wijlent Jacobus en Françoise 
van Steenkiste. 
Weduwe van Mailliard van den Berghe 
Overleden te Izegem op 29 juni 1774 
(pR Izegem idem, begraven op 1 juli 1774, 
49 jaar) 
De staat overgebracht op 24 mei 1776 
Kinderen : 1) Ignatius van den Berghe 
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2) Joannes-Baptiste van den Berghe, 
24 jaar 

3) Marie-Anne van den Berghe, 22 
jaar 

4) Marie-Therese van den Berghe, 19 
jaar 

5) Joannes-François van den Berghe, 
14 jaar 
VP : Pieter-Joseph van den Berghe, halfbroer 
te Ardooie 
VM : Pieter-Joseph Tanghe, oom te Izegem 

fl202 ev 

IGNATIUS VAN DEN BERGHE fs wijlent 

Maillard en Barbara-Theresia van Over

schelde. 


Vrijgezel 
Overleden te Izegem op 11 Dec 1775 
(pR Izegem 18 Dec 1775, begraven 19 Dec 
1775,28 jaar) 
De staat overgebracht op 24 mei 1776 
Hoirs : 1) de vier broers en zusters van vollen 
bedde 

2) twee broers en één zuster van halven 
bedde, 
uit het eerste huwelijk van wijlent Maillard 
van den Berghe met Elizabeth Bossuijt : 

a) Pieter-Joseph van den Berghe 
b) Martinus van den Berghe 
c) 

getrouwd 
Jacques 

Maria-Barbara 
met Pieter-A

van den 
ntone Re

berghe, 
nier fs 

fl205vev 
CLEMENT DUYTSCHAEVERE fs Pieter 
Overleden te Kachtem op 3 maart 1775 
De staat overgebracht op 23 Aug 1776 
Houder : Goddelieve Seynhaeve fa wijlent 
Pieter 
Kinderen : 1) Rosa Duytschaever, getrouwd 
met Jacobus Verlinde 

2) Maria-Joanna Duytschaever, 
getrouwd met Pieter-Joseph Dutois 

3) Joannes-Baptiste Duytschaever 
4) Clara-Agnes Duytschaever, 

getrouwd met Pieter Valckaert 
5) C1emens Duytschaever, 25 jaar 
6) Anna-Clara Duytschaever, 23 

jaar 

7) Maria-Francisca Duytschaever, 
21 jaar 

8) Pieter-Joseph Duytschaever, 25 
Jaar 

9) Barbara-Theresia Duytschaever, 
16 jaar 
VP : Jacobus Duytschaever, te Kachtem 
VM: dito Jacobus Verlinde, te Emelgem 

fl209v ev 
MICHAEL VERBEKE fs Jan 
Overleden te Izegem op 6 juli 1776 
De staat overgebracht op 14 Dec 1776 
Houder: Maria-Magdalena Verfaillie fa wij
lentComeel 
Kind : Marie-Joanne verbeke, 23 jaar 
VP : Joannes Verbeke, oom te Izegem 
VM Jacobus Rosselle, oom te IZegem 

fl227v-228 
MARIE-MAGDALENE VERFAll.LIE fa 
wijlent Comeel 
Overleden te Izegem in Okt 1776 
De staat overgebracht op 8 Nov 1777 
Kinderen : 1) uit het eerste huwelijk met 
Guilliame Lapere : 

a) Pieter-Joseph Lapere, zijn zelfs 
b) Pieter-Henderix Lapere, zijn zelfs 

c) Barbara-Theresia Lapere, 
getrouwd met Pieter-Jacobus Le Couttere 

2) uit haar tweede en laatste huwelijk 
met Mcmel Verbeke fs Jan : 

d) Marie-Jeanne Verbeke, 24 jaar 
VP : Joannes Verbeke, te Izegem 
VM : Jacobus Rostelle, te Izegem 

fl230vev 
PIETER DE COENE fs Guillaume 
Overleden te Kachtem 3 maart 1775 
PETRONILLA-THERESE DE BUS
SCHERE fa Guillaume en Lucrèce de 
Muijnck. Vrouw van dito Pieter de Coene. 
Overleden te Kachtem op 23 maart 1772 
De staat van beiden overgebracht op 6 Dec 
1777 
Kinderen: 1) Anne-Therese de Coene, 9 jaar 

2) Catherine de Coene, 6 jaar 
VP : Guilielmus de Coene, oom te Kachtem 
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VM : Carel Valckaert (die getrouwd is met Marie-Anne de Busschere fa (dito) Guillame), te 
Izegem 

f> 244 
Compareerde Franciscus Maddens fs Pieters, en Pieter-Joseph Onraedt fs Pieters, beiden gehuisvest 
te Izegem, doen de eed van voogdij over Marie-Anne Maddens, mindetjarige dochter van PIETER 
MADDENS en JlJLIANNE ONRAEDT fa Pieters, overleden te Izegem. Actum 8 Aug 1778. 

EINDE-

Noot: De periode 1779-1795 is niet te vinden in het RAK. Waar dan wel? 

Zuid-Westvlaamse belastingsrollen anno 1592. 

Twintig jaar geleden consulteerden wij in het Rijksarchief te Kortrijk het nr 6523 van de 
Bruine Pakken. 

Dit dossier bevatte voor de Kasselrij Kortrijk belastingsrollen (aldus geen penningcohieren) 
over het ontbloten van landen en meersen en over het houden van vee. 
De staten golden voor het jaar 1592 doch sommige werden slechts in november 1593 gesloten. De 
aanslag gebeurde conform de voorschriften (dd. 14 maart 1592) van de Kasselrij Kortrijk. 

Er waren meerdere posten per kohier. 

Voor Izegem waren er bijvoorbeeld zes : 


1°van de ontblotte landen, 
. 2° van het aantal koeien, 

3° van het aantal paarden, 
4° van de runderen boven 't jaar, 
5° van de ontblotte meersen, 
6° van de varkens. 

Per gemeente konden de posten wel qua aantal en klassering verschillen. 

Deze dokumenten bevatten talrijke namen van naar wij menen gezinshoofden die hun brood 
in de landbouw verdienden. Zij toonden ook voor bepaalde gemeenten een zekere verpaupering aaI1 
van een bevolking die fel had geleden onder de godsdienstoorlogen. 

Daar dito staten dicht huizen bij de parochieregisters en personen bevatten die ruim voor 
1570 zijn geboren, zijn zij als aansluiting naar vroegere tijden waardevol. 

Aan de hand van door ons indertijd genomen fotocopies konden voor Emelgem, Izegem, 
Sint-Denijs en Zwevegem de rollen per gezinshoofd worden samengevoegd, aldus een andere 
klassering dan de oorspronkelijke. 

De gedane moeite zal ruim beloond zijn, mocht zij menig zoeker vooruit helpen naar de 
XVIeeeuw. 

Edgard Seynaeve 

Roeselare, augustus 1995. 
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EMELGEM 


"..Emelghem in 9bre 1573. Dyt naervolghende es het cauwier van de proehye van Emelghem 
vanden oust ende jaere tweeentneghentyeh, van alle de peerden ende koeys mits gaeders de calveren 
met de ontbloetynge van selven oust gronden, dese voorseyde Caesselrie van Curteryeke 
gheteckent de xüiie van marte 1592 .. " 

Duetbuese , Joos van 2 koeien, 1 paard, lOc lands ontbloot 

Volder, Malgaert de 1 koe, 1 paard, lOc lands en 2e meers ontbloot 

Broucke , Carel vanden 1 koe, 1 paard, 12e lands ontbloot 

Werbrouck , Rougaer 1 koe, 6c lands ontbloot 

Vildemersch , Willem van 1 koe, 1 kalf, 4e lands ontbloot 

Boute, Amandt van 2 koeien, lOc lands ontbloot 

Straete , Jooris vander 2 koeien, 6c lands ontbloot 

Syaeye(?) , Colleyn de 1 koe, 1 kalf, 1 paard, 23e lands en 3e meers ontbloot 

Brandt, Joos de 1 koe, 1 kalf 

Overschelde , Boudevijn van lOc lands en 2c meers ontbloot 

Kimpe , Jaecop de Sc lands ontbloot 

Bouckaert, Jaecop 28e lands ontbloot 

Bussche , Denies vanden 20e lands ontbloot 

Seys , Pieter 2e lands ontbloot 

Voor Emelgem gaf dit qua dieren: 


12 koeien, 4 paarden en 3 kalveren 
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IZEGEM 


n •.•Yseghem in novembris 1593. Dyt naer volghen es cauvier over dye van tgrafsehip van lseghern, 
van tonbloeten van lande ende mersschen, perden, koyen, vanden jare 1592 ende alle persoenen 
name es by name zooe hyer naer volghen, es : ...n 

Moere, Raes vande 10e lands ontbloot, 2 koeien, 
1 paard 

Martens , Willem 20e lands ontbloot, 3 koeien, 
1 paard gemeen met Pieter Vmehke 

Comelys , Joos ge lands en 3e meers ontbloot, 
3 koeien 

Eelijns, Jan 6e lands ontbloot, 2 koeien 

Sterke, Jaeus de 10e lands en 2e meers ontbloot, 
2 koeien, 2 runderen boven 't jaar 

Holvoet , Joos 3 bunderen ontbloot, 2 koeien, 
2 runderen boven 't jaar 

Buskere , Passchier lSe lands en 4e meers ontbloot, 
2 koeien 

Joncheere , Marryn de Sc lands ontbloot, 2 koeien, 
1 paard, 1 rund boven 't jaar 

Osterlinch , Claeys 4e lands ontbloot, 2 koeien 
Vos, Tram de 6e lands en 2e meers ontbloot, 

1 koe 

Vervenne , Joos Sc lands ontbloot, 1 kalf 

Bussche , Denies vanden 2e lands ontbloot, 4 koeien 

Man, Seghere de 4e lands ontbloot, 2 koeien 

Willaeijs , Pieter 4e lands ontbloot 

Mets, Roygier de 1 e lands ontbloot, 2 koeien 

Verrues, Jan 12e lands ontbloot, 2 koeien, 
1 paard 

Pre , Carel du Sc lands ontbloot, 3 koeien, 
1 paard 
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Fau , Ghylame Ie 2e lands ontbloot, 1 koe 

Vynde , Pieter vande 8e lands ontbloot, 2 koeien 

Balen, Crystyaen 8e lands ontbloot, 2 koeien 

Hoet, Joos lSe lands en 2e meers ontbloot, 
2 koeien, 1 rund boven 't jaar 

Balen, Joos Se lands ontbloot, 1 koe 

Doem, Crystyaen 8e lands en 1e meers ontbloot, 
2 koeien 

Moerkerke , Aderiaen 2e lands ontbloot, 2 koeien 

Nolf, Ghilame de Se lands en 3e meers ontbloot, 
3 koeien 

VoUemare, Ysenbart 1 bunder en Ie meers ontbloot, 
2 koeien, 2 runderen boven 't jaar 

Andries , Passehier 20e lands en 2e meers ontbloot, 
2 koeien, 2 runderen boven 't jaar 

Haverbeke, Willem van 4e lands ontbloot, 2 koeien 

Gryspers , Calle 4e lands ontbloot, 1 koe 

Schynckele, de We Joos 2e lands ontbloot, 1 koe, 
I kalf 

Bogart , Albyen 4e lands ontbloot, 1 koe 
t.-,""" 

Buskere , Boudemen 10e lands ontbloot 

Verhamme ,Pieter 8e lands ontbloot, 3 koeien, 
1 kalf 

Bachkere , Loeij de 7e lands ontbloot, 2 koeien, 
1 rund boven 't jaar 

Haverbeke , Jan van 8e lands en 2e meers ontbloot, 
2 koeien, 1 paard, 2 runderen boven 't jaar 

Tant, Jan 8e lands ontbloot, 1 koe 

Heldenberch , Ampluenis 8e lands ontbloot, 2 koeien, 
1 rund boven 't jaar 
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Seys, Jan 24c lands en 2c meers ontbloot, 
2 koeien, 2 paarden, 2 runderen boven 't jaar 

Onredt , Ghilame 8c lands ontbloot, 2 koeien, 
1 varken 

Loosfeit , Joos 3c lands ontbloot, 1 koe 

Boucart , Jacop 2c lands ontbloot, 2 koeien, 
1 paard, 1 rund boven 't jaar 

Jonchheere, Andries de 24c lands en 2c meers ontbloot, 
S koeien, 3 runderen boven 't jaar 

Put, Jan de lSc lands ontbloot, 2 koeien 

Verbrugghe , Pieter 6c lands ontbloot, 1 koe 

Verbrugghe, de We Jan 6c lands ontbloot, 2 koeien 

Andries , Jan lSc lands en 2e meers ontbloot, 
3 koeien, 2 runderen boven 't jaar 

Vynchke , Pieter 30e lands en 4c meers ontbloot, 
2 koeien, 2 kalveren, 1 paard 
gemeen met Willem Martens 

Sys , Lauwers lOe lands ontbloot, 2 koeien 

Tuereloet , Fiehtor Sc lands ontbloot, 2 koeien 

Vervinde , (Vervienne 1) Joos. lSc lands ontbloot, 3 koeien 

Buskere , Andries de 10 lands ontbloot, 2 koeien 

BoUart , Ghilame 8c lands ontbloot 

Munch , Ampluenis de Sc lands ontbloot, 1 koe 

Broucart, Joos 15e lands en 3e meers ontbloot, 
2 koeien 

Morreel , Marten 8c lands ontbloot, 4 koeien, 
1 paard 

Doerene , Jan van 4e lands ontbloot, 2 koeien 

Abeel, Jan 3e lands ontbloot, 2 koeien 

Symoen , Gill. s 18e lands ontbloot, 4 koeien, 
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2 paarden 


Boereman , Jaeop 4e lands ontbloot, 1 koe, 

2 varkens 


Vermers , Aryaen lOc lands ontbloot, 1 koe, 

2 paarden 


Onredt , Jan Sc lands ontbloot, 1 koe 


Brabant, Denies 4c lands ontbloot, 2 koeien 


Jonchheere, Jan de 12e lands ontbloot, 2 koeien, 

1 kalf 


Bo, Markus du 36e lands en 6e meers ontbloot, 

4 koeien, 2 paarden 


Suane , Jacus de 6e lands ontbloot, 2 koeien 


Bauwens, PÎeter 12e lands ontbloot, 2 koeien 


Balberghe, Willem van 4e lands ontbloot, 1 koe 


Boucart , Antuenis 3e lands ontbloot, 1 koe 

(+ 1 = 2 , toevoeging) 


Boucart , Pieter 2e lands ontbloot, 1 koe 

(+ 1 = 2 , toevoeging) 


Arens , Ampluenis 4e lands en 2e meers ontbloot, 

1 koe 


Ampe, Joos 3e meers ontbloot, 3 koeien 
-
Verbeke , Pieter 2 koeien 


Eet , Pauwels vanden 2 koeien, 1 paard 


Bont, Boudemen de 1 koe 


Verbyest , Pieter 1 koe 


Buskere , Boudemen de 2 koeien 


Vacht, Pieter 1 koe 

Voor Izegem gafdit qua dieren : 
147 koeien, 17 paarden, 3 varkens en 29 runderen 
boven 't jaar (waaronder 6 kalveren). 

(wordt vervolgd- Sint-Denijs en Zwevegem in het volgende nummer) 
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SPAREN VOOR EEN AANVULLENO 

PENSIOEN 
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BANK VAN ROESELARE 

Vandaag reeds 

plannen 


voor morgen! 



