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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (l000 fr. als gewoon lid, 1500 fr. als steunend lid, 2500 fr. minimum als 
beschennend 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 . : 

CEN1RUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................. . 

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

Hernieuwing bijdrage 1997. 

Wie zijn bijdrage voor 1997 nog niet betaalde, ontvangt met 
dit nummer het laatste nummer. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 111 

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 ALTIJD MET 
DANK AANVAARDEN 111 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar : 

Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Aan alle lezers wensen wij 

een gelukkig nieuwjaar 


met veel zoekgenot. 




Tielt Kortrijk 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tie1t. (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, Beemegemstraat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 4 januari 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in ons 
lokaal o.l.v. Lucien Ailliet. 

vrijdag 24 januari 1997 in ons lokaal van 20 
tot 22 u : "Processen en hun procesgang: 
een praktische kijk" - lezing door de heer 
Kristof Papin. Proces-archieven zijn een 
~~ei.lijke. materie : de procesgang, het 
Jundlsch Jargon, we raken er soms niet wijs 
uit. Deze lezing zal verhelderend werken !! 

zaterdag 1 februari 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in ons 
lokaal o.l.v. Luc Neyt. 

vrijdag 14 februari 1997 in ons lokaal van 
20 tot 22 u : "Tielt in oude kaarten" : 
lezing door de heer Ronny Ostyn. Met een 
knipoog naar de genealogie - wie woonde 
waar ? - zien we de plattegrond van onze 
stad evolueren. 

zaterdag 1 maart 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in ons 
lokaal o.l.v. Claude Moors. 

vrijdag 28 maart 1997 in ons lokaal van 20 
tot 22 u: oefening "Oud Schrift" o.l.v. 
Lucien Ailliet. We lezen fragmenten uit de 
Tieltse poortersboeken alsook een paar 
moeilijke bladzijden uit het proces-stuk 
Regelbrugghe. Tekst en transcriptie voor 
alle aanwezigen. 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriël Vuylsteke Wande
lingstraat, 3,8531 BAVIKHOVE ' 
Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete 
Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056/35 0711)' 

De maand~lijks 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. 

Waar? 

In ons lokaal Magdalenastraat 30 8500 

Kortrijk (eerste verdieping) (parke~rplaats 

"De Appel" aan het begin van de weg naar 

Marke) 


Dinsdag, 28 januari 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Johan Roelstraete over 

"Heraldiek. Oude en nieuwe wapens". 

Hoe een oud wapen vinden? Hoe een nieuw 

wapen ontwerpen? Werking van het heral

disch college. Spreker is secretaris van het 

Heraldisch College van de V.V.F. 


Dinsdag, 25 februari 1996, van 20 tot 22 u. 

Voordracht door Lucien Van Acker uit 

Ardooie over "Hitter in Vlaanderen". De '. 

~pr~ker weet op een boeiende wijze dit 

mtngerend onderwerp uit te diepen. Ook 

vragen over een mogelijk nageslacht worden 

niet uit de weg gegaan. Een avond om niet te 

missen. 


Dinsdag, 25 maart 1996, van 20 tot 22 u. 

Les OUD SCHRIFT o.l.v. Johan Roel

straete. Thema: registers van het oud 

gerecht (vervolg). 

APRIL: JAARLIJKS CONGRES 

Dinsdag, 27 mei 1996, van 20 tot 22 u. 
Voordracht door Valère Arickx over "De 
familie Horta en de Tieltse drukkers." De 
spreker heeft deze families grondig 
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bestudeerd en zal ons hierover op ZIJn 

bekende manier weten te boeien. 


Dinsdag, 27 juni 1996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 

Thema: privilegieboeken. 


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 telkeds 

van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 


Alle vergaderingen hebben plaats in de 
Kokelaarstraat 5 te Roeselare. Toegang 
langs de grote bruine poort (indien 
gesloten, toegang langs kleine witte of 
grote groene ijzeren poort 20 meter verder) 

zondag 5 januari 1997 van 09 tot 12 u in 
het dokumentatiecentrum : genealogische 
vormingsvoormiddag o.l.v. Wilfried 
Devoldere en Jaklien Watteeuw. 

zaterdag 11 januari 1997 van 13 u 30 tot 
17 u in het dokumentatiecentrum : 
genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Lieve Denys. 

vrijdag 17 januari 1997 van 20 tot 22 u in 
het dokumentatiecentrum : genealogische 
vormingsavond : OUD SCHRIFT 17e 
eeuw o.l.v. Wilfried Devoldere (ontleding 
van een staat van goed). Waar vorige 
malen verschillende teksten uit een 
bepaalde periode werden ontleed en 
besproken, beperken we ons deze keer tot 
één enkele staat van goed. We zullen dan 
ook proberen het dokument volledig te 

behandelen niet enkel qua oud schrift maar 
qua inhoud. 

maandag 20 januari 1997 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond in het 
dokumentatiecentrum o.l.v. Rudy Popelier. 

vrijdag 24 januari 1997 van 18 u 30 tot 22 
u : genealogische vormingsavond in het 
dokumentatiecentrum o.l.v. Marcel Prinsie 
en Bemard Fillieux. 

zondag 26 januari 1997 van 10 tot 12 u : 
Genealogie en Computer o.l.v. Wilfried 
Devoldere. Deze vergadering is een "vrije" 
vergadering : we bespreken er de behoeften . 
van de leden. Wat wensen zij in de 
computer van de plaatselijke afdeling? In 
welke mate kan daaraan meegewerkt 
worden? Deze en dergelijke vragen 
komen aan bod op deze bijeenkomst. 

zondag 2 februari 1997 van 09 tot 12 u : 
genealogische vormingsochtend in het 
lokaal o.l.v. Jaklien Watteeuw. Om 10 u 
start in de grote zaal o.l.v. HaraId Delbol 
de aktiviteit rond ProGen. 

zaterdag 8 februari 1997 van 13 u 30 tot 17 
u : genealogische vormingsnamiddag in het 
dokumentatiecentrum o.l.v. Trees 
Vandenbunder. 

zondag 16 februari 1997 van 10 tot 12 u : 
aperitietbabbel. De heer Lucien Van 
Acker, ervaren familie- en heemkundige 
komt er ons spreken over de geschiedenis 
van Ardooie en Koolskarnp. Voor één keer 
wordt er toegangsgeld (100/120 fr. 
naargelang je keuze tussen de soorten 
aperitief) gevraagd, maar daarvoor ontvang 
je 2 glazen aperitief. Inschrijven bij de 
voorzitter (Lieve Denys, 051/20 35 06) is 
wel noodzakelijk en dit tegen uiterlijk 9 
februari 1997. Plaats van het gebeuren : de 
grote zaal naast ons dokumentatiecentrum. 

maandag 17 februari 1997 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond in het 
dokumentatiecentrum o.l.v. Rudy Popelier. 
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vrijdag 28 februari 1997 van 18 u 30 tot 22 Nieuws uit het 
u : genealogische vormingsavond in het dokumentatie centrum dokumentatiecentrum o.l.v. Marcel Prinsie. 

Roeselare 
zondag 2 maart 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in ons 
lokaal o.l.v. Jaklien Watteeuw en Wilfried 
Devoldere. In de grote zaal start om 10 u 
de aktiviteit rond ProGen 0.1. v. Harald 
Delbol. 

zaterdag 8 maart 1997 van 13 u 30 tot 17 
uur in ons lokaal : genealogische vormings
namiddag o.l.v. Lieve Denys. 

maandag 17 maart 1997 van 18 u 30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond in ons 
lokaal o.l.v. Bernard Fillieux en Rudy 
Popelier. 

vrijdag 21 maart 1997 van 20 tot 22 u : 
voordracht door Guido Demuynck uit 
Drongen over "Landboeken" . Deze bron 
is nog veel te weinig geconsulteerd voor 
het aankleden van onze familiegeschiedenis. 
Daarom deze avond die voor heel wat 
vorsers heel leerrijk zal zijn. 

zondag 23 maart 1997 van 1 0 tot 12 u in 
ons lokaal: Genealogie en Computer. 

vrijdag 28 maart 1997 van 18 u 30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond in ons 
lokaal o.l.v. Marcel Prinsie. 

In april trekken we naar het Nationaal 
Kongres dat dit jaar plaats heeft in Leuven. 

Zaterdag 31 mei 1997 brengen we een 
bezoek aan het Rijksarchief te Brugge. 
Hierover meer in het volgende nummer, dit 
naast de andere voor- en namiddagen en 
avonden waarop het lokaal geopend is. 

We legden reeds een paar sprekers vast 
voor na de "vakantie". Tijdens de vakantie, 
d.W.Z. de maanden juli en augustus zal ons 
lokaal opnieuw enkele zaterdagen geopend 
zijn van 9 u 's morgens tot 17 u 's 
namiddags. 

We (inderdaad "we", de medewerkers 
vermeerderen in aantal) - werken verder 
aan zovele zaken. Een kleine greep: 

* l-.et copiëren van de Tieltse parochie
•t:gisters is reeds goed opgeschoten. Dank 
aan ons lid Sylvère Van Daele uit Drongen 
die instaat voor het vele werk. 

1
* de kerkrekeningen van Rumbeke 

0periode 16e eeuwen helft 17e eeuw 
kunnen geraadpleegd worden. Van Werner 
Peene uit Gistel ontvingen we een index op 
de persoonsnamen. Deze wordt echter 
eerst ingebracht in de computer. 

* raadpleeg ook eens de verschillende 
albums met oude bidprentjes die onlangs 
werden toegevoegd aan ons archief Met 
indexen op ALLE namen die op de prentjes 
voorkomen... Dank aan Gilbert Vanrol
leghem ("leverancier") en Luc Aerbeydt (hij 
zorgt voor de indexen). 

* alle akten van de burgerlijke stand van de 
gemeente Hooglede uit de periode 1831
1870 zijn nu uitgetikt en voorzien van 
klappers. Te consulteren in ons lokaaL .. 

*we zijn ook in het bezit van copies van oude 
kadastrale leggers (halfWeg vorige eeuw) van 
heel wat gemeenten uit het Kortrijkse... 

* raadpleegde je reeds onze tijdschriften ? 
Een deel van ons budget verdwijnt hierin elk 
jaar, doch we hebben de indruk dat onze tijd
schriften te weinig worden geraadpleegd 
alhoewel die heel wat interessante zaken 
bevatten. 

* tenslotte dank aan de vele medewerkers die 
voor de afdeling aan het werk zijn en ook 
dank aan de schenkers die hier niet genoemd 
werden. 
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Weerbare mannen anno 1638: Pittem en Egem 


(Ons lid, de heer Sylvère Van Daele uit Drongen - doch afkomstig uit Pittem - bezorgde ons een 
lijst met weerbare mannen uit Pittem en Egem. Bron is het Archief van de Raad van Vlaanderen in 
Gent. Wie meer wil weten over "weerbare mannen" kan de inleiding raadplegen van het werk van 
de heer Guido Demuynck "Weerbare mannen in de kasseirij Ieper anno 1638" W.D.) 

PlTfEM 

RoDe vande weerbaer Mannen der prochie van Pitthem vande XX-tich tot de 50 jaeren by 
schepenen van Pitthem van Hove tot Hove Gheinrolleert naemen ende Toenamen ende de 
respectieve gheweeren volgende de beschrivinghe vande ed. heeren hoochpointers ende 
vrijschepenen der Casselrye van Cortryck den iüen Junij 1638 soo hier naer volght, 

[naam - voorna(a)m(en) - wapen - opmerking: 

Sande van de LOys 
scynlerd(e)r Mre 
Vervaecke Jan 
Zande van de jan 
Flurkin Pieter 
Vos de Florens 
stabouden Jacob 
Nots Pieter 
Daele van Pieter 
Dosterl(inck) cornelis 
Lambrecht Andries 
pauwels Jan 
pauwels Jan 
Dycke Jacob 
suyttere de Adriaen 
Verkerst Jan 
Verleye Lieven 
Bussche van den Roelant 
ostijn Pieter 
Broucke van den Pieter 
Rosselle Passchier 
Sanders Fransois 
Walle van de Guilliaeme 
Bussche van den Jossaert 
Windels Jan 
verhuyst Anthone 
cloet Jan 
Doens Adriaen 
Buyck de Jan 
costelle Heindriek 
Goosens Ghysel 
vincke Nicolae 
Bussche van de Joos 
vincke Jacob 
Caluwe de Gillis 
caluwe de Andries 
Mourisse Guillaeme 
Mestdach Rogyer 
pattijn Pieter 

roer 
roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 

roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
picke 

6 

Kapitein 
sergeant 
sergeant 

den hofcnape van 

corporael 

corporael 



Carre 
Bussche van de 
willeyn 
Brunnel 
lseghem van 
Toone van 
verhelst 
Tytgat 
Bussche van de 
Berghe van den 
OOst van 
Caluwe de 
Bouvere 
coelenbyer 
Lockere van 
Lybaert 
Pyeters 
Berghe van den 
patijn 
Weghe van de 
Coop 
Maes 
Carre 
Buyse 
Ferij 
Vervaecke 
Beyts 
Lare de 
lseghem van 
Blonde 
Werrebrouck 
Werrebrouck 
Buijse 
Verrnoere 
Rys 
Flurkin 
Herman 
walleghem van 
Neerinck 
Schave 
Plotsys 
Vincke 
Ryckeghem van 
witte de 
Man de 
Bogaert 
Bogaert 
Boosere de 
Boosere de 
Almon 
Rigole 
Spelle 
Waelkens 
Labecke de 
Bouckout 
Bouckout 
Tremerie 
Roosebeke van 
cock de 

Gillis 
Jan 
Allaert 
Michiel 
Gildolf 
Gillis 
oaniel 
Joos 
Joos 
Laureins 
Jan 
Joos 
simoen 
Jan 
Guillaeme 
Fransois 
Jan 
Anthone 
Pieter 
Pieter 
Pieter 
Joos 
Gheeraert 
Jan 
Roelant 
Jacob 
Bartholomeus 
Jan 
Joos 
lngel 
Jacob 
Jacob 
Jan 
Jacob 
Gillis 
Bartholomeus 
Jacob 
Joos 
Pieter 
Jan 
Joos 
Pieter 
Gillis 
Gildof 
Joos 
Wouter 
Jan 
Pieter 
Gillis 
Loys 
Hans 
phlips 
Pieter 
Rougyer 
Joos 
Willem 
Phlips 
Jacob 
charel 

picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
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corporael 

absent 
absent 

absent 

sinen cnape,absent 

corporael 

absent 

absent 
corporael,absent 

absent 

absent 



Roo de 
Mulier de 
Maele van de 
witte de 
Gurdebeke 
Seynave 
cappel 
Verhelle 
vermeulen 
Jessens 
Heindricx 
Cruwenere 
Heindricx 
clercq de 
pollet 
Ampe 
Mets de 
Potteghem 
poucke van 
vercampt 
Camelpeel 
Loddere de 
Smet de 
Jagher de 
Cocq de 
Walle van de 
Portere de 
Wytte de 
walle van de 
Cocq de 
Cocq de 
cocq de 
Labecke de 
Bussche van de 
Vos de 
Neerinck 
Banckaert 
Vercampt 
Banckaert 
Rumbeke van 
witte van 
Jaghere de 
Banckaert 
Banckaert 
Maes 
Lerberghe van 
Ampe 
verkerst 
Merly 
Verleye 
vrient de 
Caluwe de 
Suttere de 
Bussche van de 
Bussche van de 
Hasteren 
Hasteren 
Caluwe de 
Verschelde 

Gillis 
Lieven 
Pieter 
Joos 
Jan 
Olivier 
Fransois 
Jacob 
Cornelis 
Benten 
Jan 
Pieter 
willem 
steven 
Jan 
Pieter 
Cornelis 
Joos 
paulus 
Boudewijn 
Jan 
Jooren 
Adriaen 
sander 
Pieter 
Gillis 
Olivier 
Guillaeme 
Marten 
Jacob 
Jan 
Gillis 
Loys 
Gillis 
Loys 
Cornelis 
Guillaeme 
Jacob 
Guillame 
JOOs 
cornelis 
Adriaen 
Jan 
Jan 
Domin 
Lieven 
Heindrick 
Adriaen 
S. 
Jan 
Adriaen 
Lieven 
steven 
Jan 
Jan fs Jans 
Nicola 
simoen 
Marijn 
Hans 

roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
picke 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 

absent 

absent 
absent 
absent 
absent 

absent 

absent 

absent 

absent 

sinen bouvere,abs. 

sinen bouvere,abs. 

absent 
absent 
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Ryckeghem van 
Ryckeghem van 
Cloet 
Vervot 
cool 
pladys 
Velde van de 
wingaerde van 
Sanders 
Verstrate 
Kerssebilek van 
cloet 
Vincke 
Vermortele 
Jonckheer de 
Rurnbeke van 
Beel 
Aerts 
Meere 
Neckere de 
Rynck de 
Holvoet 
claerhout van 
Holvoet 
Herman 
Herman 
Kersebilek 
Broel 
Stalens 
witte de 
claerout 
Croop 
Trernrie 
Walle van de 
Dobij 
verhavere 
segaerd 
Dheere 
Smet de 
waterloos 
Spegele 
Buijse 
Meese 
walle van de 
Bussche van de 
Cousens 
Meesene van 
Meesene van 
Meesene van 
Closterman 
Meters 
Duyck 
Lansheere 
Vermersch 
Walleghem van 
walleghem van 
smet de 
Vryese de 
Pyeters 

Lauwereins picke 
Marten picke sinen bouvere 
Phlips picke 
Lieven picke 
Michiel roer 
Matthys roer absent 
Pieter roer absent 
Guillaerne picke absent 
Pieter picke 
Joos picke 
Jan roer 
Jan roer absent 
Jan picke absent 
Lauwereins picke 
Pieter roer 
Jacob roer absent 
Olivier picke 
Jan roer 
Guillaeme roer absent 
Joos roer absent 
Gillis roer 
Jooren picke 
Arnoult picke 
Pieter roer 
Joos roer 
Joos (de Jonge) picke 
Jan picke 
Jan picke absent 
Jan picke absent 
cornelis picke 
Joos hallebarde 
Guillaerne roer 
Marten picke 
Jan 	 roer absellt 
Jan 	 roer 
Pieter picke absent 
Anthone picke absent 
Joos picke 
Joos picke 
Guillaeme roer 
Phlips picke 
Gheraert roer 
Anthone roer 
Jacob roer 
Arnoral roer 
Jacob roer 
Marten picke 
Jacob picke 
Marten picke 
Pieter 	 picke 
Lauwereins 	 picke sinen cnape 
Pieter 	 roer 

roer sinen cnape,absent 
Pieter 	 roer 
Jan 	 roer 
... fs Jans 	 roer 
Arent 	 roer 
Jan 	 roer 
Heindrick 	 picke 
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caluwe de 
Caluwe de 
Vryese de 
vrint 
Duyek 
Lanssens 
Daneels 
slovere de 
slovere de 
Duyek 
Swanekaert 
sabbe 
Raimier 
Maehij de 
Berghe van den 
Boosere de 
Neste van 
Ryekeghem van 
Ryekeghem van 
Berghe van den 
Oost van 
Maekelberghe van 
Benoot 
Neerynek 
Walbo 
Lavoye 
Lobeu 
Nieuwenhuyse van 
Bauwens 
Portere de 
cloet 
cool 
platsys 
Man de 
Poelvoorde 
Hellebuyek 
Hellebuyek 
Hellebuyek 
Keyser de 
Bonte 
Belaen 
Belaen 
Bogaert 
Loekere van 
Loekere van 
Bouekaert 
Taeek 
Iseghem van 
Nieuwenhuyse van 
Bussehe van den 
callens 
Bruggheman 
Massens 
Mullier de 
Moor de 
Leerberghe van 
Windels 

Jaeob 
Jaeob 
Jan 
Heindriek 
Joos 
Daniel 
Joos 
Gillis 
Adriaen 
Jan 
Roelant 
Joos 
Jan 
Jan 
Jan 
Charel 
Joos 
Pieter 
steven 
Jan 
Christiaen 
Guillaeme 
Jan 
Jan 
Jan 
Roelant 
Pieter 
Jan 
Charel 
Pieter 
Andries 
Jan 
Jaeob 
Joos 
Marten 
Anthone 
Anthone 
Anthone 
Joos 
Jan 
Gillis 
Jan 
Jan 
JOOS 
Joos (de Jonge) 
Fransoys 
Guillaeme 
Jan 
Jan 
Lauwereins 
Jaeob 
Guillaeme 
Joos 
Joos 

roer 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
pieke 
roer 
roer 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
roer 
roer 
pieke 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
roer 
roer 
roer 
pieke 
pieke 
roer 
pieke 
pieke 
roer 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
roer 
roer 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 

sinen sehapere 
sinen enape,absent 
absent 
absent 

absent 

absent 

absent 

den kneght (?) 

absent 

sinen enape,absent 
sinen sehaeph.abs. 

sinen enape 

absent 

Jaeob fs Charels pieke 
Fransoys roer 
Denijs roer sinen enape 
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Dese monsteringhe is ghedaen by de onderschreven ghedeputierde desen XVIen Junij 1638 

onderteeckent : 

Pieter Adourne, J Verbiest. 


EGEM 

Dyt naer volgende is de monstere rolle ende lyste van weerbaer mannen dye bevonden worden 
binnen de prochie van Heeghem Cassehye van Cortryck desen XVIen Junij 1638 by naeme ende 
toenaeme met hem hemlieden wapenen bevonden de selve rolle by bailliu ende schepenen deser 
prochie overghedaen aen ed. ende weerde heeren hoochpointers ende vrijschepenen der voors. 
Casselrye inder maniere hyer verclaert, 

[naam - voorna( a )m( en) - wapen - opmerking: 

voet 
Jardijn du 
Rudder de 
Maillaert 
Ampe 
Heindriek 
callewaert 
Ryekeghem van 
Breyne de 
Berghe van den 
Maele van de 
Verfaille 
Rudder de 
Lodder de 
Bellghem van 
Lust 
Male van de 
Male van de 
Loddere de 
carre 
Lefevre 
Kerekhove van de 
Honaeker van 
Male van de 
Farre de 
Tant 
Maes 
Baron 
Plovye van 
Veneier 
vallenbrouek van 
Mullart 
Abeel van 
Vereruyee 
plowye 
Mu11aert 
Vermerseh 
Loobuyek 
Broueke van den 

Gillis 
Gillis 
Marten 
Ghyselen 
clays 
Gillis 
Guillaeme 
Guillaeme 
Guillaeme 
Pieter 
Marijn 
Jan 
Adriaen 
Joorys 
Gillis 
Jan 
Jan 
Marijn 
Jan 
pieter 
Pieter 
cornelis 
Thomas 
Loys 
Marten 
pieter 
Michiel 
Gheraert 
Pieter 
cornelis 
Jan 
Guillaeme 
Michiel 
Michiel 
Gillis 
Jan 
Jan 
Jan 
Pieter 

roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
pieke 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
roer 
pieke 

pieke 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
pieke 
pieke 
roer 
roer 
pieke 
roer 
pieke 
roer 
pieke 

•roer 
roer 

absent 

absent 
belast met 
absent 

belast met 
absent 

absent 

absent 

absent 

absent 
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Bouckaert Anthone 
Bouckaert Adriaen 
Maes cornelis 
Bolloije Marten 
Vergracht Jan 
Neste van Elyas 
Luijcx Fransois 
Marrys Pieter 
Arnpe Jan 
ostien Marten 
Lovene van Pieter 
Naersens Pieter 
Mullaert Joos 
Ide Joos 
Makelberghe van Jan 
Broucke van den clays 
vlaminck de Gillis 
Romens Domijn 
BOuckaert chaerle 
clerc de Marten 
Smet de Gillis 
Smet de Gheraert 
Kimpe de Pieter 
Fournaye Jan 
clercq de Lucas 
Bruwaene van Adriaen 
cronie van Willem 
Kemiere pieter 
Maes Marijn 
Maes Jacob 
Fournaye Thomas 
Rou Ie Anthone 
Waterloos clays 
Walle van de charle 
Verstraete Jan 
Male van de Loys 
Dunslaghe van Inghel 
Farvake van Gillis 
Hurtekant charle 
Pers Jan 
cloet Pieter 
Beeusaert Jan 
Goethals Jacob 
Smet de Jan 
Blansyaert Pieter 
Berghe van den Jan 
Goethals Steven 
opstael Adriaen 
Wenbeke van Jan 
Mullaert Gillis 

roer 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
picke 
picke 
roer belast met, absent 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
halleb. 
picke 
picke 
roer 
picke 
roer absent 
picke absent 
roer 
picke 
roer 
picke 
roer 
roer 
picke 
roer 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
picke 
picke 
picke 
roer 
roer 
roer 
picke 
picke 
picke sinen cnape 
picke 
picke 
picke 

Aldus dese monsteringhe ghenomen by den onderscrevene ghedeputierde van de Casselrye van 
Cortryck ende bevonden de Persoonen met de wapenen soo dye respectievelyck ghenoteert staen in 
dese lyste, onderteeckent : P. Adoume, J. Verbiest. 
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Sluitingsdagen Algemeen Rijksarchief 

en Rijksarchief in de provinciën. 


woensdag 1 januari : Nieuwjaar zaterdag 10 mei : gesloten 
donderdag 2 januari : 's namiddags gesloten maandag 19 mei : Pinkstermaandag 
maandag 31 maart : Paasmaandag vrijdag 15 augustus : O.LVr.Hemelvaart 
donderdag 1 mei : Feest van de Arbeid maandag 10 november: vervanging 15.11 
vrijdag 2 mei : vervanging 01.11 dinsdag 11 november : Wapenstilstand 
zaterdag 3 mei : gesloten donderdag 25 december: Kerstmis 
donderdag 8 mei : O.L.Heer Hemelvaart vrijdag 26 december : 2e Kerstdag 
vrijdag 9 mei : vervanging 02.11 zaterdag 27 december : gesloten 

Locale feestdag Rijksarchief Kortrijk : donderdag 14 augustus. 

In de week van 23 tot 28 juni is het Rijksarchief Kortrijk en het Rijksarchief Brugge gesloten 

wegens recolement. Tijdens de maanden juli en augustus zijn de leeszalen gesloten op zaterdag. 


**************************** 

Geluwe - Wervik 
Ghelubrouck onder Ayshove 

vijfde deel in de reeks 
met canten en abouten. 

VOOR AMATEURS VAN DE PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS EN OPZOEKERS VAN 
EEN FAMILIEGESCHIEDENIS... 

Ayshove in Kruishoutem bezat hier in de streek verschillende heerlijkheden waarvan Ghelubrouck in 
Geluwe wellicht het belangrijkste was. Vanaf 1320 volgen we deze heerlijkheid met wisselend 
succes op gebied van bronnenmateriaal. We vonden rekeningen van de bouw der gebouwen rond 
1630 en inventarissen ten sterfhuize met prijzie van de landerijen waaruit we de ontwikkeling van de 
landbouw konden afleiden. We vonden de pachters vanaf 1557 misschien niet volledig tot op 
heden, maar er zullen er niet veel meer ontbreken. Daarnaast hebben we weer landboeken met tal 
van familienamen die we integraal publiceren, voorzien van een index, zowel op alle vermelde 
familienamen als op de talrijke vaak nog ongekende toponiemen. Deze keer konden we niet nalaten 
even over de grenzen van Geluwe heen een korte opsomming te geven van de heerlijkheden en 
bezittingen van Ayshove in Halewijn, Wervik en Menen. 

Prijs: 290 fr + 50 fr. verzendingskosten op rek. 463-9153031-88 van 

Julien Logie, Kleine Roeselarestraat 2 
8940 Geluwe (teL 056/502684) 

In deze reeks zijn reeds vier delen verschenen : 
- Geluwe, Spijckerlanden, 2e vermeerderde uitgave; 
- Sint-Pieterskapittel van Rijsel te Geluwe, 2e vermeerderde uitgave; 
- Geluwe, de heerlijkheid Eechoute 1520-1791, 2e vermeerde uitgave; 
- Geluwe: de heerlijkheden Nevele - Roncevalse. 
Ook deze delen kosten telkens 290 fr. + verzendingskosten. 
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Vierde W est-Vlaams Kwartierstatenboek 

Is zeker nog niet verschenen !!! Integendeel. Dit is een eerste oproep aan kandidaten die 
hun kwartierstaat wensen te publiceren in ons vierde West-Vlaams Kwartierstatenboek. 

U kan nu reeds Uw kwartierstaat insturen. Wie met de computer werkt kan best een 
diskette opsturen. De afdeling heeft destijds HazaData aangekocht. Wie deze software gebruikt 
kan dus gewoon zijn bestand afsplitsen, de anderen bezorgen een file van het type GEDCOM. 
Computerloze genealogen kunnen natuurlijk hun kwartierstaat op papier afgeven. Het zal wel nog 
een hele tijd duren vooraleer we voldoende kwartierstaten binnen hebben gekregen. Alhoewel, 
misschien krijgen we heel vlug de verwachte 75 stuks binnen ??? 

Onze deelneming bij het overlijden van... 

mevrouw Georgette Moerman op 19 oktober 11. Zij was de echtgenote van Marcel Prinsie, het 
Roeselaars bestuurslid die trouw voor de bibliotheek van de afdeling instaat. 

en van mevrouw Anna Schooneknaep (weduwe Marcel Cobbe) op 26 november 11. Zij was de 
moeder van André Cobbe, bestuurslid van de V.V.F. Roeselare, die zorgt voor het klassement van 
de verzameling rouwbrieven. . 

Aan beide families betuigen wij namens onze leden onze oprechte deelneming. 

Adreswijzigingen 

Pro-Gen gebmike~groep... Het secretariaat van deze gebruikersgroep (vroeger Liendehof 142, 
NL-I108 HH Amsterdam) is vanaf20 december 1996: 

Vivaldipad 14 - NL - 1323 AK Almere (telefoon: 036 - 5350089) 

Ondersteuning en verdeling Haza-Data... De verkoop en ondersteuning gebeurde tot op heden 
door Telapas Software in Groningen (Negerland). Door het groeiende aantal gebruikers is er nu 
een rechtstreeks contactpunt in België : 

GeneaPat - Philippe Pattyn - P. Benoitstraat 4 - 8800 Roe~elare. 

Familiegeschiedenis WATTEEUW 

Enkele weken geleden is de familiegeschiedenis WATTEEUW verschenen : het werden 
twee lijvige delen boordevol informatie en echte familiegeschiedenis. Proficiat aan ons Roeselaars 
bestuurslid, mevrouw Jaklien Viaene-Watteeuw. Het is het resultaat van vele jaren opzoekingen in 
allerlei archieven, naast het nemen van vele interviews en verzamelen van beeldmateriaal. Wie nog 
vlug een exemplaar wenst te bemachtigen wordt het zich reppen. Contacteer dus best zo vlug 
mogelijk de auteur op haar telefoonummer (051) 20 7920. 
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Nieuwe uitgaven V.V.F. ROESELARE 


1. Huizen NOORD: derde en laatste deel van ons lid, de heer Guido Aerbeydt. Een onmisbaar 
werk voor wie voorouders heeft in de 16e en in het begin van de 17e eeuw in Roeselare. Prijs: 
1050 fr. + 150 fr. verzendingskosten. Ook de vorige delen (ZUID en OOST) zijn nog voorradig, 
respectievelijk aan de prijs van 500 en 950 fr. Het derde deel kon aan de gunstige prijs (330 
bladzijden gedrukt op een oplage van 100 exemplaren) van 1050 fr. aangeboden worden dank zij de 
milde steun en sponsoring van "de Maten van Peegie" die hiermee hun waardering betoonden 
voor dergelijk werk. Uiteraard is het bestuur van V. v.F. Roeselare hen hiervoor uiterst dankbaar. 

2. DOODHALMEN ROESELARE-AMBACHT. Het bundel 1171 uit het Oud Stads
archiefvan Roeselare bevat meer dan 300 doodhalmen van de heerlijkheid Roeselare-Ambacht uit 
de periode 1741-1776. Deze werden door Wilfiied Devoldere gebundeld en voorzien van een 
index op de persoonsnamen. 200 fr. + 50 fr. verzendingskosten. 

3. DE BEVOLKING VAN BEVEREN-ROESELARE anno 1786. In het 
kerkarchief van Beveren-Roeselare vond Wilfried Devoldere een "status animarum" opgetekend 
door de overheid van de heerlijkheid Wyckhuyse in opdracht van de schepenbank van Beveren 
i.v.m. een geschil tussen de parochie en de Sint-Maartensabdij van Doornik (tiendeheffers). Alle 
gezinnen uit Beveren anno 1786 werden aldus genoteerd en door de auteur van een alfabetische 
index op de persoonsnamen voorzien. 200 fr. + 50 fr. verzendingskosten. 

Deze uitgaven kunnen bekomen worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op 
rekening 712-0112317-74 van V. V.F. Roeselare met vermelding van het gevraagde boek. 

Pas op wat je doet bij "een glaasje op" ... 

Wilfried Devoldere 

In juli 1628 vond men in de prochie Ledegem een zekere Guillame Ameel diet troost gen en 
oudt int ansien inde tseventieh jaeren. Hij was op zondagmorgen 16 juli om 7 uur verdronken 
gevonden. Men vond hem in een kleine gracht op het einde van het land van Jan Vermaut en tegen 
het land van Jan WilIaert. Er stond zo weinig water in de gracht dat de kleren op zijn rug droog 
waren. Hij lag namelijk metten aensiehte nederwaert en met beede zyne handen onder hem ontrent 
zyn broueksluytynghe. Hij was ongeveer 20 voeten afgeweken van de voetweg. Daar lag hij nu 
met zyn brouek ondsloten... ende zyne handen daer beede ontrent. Het verslag in de wettelijke 
passeringen vermeldt dat men dacht dat hij daar stond om zyn ghevoueh daer te doene. Waar hij 
stond was het zeer hoog, de gracht zeere nederwaerts hanghende zodat hij waarschijnlijk voorover 
moet gevallen zijn met zijn handen en armen onder zijn lichaam. Op zaterdagnamiddag had men 
hem nog gezien tussen 5 en 6 uur toen hij de dorpskom verliet naar huis toe wat by draneke zynde. 
De baljuw en schepenen vinden voor zover het hen aangaat (sic) dat hij mag begraven worden in de 
heilighe aerde aangezien hij verdronken is en het niet om zelfinoord gaat. Interessant materiaal 
voor het opfleuren van een familiegeschiedenis ... 

Bron : RAK, Kasselrij-archief Ieper, IV e reeks, nr. 282. Parochie en heerlijkheid Ledegem, 
wettelijke passeeringen 1618-1640, f> 131. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld 0000 fr. als gewoon lid. 1500 fr. als stelUlend lid, 2500 rr. minimum 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 
fOffimlieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENTRUM VOOR FAMlLIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
Dienst: ................................................. . 

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

Uw aandacht voor: 

het 32ste Nationaal Congres van de 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. 

Dit congres heeft plaats op 26 en 27 april 1997. 

Plaats: Mgr. Sencie-instituut K.U. LEUVEN 


(Blijde Inkomststraat 21) 

Thema: 


"Militaire archieven als hulpbron voor de familiekunde" 

Congressecretariaat :Daniël Notredame, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar 


(Tel. 016/603817) 


HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons kranüe 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 ALTIJD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

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


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


18 




Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 
8700 TieIt. (tel. 051/406075) 
Sekretaris, kontaktadres : Lucien Ailliet, 
Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 TieIt (tel. 
051140 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 zaterdagvoonniddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 5 april 1997 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag m 
ons lokaal o.l.v. Fons Das. 

zaterdag 26 en zondag 27 april 1997 : we 
nemen deel aan het 32ste Nationaal 
V.V.F.-Congres ingericht door de V.V.F. 
afdeling Leuven i.s.m. de V.V.F.-Gouw 
Vlaams-Brabant in het Mgr. Sencie
instituut, Blijde Inkomststraat 21 te 3000 
Lel,1ven. Verplaatsing met eigen vervoer
middel. 

zaterdag 3 mei 1997 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. Robert Vanneste. 

vrijdag 16 mei 1997 van 20 tot 22 uur 
"De familie Horta en de Tieltse druk
kersfamilies" : lezing door onze nationale 
voorzitter, de heer Valère Arickx. Van 
deze Tieltse families maakte hij een gron
dige studie en op zijn bekende manier zal 
hij ons zeker weten te boeien. In samen
werking met de Roede van Tielt. OPGE
PAST : deze lezing heeft uitzonderlijk 
plaats in het zaaltje van het Beroepskrediet, 
Markt 5. 

zaterdag 7 juni 1997 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag m 
ons lokaal o.l.v. Lucien Ailliet. 

Kortrijk 


Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056/350711) 


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. 


Waar? 

In ons lokaal Magdalenastraat 30, 8500 Kortrijk 

(eerste verdieping) (parkeerplaats "De Apl>el" aan het 

begin van de weg naar Marke) 


zaterdag 26 en zondag 27 april 1997 : 32ste 
Nationaal Congres te Leuven. 

dinsdag, 27 mei 1996, van 20 tot 22 u. 
Voordracht door de heer Valère Arickx, 
nationaal voorzitter, over "De familie Borta 
en de Tieltse drukkers." De spreker heeft 
deze families grondig bestudeerd en zal ons 
hierover op zijn bekende manier weten te 
boeien. 

dinsdag, 17 juni 1996, van 20 tot 22 u. 

Les "Oud schrift" o.l.v. Johan Roelstraete. 

Thema: privilegieboeken. 


Roeselare 
Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Lieve Denys, Stationsdreef 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051/20 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. 


Alle vergaderingen hebben plaats in de 
Kokelaarstraat 5 te Roeselare. Toegang langs de 
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grote bruine poort (indien gesloten, toegang langs 
kleine witte of grote groene ijzeren poort 20 meter 
verder) 

zondag 6 april 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. van Jaklien Watteeuw. 
Van 10 tot 12 u geeft Haraid Delbol 
ondersteuning bij het genealogisch 
softwarepakket ProGen. Deze nevenacti
viteit heeft plaats in de grote zaal naast het 
lokaal. 

zaterdag 12 april 1997 van 13 u 30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Trees Vandenbunder. 

maandag 21 april 1997 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond in ons 
lokaal o.l.v. Bemard Fillieux. 

vrijdag 25 april 1997 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond in ons 
lokaal O.l.v. Marcel Prinsie. 

zaterdag 26 en 27 april 1997 : we nemen 
deel aan het 32ste Nationaal Congres te 
Leuven. 

zondag 4 mei 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. van Jaklien Watteeuw. 
Van 10 tot 12 u geeft Harald Delbol 
ondersteuning bij het genealogisch 
softwarepakket ProGen. Deze nevenacti
viteit heeft plaats in de grote zaal naast het 
lokaal. 

zaterdag 10 mei 1997 van 13 u 30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Trees Vandenbunder. 

Op de derde maandag van mei is er geen 
genealogische vormingsavond. 

vrijdag 23 mei 1997 van 18 u 30 tot 22 u : 
genealogische vormingsavon d o.l.v. 
Marcel Prinsie en Lieve Denys. 

zaterdag 31 mei 1997 : educatieve uitstap. 
We brengen een bezoek aan het Rijks

archief te Brugge waar we deskundig 
worden rondgeleid door en uitleg krijgen 
van Dr. M. Nuyttens, afdelingshoofd van 
het Brugse Rijksarchief De rondleiding 
begint in Brugge om 10 u. 's Namiddags 
brengen we een bezoek aan het lokaal van 
V.V.F. Brugge. Afspraak aldaar' om 14 uur 
(Kleine Hertsbergestraat 3). We vertrek
ken 's morgens iets voor 9 uur met de trein. 
Wie het wenst kan echter met eigen 
vervoer reizen. 
Het is echter nodig vooraf zijn naam op te geven 
bij de voorzitter (051/20 35 06) met vermelding 
van de manier van reizen en of men beide 
activiteiten wil meemaken. 

zondag 1 juni 1997 van 9 tot 12 u : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal o.l.v. van Jaklien Watteeuw. 
Van 10 tot 12 u geeft Haraid Delbol 
ondersteuning bij het genealogisch 
softwarepakket ProGen. Deze nevenacti
viteit heeft plaats in de grote zaal naast het 
lokaal. 

zaterdag 7 juni 1997 : educatieve uitstap 
i.S.m. V.V.F. Westhoek. Deze daguitstap 
trekt naar Sint-Omaars. Op het programma 
o.a. de kathedraal, Sandelinmseum (o.a. 
Vlaamse meesters I), de St-Denijskerk, de 
ruïnes van de Sint-Bertijnsabdij en een 
stadswandeling. 's Middags eten we in de 
exclusieve Hostellerie St-Hubert in Hallines 
(een 19de eeuws kasteel). Opstap 
Roeselare om 8 u (Polenplein) - terug 
19u1O te Roeselare. Prijs: 1450 fr. 
(busreis, bezoeken en fooien, middagmaal 
met aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, 
koffie en wijnen). Inschrijven door 
overschrijving op 738-3293440-21 van 
V.V.F.-Westhoek met vermelding "dag
uitstap" . Wie opstapt te Roeselare moet wel W. 
Devoldere verwittigen. 

zaterdag 14 juni 1997 van 13 u 30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Edgard Seynaeve. 

maandag 16 juni 1997 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogiscbe vormingsavond in ons 
lokaal o.l.v. Bemard Fillieux en Rudy 
Popelier. 
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vrijdag 27 juni 1997 van 18 u 30 tot 22 u : 
genealogische vormingsavond In ons 
lokaal o.l.v. Marcel Prinsie. 

Nieuws uit het 
dokumentatiecentrum 

Roeselare 

* Het copleren van de Tieltse parochie
registers is beëindigd dank zij ons lid 
Sylvère Van Daele uit Drongen die instaat 
voor het vele werk. Momenteel worden de 
klappers van de burgerlijke stand (voor 
1900 !) gecopiëerd. 

* Het hierboven vernoemde aktieve lid is 
ook bezig met het copiëren van de 
"moderne" parochieregisters van Egem en 
Dentergem. Het pastorij-archief van Den
tergem bevat echter ook registers uit het 
Ancien Régime. 

* Dank zij de goede zorgen van ons 
bestuurslid Valère Hauspie kan de vorser 
nu ook de dopen consulturen in de 
moderne parochieregisters van Roeselare 
Sint-Amand (tot rond 1900). Huwelijken 
en overlijdens volgen. 

* De moderne parochieregisters van Oost
nieuwkerke (tot rond 1900) zijn eveneens 
ter beschikking van de zoeker. Hier zijn 
echter verschillende registers verloren 
gegaan in de eerste wereldoorlog. De 
dopen beginnen in 1861, huwelijken zijn er 
pas vanaf 1887 en de overlijdens zijn ter 
inzage vanaf 1854. Belangrijk zijn hier 
vooral de randvermeldingen bij de doop
akten: heel dikwijls kan je vinden waar de 
dopeling later gehuwd is. Zo heb je toch 
een aanduiding waar de persoon eventueel 
uitgeweken is. Bevolkingsregis-ters zijn er 
immers niet meer voorhanden. 

* Heb je al onze verzameling knipsels 
geconsulteerd? Ons bestuurslid Trees 
Vandenbunder knipte tientallen bakjes vol 
met overlijdensberichten uit de kranten. 

Het is·een volledige kast geworden en die is 
bijna te klein !!! 

Nieuws uit het Roeselaarse 

STADSARCHIEF 


Binnenkort verhuizen de burgerlijke 
stand en de parochieregisters naar het stads
archief zelf De raadpleging op de burgerlijke 
stand zal dus vervallen. Om een betere 
dienstverlening te verzekeren worden de 
openingsuren van het stadsarchief dan ook 
uitgebreid zodra de verhuis van burgerlijke 
stand en parochieregisters beëindigd is. 
Tijdens de eerste weken is het dus misschien 
geraadzaam eerst zijn licht op te steken 
wanneer de wijziging precies in voege treedt. 
Op het ogenblik dat de nieuwe openingsuren 
worden toegepast, zal dit onmiddellijk 
worden geafficheerd in ons lokaal !!! 
De nieuwe openingsuren : 
- elke maandag en dinsdag van 14 tot 17 uur. 
- elke woensdag van 14 u 30 tot 19 uur. 
Gesloten tijdens de Paas- en Kerstvakantie 
alsook de grote vakantie BEHALVE elke 
dinsdag in juli van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 
uur. 
We vestigen er tevens Uw aandacht op dat 
ons Y.Y.F.-Iokaal ook over de microfilms 
beschikt van de burgerlijke stand van de vier 
Roeselaarse deelgemeenten tot 1870. 

In memoriam ... 

Op zaterdag 15 februari Il. kwam ons 
lid, de heer Philippe PATTYN, bij een 
verkeersongeval om het leven. Philippe was 
zoon van ons trouw lid, de heer Cyriel Pattyn. 
Tevens was hij een medewerker vol 
enthousiasme. De laatste tijd had hij de 
ondersteuning van het softwarepakket Haza 
Data tijdens onze computerbijeenkomsten op. 
zich genomen. Iedereen kon steeds bij hem 
terecht voor uitleg. Zopas had hij nog meer 
medewerking toegezegd. Het heeft echter 
niet mogen zijn. Aan zijn familie biedt Y.Y.F. 
Roeselare zijn oprechte deelneming aan. 
Philippe blijft in onze gedachten !!! 
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Weerbare mannen te Koolskamp anno 1745. 

Wilfried Devoldere 

De inventaris van het Fonds Sanders in het Rijksarchief te Brugge vermeldt bij het 
nummer 796 een lijst van weerbare mannen. 

Het stuk is gedateerd 26 oktober 1745 en is onderverdeeld in twee lijsten: een eerste 
lijst vermeldt 142 getrauwde mans, het tweede gedeelte leert ons de namen van 74 jongmans. 
In feit zijn er slechts 140 gehuwde mannen: twee maal wordt een nummer vergeten. Jammer 
genoeg worden enkel namen weergegeven. Toch kan deze lijst - opgemaakt door griffier 
Amerlinck - interessant zijn : men heeft bijvoorbeeld een aanduiding dat een bepaalde persoon 
reeds of nog te Koolskamp woonde. 

I. Jacques Van den Driessche. 
2. Jan De Meulenaere 
3. Huyberecht Dhondt 
4. Pieter Van den Kerckhove 
5. Lodewyck Anseeuw 
6. Lieven Wambeke 
7. Lodewyck Wambeke 
8. Ollevier Van Eeckhoutte 
9. Maerten Timmerman 
10. Ignaes De J aegere 
11. Pieter Lanssens 
12. Maerten Verbeure 
13. Pieter Rigole 
14. Huyberecht Blomme 
15. Jacques Peveroen 
16. Huyberecht Pardoen 
17. Fransois De Witte 
18. Guillae(me) De Witte 
19. Jacobus Belaen 
20. Michiel De Clerck 
21. Judocus Cattheleyn 
22. Joannes Goossens 
23. Jacques Van de Walle 
24. Maerten Maes 
25. Joseph De Neckere 
26. Pieter Van den Bussche 
27. Bonifatius De Meulenaere 
28. Jan De Jonghe f(ili)us Joans 
29. Thobias De Cock 
30. Jan Verbest 
31. Pieter De Neckere 
32. Pieter Anseeuw 
33. Jacques De Meulenaere 

We geven hier integraal alle namen weer: 

Gehuwde mannen 

34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

.56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
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Adriaen De Busschere 
Anthone De Jonghe 
Pieter De Jonckheere 
Pieter De Meulenaere 
Jan Cloet 
Pieter De Geldere 
Joannes De Witte 
Carel De Scheemackere 
Lodewyck Vande Wynckele 
Joannes VerhelIe 
Pieter De Vos 
Lodewyck De Vos 
Joannes De Rynck 
Pieter Van Eecke 
Maerten Wambeke 
Pieter Verstraete 
Judocus Van Daele 
Gillis .Schoonvader 
Jan Baptiste Van Damme 
Pieter Maddou 
Lauwereyns Schoonbaert 
Pieter Flammee 
Jacques De Ceunynck 
Joannes De Vos 
Bemard Vermaut 
Bonifatius Aelmeersch 
Andries De Clerck 
Jo(ann)es De Meulenaere 
Jacques Keersteloot 
Lodewyck Farrasyn 
Joannes Cloet 
Pieter VerhelIe 
Jooris Moerman 



67. Philips De Visschere 105. Lodewyck De Witte 
68. Pieter De Meulenaere ontf(anghe)re 106. Heynderyck Van Coillie 
69. Jan De Jonghe ftili)us P(iete)r 107. Jacob Callewaert 
70. Joos Perneel 108. Jacques Rommelaere 
71. Joannes De Ceunynck 109. Lieven Vermeulene 
72. Joannes Van Canneyt 110. Pieter Callewaert 
73. Maerten Eeckhout 111. Joannes Lanssens 
74. Jacob De Meulenaere 112. Michiel Witdouck 
75. Pieter De Meulenaere ftili)us Jacob 113. Maerten Verhoest 
76. Joannes Loobuyck 114. Pieter De Ceunynck 
77. Pieter Huys 115. Anthone Verlynde 
78. Rogier Sabbe 116. Pieter Van Biervliet 
79. Joannes Anseeuw 117. Pieter De Clerck 
80. Joannes Belaen 118. Adriaen Ramaut 
81. Carel Beraet 119. Pieter Verbrugghe 
82. Clement De Rynck 120. Michiel Lema ....... 

83. Maerten De Rynck Het nummer 121 is niet gebruikt. 
84. Joannes Damman 122. Jan Van Parys 
85. Ghysel De Witte 123. Elonius Houthooft 
86. Lauwereyns De Vos 124. Jacob Muylle 
87. anthone De Meulenaere 125. Joannes Catlewaert 
88. Frans De Meulenaere 126. Lauwereyns Mesure 
89. Carel VerhelIe 127. Pieter De Witte 
90. Jooseph Clays 128. Pieter Dhayere 
91. Augustyn Goemaere 129. Jan Bap(tis)te Canneyt 
92. JoannesWatteny 130. Sebasthiaen Van Thornout 
93. Joannes Vande Watle 131. Andries Van Rumbeke 
94. Gillis Callewaert 132. Joannes Loobuyck 
95. Martinus Caron 133. Adriaen De Rynck 
96. Jan Fonteyne 134. Jacques Herreweghe 
97. Michiel Van Aelmeersch 135. Joannes De Blaere 
98. Fransois Callewaert 136. Jooseph Van Canneyt 
99. Jan Bapt(iste) De Meulenaere 137. Martinus Vackier 
Het nummer 100 is niet gebruikt. 138. Pieter Verbeure 
101. Pieter De Meulenaere ftili)us Jans 139. Maerten De Meulenaere 
102. Pieter Baert 140. Heynderyck Maertens 
103. Joannes Catlewaert 141. Ferdinand De Deyne 
104. Pieter Simpelaere 142. Jooseph Cloet 

Ongehuwde mannen 
, 

1. Frans Van Eeckhoutte 11. Frans Vande Walle 
2. Leopoldus Marrant 12. Pieter Vande Walle 
3. Maerten Anseeuw 13. Thobias De Cock 
4. Jacob Van den Bussche 14. Jacobus De Jonghe 
5. Lodewyck Dhulstere 15. Fransois De Gheldere 
6. Jooseph Goossens 16. Joannes De Gheldere 
7. Fransois Cloet 17. Jacobus Vande Waetere 
8. Martinus Vanneste 18. Frans Vande Waetere 
9. Fransois Vanneste 19. Joannes De Witte 
10. Florentin De Meulenaere 20. Joannes De Vos 
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2l. Joannes Duthoict 49. Jooseph Van den Capelle 
22. Albert Duthoict 50. Joannes Aelmeersch 
23. Pieter De Meulenaere 51. Jan Baptiste Callewaert 
24. Maerten De Meulenaere 52. Benedictus Adriaens 
25. Martinus Schoonbaert 53. Joannes Callewaert 
26. Rogier Vermaut 54. Joannes Anseeuw 
27. Huyberecht Van Hove 55. Jacques Anseeuw 
28. Lodewyck Cloet 56. Martinus Vermeulene 
29. Lucas Sabbe 57. Benedictus Baert 
30. Pieter De Visschere 58. David Verhaeghe 
3l. Joannes De Visschere 59. Joannes Dhuyvettere 
32. Emanuel De Jonghe 60. Jacques Dhuyvettere 
33. Jan Baptiste Van Canneyt 61. Martinus Dhuyvettere 
34. Frans Van Thornout 62. Jooseph Tant 
35. Pieter De Jonckheere 63. Carel De Rieuw 
36. Gillis Peveroen 64. Joannes De Rynck 
37. Jacques De Meulenaere 65. Adriaen De Rynck 
38. Guillaeme Anseeuw 66. Joannes Adriaens 
39. Pieter Vande Waetere 67. Fransois Dupon 
40. Joannes De Meulenaere 68. Joannes Leerberghe 
4l. Joannes De Witte 69. Joannes Bap(tis)te De Blaere 
42. Pieter De Vos 70. Jacques De Ceunynck 
43. Guilliaeme Vande Ginste 71. Bernard De Ceunynck 
44. Benedictus Callewaert 72. Lodewyck Vande Walle 
45. Joannes De Meulenaere 73. P(iete)r Vande Cappelle 
46. Gregorius De Meulenaere 74. Gillis Aelmeersch. 
47. Michiel VerhelIe 
48. Emanuel Vanden Bussche 

Uitgaven van V.V.F. Tielt 

1. Luc Neyt: Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806, Y.Y.F. Tielt 1996, 

80 blz. 

Dit werkt rangschikt de leerlingen van wat het Sint-Jozefscollege zou worden op drie verschillende 

manieren: 


-alfabetische lijst van alle leerlingen tussen 1686 en 1806 ; 

- alfabetische lijst op de gemeente van herkomst ofvan woonplaats (soms onbekend); 

- chronologische lijst op jaartal. Zo kan men duidelijk zien hoeveel leerlingen er in een 


bepaald schooljaar in het college school liepen. 

Elk van de drie lijsten vermeldt ook welke studiejaren elke leerling doorliep. 

Prijs: 250 ft. + eventueel 100 ft. verzendingskosten op rekening 800-7026810-14 van V.Y.F. Tielt 

ofrechtstreeks bij de auteur (tel. 051/406075) 

2. Lucien Ailliet (transcriptie) : De poortersboeken van Tielt. Deel I, V.Y.F. Tielt, 1996, 101 blz. 


Het oude poortersboek van Pieter Pantin (1558) is verdwenen. De uitgave bezorgt door 
Lucien Ailliet bevat de kopieën gemaakt in respectievelijk 1614 en 1632. Ze vermelden de namen 
van de Tieltse poorters (desgevallend met vrouwen kinderen) van voor 1555 tot 1673. Het werk 
bevat ook een beschouwing over de poorterij in het algemeen en een overzicht van de Tieltse 
poortersboeken in het bijzonder. Met namenindex. 
Prijs: 250 ft. + 100 ft. verzendingskosten op 800-7026810-14 van Y.Y.F. Tielt of rechtstreeks bij 
de auteur (tel. 051/40 11 36). 

25 




De "arme ende insolvente persoonen" te Meulebeke anno 1696. 


Wilmed Devoldere 

Het nummer 6614 van de Bruine Pakken in het Rijksarchief te Kortrijk bevat o.a. een 
Declaraelie van(de) arme ende insolvente persoonen ghebrocht inden staet ende declaraetie van 
alle d'Înwoonders der prochie ende baronnie van meulebeke... Deze opgemaakte staat werd door 
het bestuur van de parochie en baronnie overgemaakt aan Jan Baptiste Vander Ghinst die pachter 
was van het maalderij recht van de stad en roede van Tielt en dit over de periode 01.1l.1693 tot 
31.10.1694. 

Deze lijst is interessant omdat we heel weinig archief terug vinden over de armen in een 
gemeente. Enkel in de disrekeningen valt soms iets te rapen. We geven hier de namen weer (niet 
wat het bestuur moest betalen) van de "arme inwoners" van Meulebeke : 

Alvooren Gellyne Bekaert met een kindt synde tsamen twee persoonen... 


Int dischhuys de wed(uw)e Zegher Vereecke met vier kinders, de wed(uw)e Rogier De Bels met 

twee kinders, Mary Bil/iet met een kindt, Everaert Vermeersch, ende Janneken Van Leirberghe 

t'samen twaelf persoonen... 


Jaspaert Rosseel met synne huysvrauwe t 'samen twee persoonen... 


Pieter Snauwaertfi(liu)s Comelis, synne huysvrauwe ende drye kinders tsamen vyfpersoonen. .. 


Maerten Maes synne huysvr(auwe) en(de) twee kinders tsamen vier persoonen. .. 


de wed(uw)e Gillis De Cock met drye kinders en haeren broeder tsamen vyfpersoonen... 


Pieter Van Daele, synne huysvr(auwe) met drye kinders maeckt vyfpersoonen. .. 


Mary Pladijs met een kindt ende haeren broeder compt tsamen drye persoonen. .. 


de wed(uw)e Jaecques Van Cattebeke alleene... 


de wed(uw)e Antheunis De Witte met twee dochters... 


Mattheus Vermeulen, synne vrauwe en twee kinders daer over te coste gheweest... 


Jan Bonte, syn vrauwe met een kindt tsamen drye persoonen. .. 


Clara Farasyn alleene... 


Mary Maes alleene... 


Mary Be/aen ... 


de wed(uw)e Jan Farasyn alleene... 


Goosaert Bostyn syn vrauwe met twee kinders... 

de wed(uw)e Clays Vermeulen alleene... 
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Pieter De Neve, syn vratlWe met drye kinders... 

Pieter Van Keirsbilck, syn huysvrauwe met een kindt... 

Joos Van Caveren, syn vrauwe met drye kinders maeckt tsamen vyfpersoonen. .. 

de wed(uwje Joos Callens alleene... 

Olivier Bonte, syn huysvr(auwej met twee kinders... 

Francois De Four, syn huysvratlWe met twee kinders... 

de wed(uwje Joos Vande Kerchove alleene... 

Pieter Labior, syn vrauwe met een kindt... 

Andries De Maré met vier kinders ... 

Joos Storme, syn huysvrauwe met twee kinders tsamen vierpersoonen... 

Joos De Clercq, syn huysvr(auwej met twee kinders... 

Christiaen Soenens, syn huysvr(atlWej ende drye kinders tsamen vyfpersoonen... 

Guilliae(mej Van Ackere, synne huysvrauwe met twee kinders... 

Philips Maeschalck met een kindt ... 

Pieter De Modt, syn huysvr(auwej en twee kinders tsamen vier persoonen. .. 

de wed(uwje Jaecques Dheyghere met een kindt... 

Jan De Beir met synne huysvrauwe... 

de wed(uwje Cillis Vermote ende haer dochter .. . 


de wed(uwje Pieter Lauwers ende twee kinders... 


de wed(uwje Jaecques Cinnebaire met twee kinders... 


de wed(uwje Charel Vercroyce alleene... 


de wed(uwje Pieter Raedt met een kindt tsamen twee persoonen... 


Guilliame Bonte, syne vrauwe ende drye kinders... 


Joos De Feustere, syn vrauwe en een kind!... 


Jan Biebuyck, syn vrauwe met drye kinders tsamen vyfpersoonen... 


de wed(uwje Andries Raedt met een kindt... 
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Lieven Tack met eenen knecht tsamen twee persoonen. .. 

de wed(uw)e Jan Vande Putte met een kindt.. . 

de wed(uw)e Jan De Vlaminck met een kindt.. . 

de wed(uw)e Jan Duyvejonck met twee kinders compt tsamen drye persoonen. .. 

Pieter Windels met twee kinders tsamen drye persoonen... 

de wed(uw)e Pieter De Pypere alleene... 

de wed(uw)e Guilliaeme de Feustere... 

Jan Casier, synne huysvrauwe ende twee kinders tsamen vier persoonen. .. 

Rogier De Bels doude, alleene ... 

de wed(uw)e Heindryck Van Daele met een kindt... 

Joos Verheye.fi(liu)s Maerten met synne huysvrcUfwe... 

Joosynne Lenne met een kindt tsamen twee persoonen. .. 

de wed(uw)e Comelis De Snerck ende een kindt... 

de wed(uw)e Jan Maes met twee kinders... 

de wed(uw)e Mattheus T'Hooft met een kindt... 

Francoys Roose, synne huysvr(auwe) met drye kiluJers tsamen vyfpersoonen... 


Pieter Verhaeghe, synne huysvrauwe met een kindt maeck drye persoonen... 


de wed(uw)e Maerten Van Keirsbilck met twee kinders compt drye persoonen. .. 


Ollivier De Grande, syn vrauwe met twee kinders tsamen vier persoonen. .. 


Betaelt voor de wed(uw)e Ollivier Van Hee... 


Betaelt voor Laureyns De Quiere over vier persoonen. .. 


Matthys De Bels met een kindt... 


Jan De Cokere, synne huysvrauwe met een kindt beloopt drye persoonen... 


Jan Pauwels met twee kinders... 


Matthys Laethem met syn dochtere tsamen twee persoonen... 


Pieter Maes .fi(liu)s Pieters, syn huysvrauwe met twee kinders tsamen vier persoonelI ... 
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Betaelt voor de wed(uw)e Joos Maes... 

Jan Verheye fi(liu)s Joos, syn wauwe met een kindt... 

Betaelt voor Cathalynne Verstraete... 

de wed(uw)e Rogier De Visschere met een kindt compt twee persoonen. .. 

Betaelt voor de wed(uw)e Guilliaeme Seys... 

Jan Vanden Breynne, synne huysvrauwe met drye kinders maeckt tsamen vyfpersoonen... 

Joos Verhoutaeve fi(liu)s Adriaen met een kindt... 

de wed(uw)e Amoudt Moreel met een kindt... 

betaelt voor vi(du)a Frans De Backere... 

de wed(uw)e Jan Dobbelsfi(li)a G(uilliae)me met twee kinders... 

Jan Algoet met een kindt tsamen twee persoonen... 

Elisabeth Vermelden alleene... 

Betaelt voor de wed(uw)e Jan Dobbelefi(liu)s Joos... 

Betaelt voor de wed(uw)e Francois De Meyere over twee persoonen... 

Jaecques Van Nieuwenhuyse, synne huysvrauwe en twee kinders beloopt tsamen vierpersoonen... 

de wed(uw)e Carel De Clercq met een kindt... 

Louis Bruyneel met synne huysvrauwe... 

de wed(uw)e Jan De Boo met drye kindes maeckt tsamen vier persoonen... 

Jan Biebuyckfi(liu)s Joos, syn huysvrauwe met een kindt tsamen drye persoonen... 

Joos De Backere, synne huysvrauwe met drye kinders beloopt tsamen vyfpersoonen... 

Andries Farasyn met syn wauwe... 

Betae/t voor Carel Ghysels met vyfpersoonen... 

Betae/t voor de wed(uw)e P(iete)r Serroels... 

de wed(uw)e Guilliaeme B/omme met twee kinders... 
Gil/is D 'Heyghere, synne huysvrauwe met drye kinders maeck tsamen vyfpersoonen... 

Pieter De Smedt, syn wauwe met een kindt... 
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de wed(uw)e Christaen De Buysschere met drye kinders... 


Louis Sinnesael, syn vrauwe met drye kinders... 


Pieter De Scheemaeckere, jynne huysvrauwe met acht kinderen tsamen thien persoonen .. 


Jan Haesbrouck, syn vrauwe ende een kindt maeckt tsamen dJye persoonen .. 


Adriaen Verbrugghe, synne vrauwe met drye kinderen .. 


Michiel De Laere, synne huysvrauwe met drye kinders... 


Jan Hel/ebuyck fi(liu)s Matthys, synne huysvrauwe met een kindt ... 


Betaelt voor Jan Vermarcke over vyf persoonen .. 


de wed(uw)e Jaecqlles Colpaert met een kindt ... 


Jan Vande Wal/e, syn huysvrauwe met vier kinders tsamen ses persoonen .. 


Lucas Wil/am met een kindt... 


Betaelt voor Pieter Sabbe fi(lill)s Michiel... 


Betaelt voor Gil/is Hennauw ende syn huysvrauwe... 


Jan De Bouvere, syn huysvr(auwe) met twee kinders... 


Pieter De BOlivere, syn huysvr(auwe) metdrye kinders tsamen vyfpersoonen.. 


Per persoon wordt door het bestuur 2 schellingen grooten betaald aan de voornoemde pachter van het maalderijrecht. 
Uiteindelijk moest Meulebeke 33 ponden en 10 schellingen grooten ophoesten ... 

Vrijgestelde conscrits uit het Kanton Ingelmunster1
• 
Wilfried Devoldere 

Het archief van Franse Hoofdbesturen in het Rijksarchief te Brugge bevat heel wat interessant 
genealogisch materiaal. Als kleine illustratie geven we hier een lijst weer van conscrits van de 1°, 2° en 3° 
klasse van de acht gemeenten van het toenmalig kanton Ingel-munster die wegens ziekte of lichaamgebrekèn 
werden vrijgesteld van dienst, hetzij definitief, hetzij voorlopig. Om niet telkens de woonplaats te moeten 
vermelden, geven we hierna de woonplaatsen van deze jonge mannen: de nummers 1-20 woonden te 
Ingelmunster, 21-35 te Lendelede, 36-39 te Kuume, 40 en 41 te Emelgem, 42 en 43 te Bavikhove, 44-48 te 
Kachtem, het nummer 49 te Ooigem en 50-53 te Hulste. In de kolom na hun naam vindt U of ze D(efinitief), 
P(rovisoir) (voorlopig) of A(bsolue) (volstrekt) werden vrijgesteld. De lijst is vooral interessant omwille van de 
aanduiding van hun al dan niet ernstige ziekte of aandoening. 

Nr. Naam cL ziekte of gebrek 
1 Severin Decellier D épileptique lijdend aan vallende ziekte 
2 Dorninique Vandenbulcke D étropié de la main gauche verminking aan de linker-hand 
3 Ferdinand Morel p vornissement de sang bloedbraken 
4 Josse Delobelle D cataracte aux yeux, surdité staar aan de ogen, doofheid 
5 Ignace Dumon p crachement de sang bloedspuwing 
6 Pierre Joseph Claerhoudt A uIeeres scrophuleux scrophuleuse verzweringen 

(tbc-achtig) 
7 Louis Mutier p blommaterine invétéré .... in de linkerarm 111 

1 Met dank aan onze erevoorzitter, Dr. L. Spyckerelle voor de hulp bij het vertalen van de ziektes uit het Frans. 
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au bras gauche 
8 Ignace Oebusschere 1 P vomissement de sang, braken van bloed, 

épileptique lijdend aan vallende ziekte 
9 Ignace Bonte 2 P artheme périodique et convulsif periodisch ezytheem met 

convulsies 
Jean Jeudi 2 0 mouvement convultifs, épileptie krampachtige bewegingen, 

epilepsie 
11 Theodore Lefevre 2 0 mouvement convultifs krampachtige bewegingen 
12 Francois Le Couttere 2 P rhumatisme invétéré verouderd reuma (wsch. 

13 J. Baptiste Versteele 2 0 myopie2 
poly-arthritis) 
bijziendheid 

14 Eug. F. Verschoore 2 P idem ou à peu près bijziendheid of ongeveer 
15 Emmanuel Van Coillie 2 0 claudication et retraction hinken en samentrekking 
16 Pierre Joseph Rosseel 2 P herme scrotale (hernie?) hernia (breuk) in het scrotum 
17 Pierre Joseph Eeckout 3 0 rhumatisme universel depuis 7 veralgemeend reuma 

ans sedert 7 jaar 
18 Pierre Parmentier 3 0 cataracte à l'ail (sic) gauche staar aan het linkeroog 
19 Louis Vandeweghe 3 P phtisie, surdité longtering, dooflleid 

Severin Withouck 3 P fistule à l'anus fistel aan de aars 
21 Martin Louis Loncke 1 P cicatrice à la cuisse droite litteken aan de rechterdij 
22 Jacques Fr. Bouckaert 1 P vomissement de sang braken van bloed 
23 Jos. Dedeurwaerder 1 0 borgne, estropié eenogig, verminkt 
24 Joseph Loncke 1 0 varicelIe waterpokken 
25 J. F. Claerhout 2 0 ganglion ganglion ? klierziekte? 
26 Bern. Fran. Verpoort 2 P vomissement de sang braken van bloed 
27 Ciprien Creton 2 P imbecille de naissance onnozel sedert de geboorte 
28 Jacques Loosveldt 2 P fièvre intermittente wisselkoorts 
29 Martin Fol1ens 2 P fièvre catharalle catarhale koorts 

Pierre Jacq. Oejaeghere 3 0 épileptique lijdend aan vallende ziekte 
31 Pierre Oeblauwe 3 0 épileptique lijdend aan vallende ziekte 
32 Jean Vanneste 3 P mal sciatique heuppijn, ischias 
33 Pierre Joseph Lamaire 3 P astme continue!, surdité voortdurend astma, doofl1eid 
34 PierreJoseph Vandemaele 3 P hemophilie des plus graves zeer erge 'bloeders' -ziekte 
35 Jean Oeblauwe 3 P fièvre catharale catarhale koorts 
36 Ch. Oe Kyvere 2 A estropié du (bras?) gauche verminking aan de linkerarm 
37 1. F. Declercq 2 P virus scrophuleux scrophuleus virus (tbc-achtig) 
38 J. Bte Nolf 2 A épileptique lijdend aan vallende ziekte 
39 Franc. Oesmedt 2 A sourd de naissance doof sedert de geboorte 

Martin Vercruysse 1 P épileptique, marasme lijdend aan vallende ziekte, 
marasme 

41 Jean Caniere 2 A carie de I'os femur etterende onsteking van het 
linker bovenbeen 

42 Jacq. Joseph Oesplenter 2 A ecrouelles uleerées etterende kliergezwellen : 
scropulosis 

43 Franc. Joseph O'Hondt 2 A myopie bijziendheid 
44 Benoit Ghekiere 1 P vomissement de sang braken van bloed 
45 Felix Oeduytschaevere 2 A bras parralysé verlamde arm 
46 LeonCesar Vanderhaeghe 2 A claudication bien marquée uitgesproken hinken 
47 Pierre Joseph Verhelst 2 A imbecille de naissance onnozel sedert de geboorte 
48 Jean Franc. Buyse 2 P u1eeres ecrouelleux scrophuleuse verzweringen 
49 Pierre Jacques Maes 2 A etropié de la main gauche verminking aan linkerhand 

Pierre Joseph Vansteen 1 A vice et petitesse de stature gebrekkige en kleinheid van 
kiste lichaamsgestalte 

51 Franc. Cottenie 1 A vice et petitesse de stature gebrekkige en kleinheid van 
lichaamsgestalte 

52 Jean Meyfroye 2 P cornée de I'oeil droit obscure donker hoornvlees aan 
rechteroog (=staar) 

53 Pierre Francois Cannaert 2 P chassieux ??? 

2 Men venneldt erbij dat hij bijna volledig het zicht verloren is. 
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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 
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdilchrift 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 F AMllJEGESCHJEDENIS V. V.F. 
Dienst: ................................................. . 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03/6469988 

Een prettige vakantie ... 

wensen we aan alle trouwe lezers van 't Stamboompje. Voor· wie verder werkt aan 
zijn familiegeschie{lenis : ,'eel zoek genot deze zomer. 

Hartelijk dank ... 

aan de vele leden die onze oproep hebben beantwoord om ons een financieel duwtje in de 
rug te geven. De respons die we gekregen hebben - en ook soms de bemoedigende 
mededelingen op het overschrijvingsformulier - hebben de werkers l'an V. V. F. Roeselare 
echt "deugd" gedaan. Nogmaals dank. .. 

BOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen ons kralUje mits een 
geringe bijdrage van ] 00 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 TIro MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

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


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Artikels voor het nunlmer van oktober. 


Het oktober-nummer bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
oktober tot en met december! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
september a.s en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 september. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

8700 Tielt. (tel. 051/4060 75) 

Sekretaris, kontaktadres : Lueien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/401136). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beemegemstraat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 6 september 1997 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
in ons lokaal o.l.v. Luc Neyt. 

vrijdag 26 september 1997 in ons lokaal 
van 20 tot 22 uur : Les archives départe
mentales du Nord te Rijsel, lezing door 
de Heer Kristof Papin, lic. hist., secretaris 
van V.V.F.-Westhoek. Heel wat leden 
moeten geregeld opzoekingen doen in het 
Rijselse en Noord-Frankrijk; dit is dan de 
ideale gelegenheid om het 'Archief van 
Rijsel' beter te leren kennen. En wie de 
spreker aan het woord hoorde in januari 11. 
over 'Processen en hun procesgang' zal 
deze avond zeker niet willen missen. 

zaterdag 4 oktober 1997 van 9 tot 12 uur 
in ons lokaal : genealogische vormings
voormiddag o.l.v. Fons Das. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 

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, "Vlaams Huis", Groeningestraat 19, 

8500 Kortrijk op iedere vierde dinsdag van de 

maand om 20 u. (De Groeningestraat ligt in 

het verlengde van de O.-L.-Vrouwestraat) 


BELANGRIJK BERICHT 


De V.V.F.-afdeling Kortrijk houdt sedert 
de maand mei 1997 haar vergaderingen in een 
nieuw lokaal !!! We komen bijeen in het 
"Vlaams Huis", Groeningestraat 19, 
Kortrijk. Deze straat ligt in het verlengde 
van de O.-L.-Vrouwestraat. Het "Vlaams 
Huis" bevindt zich dus tussen de O.-L.
Vrouwkerk en het Plein. Parkeerplaatsen 
dicht bij het archief, aan de O.-L.-Vrouwkerk 
ofop het Plein. 
Ons vroeger lokaal is gedoemd om te ver
dwijnen en er waren voortdurend problemen 
met de verwarming. We verontschuldigen 
ons bij onze leden voor de vroegere onge
makken en hopen op een vernieuwde start ! 

dinsdag 23 september 1997 van 20 tot 22 
uur: voordracht door RafMessely over "De 
familie Messely". Deze familie die thans 
onder verschillende naamvarianten in West
Vlaanderen voortleeft, vindt haar ontstaan in 
Zwitserland. Spreker die jaren onderzoek 
over deze familie deed zal ons meenemen in 
het relaas van zijn zoektocht. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

VoorziUer : 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: 

- 10 zondag V.d. maand van 9 tot 12 uur; 
- 2° zaterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 
- 2° en 30 maandag en 40 vrijdag V.d. maand 
telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 
Voordrachten: 30 vrijdag van de maand. 

Speciale regeling in juli en augustus 

Zoals in 1995 en 1996 is er ook dit jaar 
een speciale regeling voorzien tijdens de vakantie 
waarin ook regelmatig bestuursleden niet kunnen 
meewerken omdat ze zelf vakantie nemen. 
Daarom is het documentaticlokaal geopend op 
VIER ZATERDAGEN in juli en augustus, telkens 
van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur: 
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zaterdag 5 juli 1997 van 9 tot 12 en van 
13 tot 17 uur : genealogische vormings
dag in ons lokaal. Verantwoordelijken: 
Wilfried Devoldere (voormiddag) en Rudy 
Popelier (namiddag). 

zaterdag 19 juli 1997 van 9 tot 12 en van 
13 tot 17 uur : genealogische vormings
dag in ons lokaal. Verantwoordelijken: 
Jaklien Watt eeuw (voormiddag) en Lieve 
Denys (namiddag). 

zaterdag 9 augustus 1997 van 9 tot 12 en 
van 13 tot 17 uur : genealogische vor
mingsdag in ons lokaal. Verantwoor
delijken: Edgard Seynaeve (voormiddag) 
en Trees Vandenbunder (namiddag). 

zaterdag 23 augustus 1997 van 9 tot 12 
en van 13 tot 17 uur : genealogische vor
mingsdag in ons lokaal. Verantwoor
delijken: Jaklien Watteeuw (voormiddag) 
en Lieve Denys (namiddag). 

NIEUWE OPENINGSUREN. 

Vanaf september wordt een 
wijziging ingevoerd aan onze 


. openingsuren. Om de vele bezoekers nog 

meer kansen te geven tot raadpleging van 

onze rijke documentatie, wordt ook de 

IWEEDE MAANDAG van de maand 

ingevoerd. Practisch,' Ie zondag (9 u tot 

12 u), 2e zaterdag (J 3 u 30 - 17 u), 2e 

maandag - 3e maandag en 4e vrijdag (J8 u 

30 - 22 u). We hopen dat de leden dit 

zullen weten te appreciëren. 

zondag 7 september 1997 van 9 tot 12 uur 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal. Verantwoordelijke: Jaklien 
Watteeuw. 

maandag 8 september 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Bernard 
Fillieux. 

zaterdag 13 september 1997 van 13 u 30 
tot 17 uur : genealogische vormings

namiddag in ons lokaal. Verantwoor
delijke : Trees Vandenbunder. 

maandag 15 september 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

vrijdag 19 september 1997 van 20 tot 22 
uur : VOORDRACHT door de heer Willy 
Vallaey, stadsarchivaris over Het Roese
laarse stadsarchief. Dit wordt onge
twijfeld een zeer interessante avond voor al 
wie voorouders heeft in Roeselare, Beve
ren, Rumbeke of Oekene. Het archief van 
Roeselare-Ambacht bevat echter ook 
stukken over mensen die onder deze heer
lijkheid woonden in Oostnieuwkerke en in 
mindere mate nog enkele andere gemeen
ten. Deze voordracht heeft plaats in de 
grote zaal naast ons lokaal. 

vrijdag 26 september 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur : genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Marcel 
Prinsie. 

zondag 28 september 1997 van 10 tot 12 
uur : Genealogie en Computer : de heren 
Lucien Lefevere en Paul Vandewalle 
komen ons het programma STAM 
voorstellen. Dit nieuwe genealogie
programma - dat echter nog niet voor 
100% klaar is - is het eerste Vlaamse 
programma dat daarbij een Windows
toepassing is. De laatste stand van zaken 
zullen . we dan ook op deze boeiende 
voormiddag vernemen uit de mond van de 
makers van dit programma. De vergade
ring heeft plaats in de grote zaal naast ons 
lokaal. 

zondag 5 oktober 1997 van 10 tot 12 uur: 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal. Verantwoordelijke: Jaklien 
Watt eeuw. 

De activiteiten op de eerste zondag van de 
maand rond ProGen gaan (voorlopig ?) 
niet meer door. 
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Nieuws uit het 
Roeselaarse documentatiecentrum 

MODERNE PAROCHIEREGISTERS 

Door onze medewerkers werden 
een aantal moderne parochieregisters 
gefotocopiëerd. Onder moderne parochie
registers verstaan we de parochieregisters 
van na de Franse Revolutie. Momenteel 
zijn er opnieuw enkele parochies bijge
komen : Dentergem, Egem, Sint-Amand 
(Roeselare) en Oostnieuwkerke. Lichter
velde is nog niet volledig, doch de dopen 
tot rond 1900 kunnen nu reeds geraad
pleegd worden. 

ZANTINGEN 

Ons bestuurslid RH. Noël Favorel 
is (voorlopig ?) gestopt met overschrijven 
van het oude archief van Roeselare van 
voor 1600. Momenteel zijn er 120 delen 
(vanaf deel 18 begint Roeselare) ter inzage. 
Deze zijn alle te raadplegen in ons 
documentatielokaal. Door mevrouw Agnes 
Carpentier uit Brugge en Wilfried Devol
dere werden alle Roeselaarse delen geklap
perd op de persoonsnamen. De totaal
klapper bevat 136920 vermeldingen!!! 

TIENDENBOEKEN 

De Sint-Maartensabdij uit Doornik 
was een belangrijk tiendenheffer in onze 
streek. Uit privé-archief konden we een 
aantal van die tiendenboeken uit 1639 en 
1645 copiëren. De abdij was soms tienden
heffer van bijna het ganse grondgebied van 
een dorp. Voor andere dorpen zijn de 
documenten minder interessant omdat ze 
slechts op een klein gedeelte van de opper
vlakte betrekking hebberl. Zijn momenteel 
te raadplegen : Aalter, Kuurne, Beveren
Roeselare, Zarren, Emelgem, Izegem, 
Lendelede en Gullegem (deze laatste met 
een groot deel van het latere Sint-Eloois
Winkel). Het boek met Passendale IS 

momenteel in bewerking en volgt later. 

Uitgaven V.V.F. Roeselare: 
in voorbereiding ... 

Momenteel zijn er twee nieuwe uitgaven 
voorzien: 
1. Staten van goed en doodhalmen van 
de heerlijkheid Hof van Izegem door 
onze ondervoorzitter, Edgard Seynaeve. 

2. De Franse Telling van Beveren
Roeselare door onze secretaris, Wilfried 
Devoldere. 

Beide uitgaven zullen klaar zijn tegen de 
25ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag in 
november. 

Aangekondigd : 

"Was er vele volk op de begravinge ? 
Beveren-Roeselare - begrafenissen van 
1939 t.e.m. januari 1956" is verschenen 
bij A. Cattry. Het bevat 515 namen met het 
aantal personen dat aanwezig was op de 
begrafenisdienst. Het is te verkrijgen door 
storting van 50 fr. + 34 fr. Verzendingskos
ten op rekening 000-0869321-07 t.n.v. 
Cattry-Vandenaweele, Meensesteenweg 
111 bus 4, 8800 Roeselare met vermelding 
alfabetisch ofchronologische volgorde. 

Addenda 
(Vrijgestelde conscrits 
kanton Ingelmunster) 

(zie vorig nummer 't Stamboompje) 

Bij de lijst waren nog een paar 
onduidelijkheden over bepaalde ziektes. 
Van ons lid, Dr. Hubert Ronse uit Brugge, 
ontvingen we volgende aanvullingen: 

chassieux (qui a la chassie) : chronische 
oogvliesontsteking. 
Bloemarille: die regelmatig "bloem" heeft 
anthrax, zevenoog of negenoog (grote 
zweer). 
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Denombrementen van Zwevegem ter Kerke 


Edgard Seynaeve 

De erfgenaam van een leenman moest binnen de 40 dagen, na kennisname van het 
overlijden, het leen verheffen. Hierbij diende hij Camerlinckgeld te betalen. Dan kreeg 
hij nog eens 40 dagen om het denombrement aan de leenheer voor te leggen. Het 
waren dwingende voorwaarden om van de successie effectief te kunnen genieten. In 
eerste instantie was het leen voorbehouden aan de oudste zoon. Bij ontstentenis van 
mannelijke erfgenamen ging het over op de oudste dochter. Wanneer de leenman 
kinderloos was gestorven kwam het leen in de regel toe aan de familie. Ook hier had 
de mannelijke lijn voorrang. De gedetailleerde regels qua erfenis en overdracht kan 
men voor het Feodaal Hof van Kortrijk vinden in de rubriek VI van haar 
".. Kostuymen.. ".(1) 

Aldus moest de (nieuwe) leenhouder, na het verheffen van zijn leen, een akte opstellen 
waarin de aard, de rechten en de plichten van leenheer en leenman, de beschrijving 
van het leen en in sommige gevallen de verwervingshistoriek waren weergegeven. Dit 
noemde men het denombrement. Aan zulke akten hing in de regel het zegel van 
diegene die het denombrement deed of van zijn vertegenwoordiger. (2) 

Een reeks dergelijke denombrementen (57) bevindt zich in het gemeentearchief van 
Zwevegem, dat in het Rijksarchief te Kortrijk is gedeponeerd. Slechts een klein aantal 
zegels bleef bewaard, de rest ging verloren, was fragmentair en of onleesbaar. Een 
tiental waren nochtans beschrijfbaar. Op één zegel kon een (gearceerd) kleur 
waargenomen worden (de Coster). 
De denol'nbrementen handelden over lenen die afhankelijk waren van de 
opeenvolgende heren van Zwevegem, onder hun heerlijkheid van Zwevegem ter 
Kerke gezegd 't Dendermondse. 
De lenen waren verspreid over meerdere gemeenten. 

De Twee Lenen te Gotem( 	 ) 
1. 	 Het goed Ten Voorde, 10 bunderen en 2 gemeten. 


Het goed Ten Dooren, 5 bunderen 340 roeden. 

Op 15 wedemaand 1531 werd ten aanzien van Jaques de Berghes, heer van 

Zwevegem, een denombrement gemaakt door Chaerles de Gruuttere, heer van 
Exaerde. 

2. 	 Het goed Ten Voorde, 10 bunderen en 2 gemeten. 
Het goed Ten Dooren, 8 bunderen en 2 gemeten. 

Op 23 Mei 1558 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Anthuenis de Gruuttere fs Chaerles, heer van Exaerde. 

Zegel: rond, 32 mm, rood, goed herkenbaar. Renschild : een keper vergezeld van 
twee sterren en een gewoon klaverblad met steel, geplaatst 2 en 1. Helm en dekkleed. 
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Antheunis de Gruttere, fs. Charles 1 Joos de Hane 

De 41/2 bunderen te Sint-Baafs-Vijve 	 )
(""----------' 
3. Een erf van 4 1/2 bunderen. 

Op 23 Aug 1499 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Jan de Patin als kerkelijke voogd van Yzabeele vanden 
Bussche fa Jans. 

Op de rug van het dokument stond: (nu) Joos de Hane. 

4. Een splete met een behuisde stede van 21/2 bunderen in de 41/2 b. 
Op 24 Nov 1531 werd tav Jacques de Berghes, heer van Zwevegem, een 

denombrement opgesteld door Joos de Hane senior, als voogd van zijn zoon Joos de 
Hane. 

Zegel van Joos (je Hane (senior) : 22 mm, tekstring : S.loos d(e Hane fs) Daneel. In 
het midden een vrouw met een lang kleed, haar rechterhand houdt het renschild vast 

aan de riemen, in de hand van haar boven het hoofd verheven linkerarm houdt zij op 
dreigende wijze een knots. Het schild beladen met een keper vergezeld van 
hanekoppen. (Zie hierboven). 

5. 	 Een splete van 21/2 bunderen in de 41/2. 
Op 24 Okt 1551 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 

denombrerpent gemaakt door Joos de Hane 

(fs Joos). 


6. Een splete van 50 C lands en 10 roeden in de 41/2 b. 
Op 30 Nov 1574 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 

denombrement opgesteld door Lievin de Smet fs Stevyns, voogd van de minderjarige 
Caerle van Aelst fs Joos. Het kind had het leen verworven van zijn moeder Joossine 
Feynsche, die het eertijds van Joos de Hane fs Joos had gekocht. 
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7. Een splete van 2 bunderen en 115 roeden in de 4 1/2 b. 
Op 30 Nov 1574 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 

denombrement gemaakt door Joos de Schieter (de jonge) fs Joos. Hij had het leen 
gekocht van Joos de Haene fs Joos. 

Zegel: rond, bruin, 29 mm, onleesbaar. 

8. Een splete van 2 bunderen en 115 roeden in de 4 1/2 b. 
Op .....werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een denombrement 

gemaakt door Hans Joorichodt (de jonge) fs Jans. Hij had het leen verworven bij de 
dood van Sieur Jan Roe uit Utrecht, die het eertijds van Joos vanden Steene had 
gekocht en deze laatste van Joos de Schietere. 

Zegel : rond, rood, 39 mm, fragment. Niet te identificeren. 

9. Een splete van 50 C lands en 10 roeden in de 4 1/2 b. 
Op 23 Maart 1599 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 

denombrement opgesteld door Pieter van Aelst fs Joos. Hij had het leen van zijn broer 
Kaerle van Aelst gekocht, een leen dat eertijds eigendom was van Joos de Haene. 

10. Een splete van 2 bunderen en 115 roeden in de 4 1/2 
b. 

Op 18 Nov 1602 werd tav Anthuenis de Berghes, heer 
van Zwevegem, een denombrement gemaakt door 
Chaerles Heytens. Hij had het leen gekocht van Hans 
Scacq, oud koopman te Antwerpen en van diens huisvrouw 
Louise Maren fa Damiaens. 

Zegel: rond, bruin, 29 mm, in goede staat, aan de 
'buitenzijde een tekst-ring met daarin de naam Chaerel 
Heytens en wat kleine versieringen. In het midden een 
schild met boven een kroon met drie takken en onder een Chaerel Heytens 
molenanker overtapt door een klein cirkelije. 

De zeven oude bunderen te Sint-Baafs-Vijve 

11. Op 13 Aug 1437 en op 14 Maart 1442 werd tav Ruggere van Haelwyne, heer van 
Zwevegem, een denombrement gemaakt door Jacop vanden Leene fs Wouters. 

12. Op 1 Maart 1480 werd tav Jacop van Halewin, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Daneel Keest. 

13. Op 24 Wedemaand 1499 werd tav Philippe de Berghes alias Cohem, heer van 
Zwevegem, een denombrement gemaakt door priester Lodewijc Leest (of Riest ?). 

Op de rug stond: (nu) Kaerle Boegaert. 

14. Op 24 Sporkele 1528 (of 24 Feb 1529) werd tav Jacques de Berghes, heer van 
Zwevegem, een denombrement opgesteld door baljuw Joannes Pilfour in naam van 
Karele Boegaert fs Lauwers. 

(Twee akten). 
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,.. -.' Zegel van Joannes Pilfour : van groene kleur, met on
identificeerbare tekst en versieringen, in het midden een schildje 
met twee dikke pijlen (althans hetgeen wij daarin als figuur 
herkennen), kepersgewijs geplaatst, vergezeld van drie 
onherkenbare figuurtjes. 

15. Op 9 Wedemaand 1579 werd het leen de Zeven-Oude
Bunderen in twee stukken verdeeld. Ten aanzien van Anthuenis 

Joannes de Berghes, heer van Zwevegem, werd: 
Pi1four 

- voor 1/3 een denombrement opgesteld door Franchoys 
Bogaert fs Joos (leen dat hem was toegekomen bij de dood van zijn vader). 

- voor 2/3 door Willem Bogaert fs Joos, broer van 
Franchoys (leen dat ook hij bij de dood van de vader had verworven). 

16. De Zeven-Oude-Bunderen herenigd. Op 17 Aug 1624 werd tav van jonkvrouw 
Barbara de Berghes, vrouw van Zwevegem, een denombrement gemaakt door jonker 
Anthuenis de Necker fs Mr Willems. Hij had het leen bij koop verworven jegens 
Jacques Boutin, Jacques Domincent en Pieter Cuule. 

Het goed Ter Fonteijne te Meulebeke )
(----------' 

(in casu de rente op deze gronden) 

17. Op 4 Maart 1480 werd tav Jacop van Haelewin, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door priester Jan vander Cruce. 

Zegel: slechts een klein fragment. Hetzelfde wapenschild als dat van Pieter van der 
Cruce, zonder tekst noch versieringen. 

18. Op 18 Juli 1499 werd tav Philips de Berghes, heer van 

Zwevegem, een denombrement gemaakt door Pieter vander 

Cruce. 


Zegel : rond, bruin, 22 mmo Tekstring aan de buitenzijde.: 

Pieter Vander Crusen. In het midden een rechtopstaande 

arend met ontplooide vleugels, de kop naar rechts gewend en 

de rechter vleugel steunt een wapenschild. Een wapen met een 

smal kruis, vergezeld van vier sterren. 


(Zie hiemaast). Pieter 

vander Cruce19. Op de 20e na Pasen 1502 werd tav Jacques de Berg hes , 

heer van Zwevegem een denombrement gemaakt door Jan de 

Bontte. 


20. Op de 1e Hooimaand 1517 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Pieter de Hulst. 
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25. Op 12 Lauwe 1503 werd tav Philips de Berghes, heer , ~~ ,.. . 

van Zwevegem, een denombrement gemaakt door Gillis de 
Costere. 

Zegel : van rode was, beschadigd, oorspronkelijk 30 mm 
diameter, in het midden een wapenschild: een keper van 
lazuur die de bovenzijde niet raakt, vergezeld van drie 
figuurtjes die een vogel of een dolk kunnen voorstellen. Er is 
ook een niet identificeerbaar helmteken en een dekkleed, 
onderaan een lint met een onleesbare tekst. (Zie hiernaast). 

Gillis de 

26. Op 22 Mei 1527 werd tav Jacques de Berghes, heer van Cos tere 

Zwevegem, een denombrement gemaakt door Adriaen de 
Costere fs Roegers. 

, /"". 

Zwevegem, een denombrement gemaakt door Mathys van 
Landeghem. Hij had het leen bij koop verworven van Willem 

. Bonte fs Jans .. 
Zegel: rond, bruin, 28 mm. Tekstring aan de buitenzijde: 

Mathys van Landeghem. In het centrum een bijzonder teken. 
(Zie hiernaast). 

Mathys van 23. Op 4 Dec 1604 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van 
Landeghem Zwevegem, een denombrement opgesteld door baljuw Jan 

vanden Berghe in naam van Willem van Landeghem fs 

21. Op de 10e Hooimaand 1574 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, 
een denombrement gemaakt door Willem Bonte fs Jans. 

22. Op 16 Aug 1577 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van 

Mathijs. Het leen was Willem toegekomen bij de dood van zijn broer Amandt.(Twee 
akten). 

Zegel : rond, bruin, beschadigd fragment. Aan de buitenzijde een onleesbare 
tekstring. Het centrum is niet te identificeren. 

24. Op 20 Nov 1631 werd tav jonkvrouw Barbele de Berghes, vrouw van Zwevegem, 
een denombrement gemaakt door Gullaeme van Landeghem fs Gullaeme. Het leen 
was hem toegekomen bij de dood van zijn vader. 

Het goed Ter Haghe te Hulste( ) 


(11 bunderen, bevattende een behuisde stede, water, meers en winnend land) 

27. Op 25 Juli 1563 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Jan de Costere fs Adaems. 

Zegel: bruin, rond, 28 mm, aan de buitenzijde een tekstring waarop vermoedelijk 
Jan de Costere stond. In het middenstuk een schild waarop een keper vergezeld van 
drie niet te identificeren figuurtjes (Kelk met hostie of ketel met handvat ?). Het schild 
aan beide zijden vastgehouden door één aanziende (vrouwelijke) engel. (Zie hierna) 
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·/~t 

'.... :~~:. :~: .... " 


. .. ._. . 


François de Preetere, fs.
Jan de Costere, fs. 

Loys
Adaems 

28. Op 24 April 1599 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door François de Preetere fs Loijs. 

Zegel : rond, 28 mm, fragment. Aan de buitenzijde een onleesbare tekstring. In het 
midden een figuur (?) dat een renschild houdt. In het schild een keper vergezeld van 
twee sterren en een niet nader te identificeren figuurtje, geplaatst 2 en 1. (Zie 
hierboven). 

Het goed Te Leene te Zwevegem )
(-----------' 

(14 bunderen in hofstede, wal, meers en winnend land) 

29. Op 15 Hooimaand 1515 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door baljuw Camelis vanden Berghe in naam van 
Chaerleken de Vroede (?) fs Pieters. 

30. Op 27 April 1576 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt voor 3 bunderen uit de 14 door Pieter vanden Bogaerde fs 
Jans. Hij deed dit in naam van zijn zuster Joosyne vanden Bogaerde. De rest 
behoorde toe aan Passchier vanden Bogaerde, de oudste broer. 

Zegel: rond, bruin, ? mm, tekstmanchette aan de buitenkant, schild in het midden, 
onleesbaar en sterk beschadigd. -' 

31. Op 14 Lauwe 1581 werd tav Anthuenis de Berghes, heer 
van Zwevegem, een denombrement gemaakt voor 3 
bunderen uit de 14 door Hanskin vanden Bogaerde. De rest 
behoorde toe aan Passchier vanden Bogaerde fs Jans. 

Zegel: rond, 23 mm, bruin. Aan de buitenzijde een tekstring 
'"met de vermelding Hanskin Vanden Bogaerde. In het midden ., .. ,.... .-.. 

een schild waarop een boom met vruchten is afgebeeld. (Zie 

hiernaast). 


Hanskin vanden Bogaerdc 

32. Op 19 Okt 1583 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van 
Zwevegem, voor de 14 bunderen een denombrement opgesteld door Adriaen Rollefort 
in naam van zijn vrouw Griete vanden Bogaerde fa Passchiers. 
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33. Op 17 Juni 1624 werd tav jonkvrouw Barbara de Berghes fa Anthuenis, vrouw van 
Zwevegem, voor de 14 bunderen een denombrement gemaakt door Joos Rollefoort 
fs Adriaens. Het leen was hem toegekomen bij het overlijden van Margriete vanden 
Bogaerde fa Passchiers, zijn moeder. 

Den Muelenplasch te Zwevegem )
(-----------' 

(leen bestaande uit een visscherie beplant met bomen, gelegen langs de weg van 
Zwevegem naar Kortrijk) 

34. Op 14 Maart 1480 werd tav Jacop van Haelewin, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Jehan Scac fs Boudins. 

35. Op 3 Juli 1500 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Boudins Scaec. 

Op de rug stond: hilt ghemene, nu Joos Holvoet. 

36. Op 10 Aug 1552 werd tav Anthuenis de Berghes, heer 
van Zwevegem, een denombrement gemaakt door Joos 
Holvoet fs Pieters. 

Zegel: bruin, beschadigd, rond, 25 mm, met aan de 
buitenkant een tekstring met wat versieringen tussen de tekst 
: •w. S.loos Holvoet. Schild : een zespuntige ster, 
vergezeld van onïdentificeerbare figuurtjes, geplaatst 2 en 1. 
(Zie hiernaast). 

37. Op 26 Sporkele 1564 (26 Feb 1565) werd tav Anthuenis Joos Holvoet fs. Pieters 
de Berghes, heer van Zwevegem een denombrementJoos Hoh'oet fs. Joos 
gemaakt door Joos Holvoet fs Joos. 

Zegel: rond, bruin, 28mm, rest idem als hierboven. 

38. Op 19 Okt 1612 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Adriaen Roos in naam van zijn vrouw Cathelijne 
Holvoet fa Joos. Het leen was haar toegekomen bij de dood van haar broer Joos 
Holvoet (fs Joos). 

Een leen van 1 honderd lands ten westen 
van de Muelenolasch te Zweveaem 

(grenst aan het leen van Boudewijn Scaec) 

39. Op 4 Juli 1500 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Dieric de Jagher als kerkelijke voogd van Maije Laps 
fa Wil/ems. 

40. Op 14 Dec 1540 werd tav Jacques de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Joos vanden Velde fs Jans. 
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41. Op 11 Aug 1552 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van 
Zwevegem, een denombrement gemaakt door Jacop van 
Cattebeke. 

Zegel : rond en oorspronkelijk 24 mm, rood-bruin, 2/3 
verdwenen, aan de buitenkant was er een tekstring (onleesbaar), 
in het midden een schildje waarop wij menen een naar links 

.,.'

gewende zittende kat te herkennen. """" .......' 


(Zie hiernaast). 
Jncop vno Cnttcbckc 

42. Op 30 Juni 1557 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van 
Zwevegem, een denombrement gemaakt door Ryckaert de Jaghere. 

43. Op 12 Sep 1612 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Joos vande Moere voogd van Hansken de Jaeghere 
fs Adriaens. Het leen was het kind toegekomen bij de dood van zijn vader. 

Het leen Te Zoets te Zwevegem ( ) 
(12 bunderen en 1 vierendeel bestaande uit een hofstede, boomgaard en winnend 

land) 

44. Op 1 April 1516 (= 1517) werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Jan de Riekere. 


Zegel : klein bruin zegelfragmenije, onherkenbaar. 


45. Op 16 Nov 1525 werd tav Jacques de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Joos de Ryckere fs Jans. 

46. Op 24 Maart 1528 werd tav Jacques de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Jan Buus fs Pieters. 

47. Op 22 Aug 1552 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Joos de Buus fs Jans. 

48. Op 14 April 1561 (na ,Pasen) werd tav Anthuenis de 
Berghes, heer van Zwevegem, een denornbrement gemaakt 
door Willem de Grendele. 

Zegel: rood, rond, 26 mm, aan de buitenzijde een tekstring 
met versieringen: Willem de Grendele. 

In het midden een doorsneden renschild, in eerste kwartier 
een grote W, in het ander kwartier een grendel. (Zie hiernaast) 

49. Op 29 Lauwe 1586 werd tav Anthuenis de Berghes, heer 
Willem (de) Grendele van Zwevegem, een denombrement opgesteld door Pieter 

Tanghe, bedienlijke man van Cornelis de Neve, voor Jaenken de Grendele fa 
Willems, huisvrouw van dito Cornelis. 
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50. Op 16 Juni 1594 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Joos Holvoet fs Jans. 

Zegel : Fragment, rond, 30 mm, bruin, Tekstring waarin alleen de letters 
HOL(VOET) leesbaar zijn, schild in het midden, niet te identificeren. Vermoedelijk 
zelfde schild als Nr 36. 

51. Op 16 Juli 1599 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Joos Busschaert fs Jans voor 8 honderd lands in het 
leen te Zoets, hem toegekomen bij de dood van zijn vader. 

52. Op 22 en 23 Dec 1604 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Willem Holvoet fs Joos. Het leen was hem toegekomen 
bij de dood van zijn vader, die het in 1599 van Pieter Tanghe had gekocht. (Twee 
akten). 

53. Op 2 Aug 1616 werd tav Anthuenis de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Inghel Holvoet, die het in 1616 van zijn broer Willem 
had gekocht. 

54. Op 15 Mei 1666 werd tav Charles-Philippe d'Ongnies, heer van Zwevegem, een 
denombrement opgesteld door Laurens Gheluck uit Kortrijk, voor 8 honderd lands en 
3 roeden in het leen te Zoets. 

Een leen bij de Beecstrate te Zwevegem, 
vervat in de heerliikheid 't Daensche. 

55. Op 14e Hooimaand 1445, werd tav de graaf van Stampes, via onderbaljuw Roeger 
Scaec die hiervoor de toelating had van opperbaljuw Willem de Quinchy, een 
denombrement opgesteld door Pieter van den Bossche en Jan van den Berghe fs 
Simoens, in naam van jonkvrouw Katelynen van Coeyghem fa Roelants. Zij waren 
haar vroomvoogden. 

Een leen van 4 honderd lands en 20 roeden bos te Zwevegem, 
eertiids zaailand. nu de Kevbosch 

56. Op 20 Feb 1666 werd tav Charles-Philippe d'Ongnies, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Pieter vanden Berghe fs Pieters. Het leen kwam uit de 
successie van zjjn vader. 

Een meerseiken van 2 roeden te Zwevegem )
[
------------' 
57. Op 21 Juli 1499 werd tav Philips de Berghes, heer van Zwevegem, een 
denombrement gemaakt door Willem van Robais. 

Zegel : rond, 21 mm, bruin. Onleesbare tekstring. In het midden een door 
versieringen omgeven wapenschild. Het daarop aangebracht figuurtje is niet te 
identificeren.(3) (Zie hierna) 
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Noten: 

(1) Dr Rembry-Barth, Histoire de Menin, T.I., Familia et 
Patria 1968, p. 227 Um 234. . 
(2) Johan Roelstraete, Handleiding voor genealogisch 

onderzoek in Vlaanderen, WF Roeselare, Roeselare 1992, 

p.257. 
(3) Gemeentearchief Zwevegem Nr 214 (vroeger Colen 515 

en Corroy-Le-Chateau 4150), RAK 


Willem van Robais 
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Preetere de François fs Loijs 2~ 


Quinchy de Willem, hoofd baljuw 55 

Riekere de Jan 44 

Robals van Willem 57 

Roe de Jan (uit Utrecht) 8 

Rollefoort Joos ts Adriaen 33 

Rollefort Adriaen 32 

Roos Adriaen 38 

Ryekere de Joos fs Jans 45 

Scac Jehan fs Boudins 34 

Scacq Hans (uit Antwerpen) koopman 10 

Scaec Boudins 35 

Scaec Roeger, onderbaljuw 55 

Schieter de Joos (de jonge) fs Joos 7 

Schietere de Joos 8 

Smet de Lievin fs Stevyns 6 

stampes van N ... graaf 55 

Steene vanden Joos 8 

Tanghe Pieter 49,52 

Velde vanden Joos 15 Jans 40 

Vroede de Chaerleken fs Pieters 29 
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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 tI'. als steunend lid, 2500 Ir. minimulll als 
beschennend lid) op rekening 414-1171221-79 van V. V.F. Antwerpen-Merksem. 
leder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgavclI cn 
fonnuIieren aan goedkopere torieven verkrijgen (zie omslag Vlamnse Stam). Alle briefwisselillg 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 

Vernieuwing bijdrage voor 't Stamboompje 

Ons laatste nummer van 't Stamboompje bevat uiteraard een Ollerschrijvings
formulier. In bijlage vindt U bij dit formulier ook wat uitleg over de betaling. Het spreekt 
vanzelf dat we ieder bijkomend steuntje met dank aanvaarden EN nuttig besteden voor de 
verdere uitbouw van ons documentatiecentrum te Roeselare. 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE-TIELT en KORTRIJK ontvangen OllS krantje mits een 
geringe bijdrage van 100 fe. 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 ALTUD MET 

DANK AANVAARDEN!!! 

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


Wilfried Devoldere 

Leeuwerikstraat 5 

8800 ROESELARE 


Artikels voor het nummer van januari 1998. 

Het januarinummer bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
januari tot en met maart 1998! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
december a.s en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 december. 
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Tielt 


Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Ne~1. Luxemburglaan 21. 

8700 Ticlt. (lel. 05l/40 60 75) 

Sekretaris. kontaktadrcs : Lllcicn Aillict. 

Schuifcrskapclscstccnweg 29. 870() Tielt (lcl. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadcring. icdcre ccrsle zaler

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal. Becrnegemstraat 3-5. 87()O Ticlt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits teleFonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 4 oktober 1997 van 9 tot 12 uur 
in ons lokaal : genealogische vormings
voormiddag o.l.v. Fons Das. 

vrijdag 24 oktober 1997 van 20 tot 22 uur 
in ons lokaal: oefening Oud Schrift o.l.v. 
Lucien AILLIET. We lezen een queritur 
uit onze poortersboeken alsook een paar 
moeilijke fragmenten uit het proces 
Reghelbrugghe. Tekst en transcriptie voor 
alle aanwezigen. 

zaterdag 8 november 1997 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
0.1. v. Robert V ANNESTE. 

vrijdag 21 november 1997 in ons lokaal 
van 20 tot 22 uur : genealogische vor
mingsavond o.l.v. Luc NEYT en voorstel
ling door de auteurs van de nieuwe 
uitgaven 1997 van V. V. F. -Tielt. 00k gele
genheid voor opzoekingen. 

zaterdag 6 december 1997 : van 9 tot 12 
uur : genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Claude MOORS. 

vrijdag 12 december 1997 : van 20 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Lucien AILLIET. 

Kortrijk 


Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vu\'lsleke. Wande

lingsIraat. 3. 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris. kontakladrcs : Johan Rodslraete. 

KransYijyer 41. 8S0 I Helllc (tel. 0'i61':, 07 11) 


De maandelijks vergaderingen (:lpriL juli. 

augustus uitgezonderd) vindcn plaats in ons 

lokaal. "Vlaams Huis". Groeningcslraal 19 

8500 Kortrijk op iedere vierde din;d.l:! van d~ 

m~mnd om 20 u. (De Groenillgestraat Iigl in 

het verlcngde van dc O.-L.-Vrou\\'cslraal) 


dinsdag 21 oktober 1997 van 20 tot 22 uur: 
voordracht door Dr. Michiel NUYTTENS, 
archivaris van het Brugse Rijksarchief over 
Historische en genealogische opzoekingen 
in en over de Franse Nederlanden. Een 
niet te missen onderwerp !!! 

dinsdag 9 december 1997 van 20 tot 22 uur 
is er Les Oud Schrift o.l.v. Johan ROEL
STRAETE. Thema: stadsrekeningen en 
genealogie. 

Nog even Ier herinnerillg : 
De Kortrijkse V.Y.F.-afdeling houdt haar 
vergaderingen in het VLAAMS HUIS, Groe
ningestraat 19 te Kortrijk. Deze straat ligt in 
het verlengde van de O.-L.-Vrouwestraat. 
Het Vlaams Huis bevindt zich dus tussen de 
O.-L.-Vrouwkerk en het Plein. Parkeerplaat
sen aan de O.-L.-Vrouwkerk ofop het Plein. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Licve Denys. StationsdreeF 130, 

8800 Roeselare. (tel. 051120 35 06) 

Sekretaris, kontaktadres : Wilfricd Dcvoldere. 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokelaarstraat 5. 8800 Roeselare. 

Openingsurcn : 

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

- 2° zatcrdag V.d. maand van 13 u 30 tol 17 u : 

- 2° en 3° maandag en 4° vrijdag Y.d. maand 

telkens van 18 ti 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 
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We herinneren de bezoekers vall OIlS 

documentaliecenlmm er aan dat ons lokaal 
nu ook geopend is op de 7WEEDE 
maandag van de maand. Daarmee klllll U 
nu reeds 17 lIur per maand hU ons terecht 
voor Uw opzoekingel1. 

zondag 5 oktober 1997 van 10 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag in 
ons lokaal. Verantwoordelijke: Jaklien 
Watteeuw. 

zaterdag 11 oktober 1997 van 13 u 30 tot 
17 uur : genealogische vormingsna
middag in ons lokaal. Verantwoordelijke: 
Edgard Seynaeve. 

maandag 13 oktober 1997 van 18 u 30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond in 
ons 10kaa1. Verantwoordelijke: Bernard 
Fillieux. 

vrijdag 17 oktober 1997 van 20 tot 22 uur 
in de grote zaal naast ons lokaal : voor
dracht door de heer Kristof P APIN uit 
Poperinge over Het Fonds Merghelinek. 
Vele genealogen kennen deze bron niet die 
uitstekend geschikt is om verderop te 
geraken met zijn stamboom in Ieper en 
omstreken tijdens het Ancien Régime. 
Anderen kennen de bron maar weten niet 
hoe die te gebruiken. Een voordracht om 
onmiddellijk te noteren in Uw agenda !!! 

maandag 20 oktober 1997 van 18 u 30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond in 
ons lokaal. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

vrijdag 24 oktober 1997 van 18 u 30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond in 
ons lokaal. Verantwoordelijke: Marcel 
Prinsie en Lieve Denys. 

zondag 2 november 1997 van 10 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Wilfried 
Devoldere. 

zaterdag 8 november 1997 van 13 u 30 
tot 17 uur : genealogische vOI'mingsna
middag in ons lokaal. Verantwoordelijke: 
Jaklien Watteeuw. 

maandag 10 november 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

maandag 17 november 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur : genealogische vOI'mingsavond 

. in ons lokaal. Verantwoordelijke: Bernard 
Fillieux. 

zondag 23 november 1997 van 10 tot 12 
uur : genealogie en computer met als 
thema: HazaData. 

vrijdag 28 november 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Marcel 
Prinsie en Lieve Denys. 

zondag 7 december 1997 van 10 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Jaklien 
Watteeuw. 

maandag 8 december 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Bernard 
Fillieux. 

zaterdag 13 december 1997 van 13 u 30 
tot 17 uur : genealogische vormingsna
middag in ons lokaal. VerantwoordeliJke: 
Trees Vandenbunder. 

maandag 15 december 1997 van 18 u 30 
tot 22 uur: genealogische vormingsavond 
in ons lokaal. Verantwoordelijke: Rudy 
Popelier. 

OPGELET : het documentatiecentrum is 
gesloten op de 4e vrijdag, n1. 26 december. 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
West-Vlaanderen 

25ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 16 november 1997 

De jaarlijkse ontmoctingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gOllw Wcsl-VI:I:mderell 
- heeft dit jaar plaats op zondag 16 november 1997 in Feestzaal 't OllO STADHlJIS. Kerkplein IX. X800 
Rumbeke. (tel. 051120 02 56) 

10 uur: BOEKENBEURS 

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

computersoftware, e.d. 

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

gegevens uitwisselen. 


12 uur 30 : MIDDAGMAAL 

De prijs voor het middagmaal bedraagt 600 fr. Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kali bij de 

gouwsecretaris (W. Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare - tcL 051/22 1473) 

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

Menu: 


Aperitief 

Vlaamse Hutscl)ot 

Koffie 
(twcc drankjes inbegrepen) 

14 u 30 : 

GENEALOGISCHE RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 

3° RIT : Opzoekingen in het arrondissement TIELT. 

Leiding :Lucien Ailliet en Luc Neyt. 

15 u 30: PAUZE 

15 u 45 : ,'cnrolg & vrnag en llnnvoord 

16 u 30: EINDE 
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Nieuws uit het 
Roeselaarse documentatiecentrum 

MODERNE PAROCHIEREGISTERS 

Door onze medewerkers wordt 

Uitgaven V.V.F. Roeselare: 

Volgende nieuwe uitgaven zijn voorzien en 
zullen verschijnen tegen de West-Vlaamse 
Ontmoetingsdag : 

verder gewerkt aan het copiëren van een 
aantal moderne parochieregislers. Onder 
moderne parochieregisters verstaan we de 
parochieregisters van na de Franse 
Revolutie. Momenteel kunnen we als 
aanwinst Wingene en Markegem ver
melden. Een groot deel van Lichtervelde is 
eveneens afgewerkt. 

ZANTINGEN 

De totaal-klapper bevat 136920 vermel
dingen !!! 
Opgelet : wie geïnteresseerd is om de delen 
thuis te bezitten of wie reeds een aantal 
delen in zijn bezit heeft kan contact 
opnemen 'met V. V.F. Roeselare (secretari
aat). De auteur, E.H. Favorel, wil nog 
voor bijkomende exemplaren zorgen maar 
wenst dat alles via V.V.F. Roeselare wordt 
geregeld. Mogen we vragen te reageren 
tegen 1 december a. s. In december wordt 
dan een 'balans' opgemaakt van de aanvra
gen zodat in de eerste helft van 1998 alles 
kan ter beschikking gesteld worden. 

Privé-archief: 

Uit privé-archief van verschillende 
personen werden volgende zaken 
gecopiëerd : 

* kerkrekeningen Moorslede vanaf 1483 
tot 1542. De rekeningen volgen elkaar niet 
jaarlijks op !!! Een interessante bijdrage 
aan de hand van deze rekeningen verscheen 
in BIEKORF ~ 

* familie-archief De Draeek. Hieruit 
werden alle stukken gelicht i.v.m. West
Vlaanderen. Een beknopte inventaris werd 
bij de gecopiëerde stukken gevoegd. 

1. Staten van goed en dood halmen van 
de heerlijkheid Hof van Izegem door 
onze ondervoorzitter, Edgard Seynaeve. 
2. De Franse Telling vun Beveren

Roeselare door onze secretaris, Wilfried 

Devoldere. 

Normaal wordt nog een derde uitgave 

gebracht tegen de ontmoetingsdag. 


Een land boek v. Passendale - 1639 
(+ fragmenten van Rumbekc, Ledegcm en Oekenc) 

Jan Vanderhaeghe 
De Sint-Maartensabdij van Doornik had 
tienderechten op uitgestrekte gebieden in 
gans Vlaanderen. Uit privé archief kreeg ik 
de mogelijkheid het landboek van Passen
dale te bewerken. De acht prachtige en 
kleurrijke figuratieve kaarten beslaan circa 
80 % van het grondgebied Passendale. 
Van uitzonderlijk belang, enerzijds omdat 
de oudst gekende kaart - bij mijn weten 
van 1855 dateert (Vandermaelen), ander
zijds gezien het weinige archief dat ons nog 
rest van deze frontgemeente. 
De bijhorende teksten beschrijven de 
percelen met hun oppervlakte, gebrui.kers 
of eigenaars. In hetzelfde document zItten 
ook nog fragmentkaartenvan Ledegem (4), 
Oekene (2) en Rumbeke (1). Deze werden 
mee bewerkt. 
De bewerking van dit document, dat U 
wordt aangeboden bestaat uit IS lijnteke
ningen van de figuratieve kaarten op ware 
grootte, gaande van A4 tot A2, de 
bijhorende teksten op A4 (ca 110 blz.) en 
een set van 18 kleurenfoto' s (10 x 15) van 
de originele kaarten. 
Gezien de aard van de uitgave : uitsluitend 
bij voorintekening tot 10.11.1997 door 
storting van 550 fr. (+ 100 fr. Port) op rek. 
145-0589576-69 van Jan Vanderhaeghe, 
Claessensdreef 136, 2950 Kapellen. 
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De hoogste inkomens te Roeselare in 1810. 

Naam gezinshoofd Vroegere beroepsbezigheden Huidig beroep Jaarlijks 
inkomen 

BETHUNE Lambert herbergier en 
"officier municipal" 

herbergier 1200 

BROUCKAERT Vital geneesheer geneesheer en lid van 
de gemeenteraad 

3000 

BAUWENS Antoine handelaar lakenhandelaar 1200 
CAYTAN Pierre brouwer brouwer 1200 
CAUWE Francois brouwer brouwer en lid van de 

gemeenteraad 
1800 

CAYTAN Pierre linnenhandelaar garenhandelaar 1200 
CAMOOT Augustin handelaar 

hoedenmaker 
handelaar 
hoedennlaker 

3000 

CAYTAN Ferdinand 
Antoine 

handelaar en lid van de 
gemeenteraad 

handelaar 1200 
i 

CAYTAN Joseph lakenhandelaar lakenhandelaar 1000 
DENYS Pierre handelaar in specerijen handelaar in specerijen 2400 
DEYS Mathieu apotheker en 

"officier municipaI" 
apotheker 1500 

DESIMPEL Pierre priester directeur van het 
bischoppelijk seminarie 

1100 

DESMET Hilaire olieslager olieslager en lid van 
de gemeenteraad 

4000 

DELEYEJean olieslager olieslager 1200 
DELAERE Amand negociant , ncgociant 5000 
DEGAND Antoine handelaar handelaar en lid van 

de gemeenteraad 
1300 

Patriek Caytan 

In het RA Brugge in het fonds "Franse Hoofdbesturen", steekt een bundel (nr. 2618), met 

gegevens over de rijkste inwoners en hun gezin uit het arrondissement Kortrijk. De lijsten 

werden per gemeente opgesteld (waarschijnlijk om fiscale redenen) en bevatten de volgende 

gegevens: 

- naam en voornaam van het gezinshoofd. 

- hun vroegere beroepsbezigheden. 

- hun huidige beroepsbezigheden. 

- hun jaarlijks inkomen (de lat werd blijkbaar gelegd op 1.000 ft/jaar). 

- gegevens over de moraliteit en hun politieke opinie (meestal "honète hommc ct soumis au 

lois" of een dergelijke formulering). 

- inlichtingen over het aantal kinderen en hun leeftijd. 

- de "carriere" waarvoor deze kinderen voorbestemd waren (altijd hetzelfde als het beroep van 

de vader). 

- opmerkingen. 


Hieronder volgt de lijst met de beste verdieners uit Roeselare, met weglating van de laatste vier 

kolommen: 


i 

I 

55 




DEBIE Jacques militair handelaar in specerijen 2000 
DESMET Antoine handelaar landbouwer en lid van . 1500 

de gemeenteraad 
DUBOIS Ignaee Antoine zakenagent vrederechter en lid van 2000 

de gemeenteraad 
DHAENEJean landbouwer landbouwer 2000 
DEGEEST Jacques "officier municipal" leerlooier en "adjoint I:WO 

au maire" 
DEGEEST Jean "président de la handelaar 30()O 

municipalité" zoutzieder 
DEGEEST Antoine handcla.:1.r in ijzer handelaar in ijzer 1300 
DUSOLLIER Pierre linnenhandelaar 1500 
DEGEEST Pierre advokaat advokaat 3000 

i DEGEEST Pierre handelaar negociant 2000 

•DEREJean landbouwer landbouwer 1200 
• DEJONGHE Francois landbouwer landbouwer 1200 
DENECKERE Norbert rentenier rentenier 2000 
GODERIS Pierre landbouwer landbouwer 2000 
GLORIE Francois "partageur" en rentenier en "adjoint 2000 

vrederechter au maire" 
GINSELEN Amand student wijl'mandelaar 1200 
GINSELEN Henri t zeepzieder 1200 
HAEGHEDOORNJean landbouwer landbouwer 2000 
HENNESY Thadeus geneesheer en schepen geneesheer 1200 
LENOIR Joseph goudsmid goudsmid 1200 

• LIET AERT Guillaume ontvanger der secretaris op het 1000 
belastingen gemeentehuis 

•LlETAERT Modest student particulier 1000 
LIET AERT Casimir vicaris priester 4000 
MAHIEU Ferdinand brouwer brouwer 1200 
MARANT Jean handelaar handelaar en lid van 1200 

de gemeenteraad 
MOERMAN Jacques landbouwer landbouwer 1400 
MOENS Bemard president van het deken en pastoor 2000 

seminarie 
OLIVIER Gillis landbouwer landbouwer en lid van 1200 

burgemeester de gemeenteraad 
PAUWELS Pierre landbouwer landbouwer en lid van 1200 

de gemeenteraad 
ROELENS Pierre greffier van het rentenier 1500 
Ferdinand vredegerecht 
ROUSSEAU Antoine handelaar in ijzer handelaar in ijzer 1200 
RODENBACH Pierre handelaar negociant en lid van 1200 
Ferdinand de gemeenteraad 
SPILLEBOUT Mansueet zoutzieder zoutzieder 1200 
SPILLEBOUT Louis advokaat en greffier advokaat 2000 

op het vredegerecht 
SERRUYS Franeois negoeiant en reder "president du canton" 1200 

• burgemeester en notaris 
TERMOTE Pierre landbouwer landbouwer en lid van 1200 

de gemeenteraad 
V ANYSACKER Jean lid van de rentenier 2800 
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"conseil général" 
VANYSACKER-COLPAERT 
Jean 

bleker en "'adjoint au 
maire" te Kortemark 

bleker 1200 

V ANBESIEN Remy handelaar en "officier 
municipal" 

handelaar en lid van de 
gemcenteraad 

1200 

V ANCOILLIE Damien leerlooier leerlooier 1200 
VANDEVYVERE Alexis leerlooier en lid van de 

gemeenteraad 
leerlooier :woo 

VANDEWYNCKELE 
Augustin 

brouwer brouwer 1000 

VANDEWALLE N pastoor priester 3000 
VERCRUYSSE Pierre 
Joseph 

handelaar handelaar 1200 

VERMEERSCH Jean 
Baptiste 

brouwer brouwer 1200 

VLIEGHE Joseph handelaar handelaar 1200 

Dienstweigeraars en deserteurs te Roeselare tijdens het Franse bewind. 

Patriek Caytan 

Dat de Franse conscriptie in ons land niet zo geliefd was, weet iedereen wel. Menige militair bleef achter 
op de Europese slagvelden. Niet te verwonderen dat vele opgeroepenen liever hun kat stuurden en 
deserteerden of dienst weigerden. De Franse administratie liet het daar natuurlijk niet bij. Deserteurs en 
"réfractairen" werden opgespoord, hun ouders werden opgesloten of soldaten werden op hun kosten 
ingekwartierd. 

In het archiefvan de Franse Hoofdbesturen in het Rijksarchief te Brugge (bundel nr. 3443). bevindt zich 
een lijst per gemeente die deze dienstweigeraars bevat. De lijst bevat de volgende gegevens: naam en 
voornaam, conscriptie-klasse, nummer in de trekking, toestand van de dienstweigeraar. inlichtingen 
verstrekt door de burgemeester, geschat vermogen van de dienstweigeraar en van zijn ouders en een 
verwijzing naar bijgevoegde stukken (die al dan niet nog aanwezig zijn in het bundel). 

Hieronder volgt een alfabetische lijst van Roeselare met een samenvatting van de gegevens: 

ARTEEL David: Nummer 103 uit de eonscriptieklasse 1809. Bestemd voor de 52c cohorte op 30 
januari 1813. Zijn schuilplaats is onbekend. Vader en moeder overleden. Vrijwillig teruggekeerd op 6 
oktober 1813 en door de burgemeester naar de recruteringskapitein gestuurd. Vermogen: geen. 

BEKAERT PieITe Jean: Nummer 77 uit de klasse 1813. Bestemd voor het 56e linicregimcnt op 7 
februari 1813. Vrijwillig teruggekeerd en op 20 april 1813 naar zijn korps gestuurd. Advies van de 
prefect: zijn ouders zijn behoeftig. 

CLAEYS Eugene : Nummer 100 uit de klasse van 1806. Bestemd voor het '15e lichte" op 26 februari 
1810. Brief van de Roeselaarse burgemeester van 1 oktober 1813 bijgevoegd. waaruit blijkt dat Claeys 
reeds vijf jaar uit Roeselare verdwenen is. Was opgekomen als vervanger van Louis COUSSEMENT 
(nr. 53 - klasse 1808) waardoor deze laatste een nieuwe vervanger heeft moeten leveren. Claeys heeft 
sedertdien niets meer van zich laten horen. Zijn ouders zijn behoeftig en kunnen de kosten voor de 
"garnisairen" niet betalen. 

DECLERCQ Jacques: Nummer en klasse onbèkend. Zou bestemd zijn voor het 55e linicrcgiment op 8 
oktober 1810. Hij is onbekend en op geen enkele lijst vemleld. Venllogen : geen. Er \\'Ordt verwezen 
naar een attest van de burgemeester, dat echter niet in het bundel steekt. 
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DE GAND Sylvestre : Nr. 158 uit de klasse 1811. Dienstweigeraar. Attest van de Roeselaarse 
burgemeester van 12 oktober 1813 bijgevoegd waamit blijkt dat de betrokkene gevlucht is nadat hij op 
22 september 1812 op de Roeselaarse markt een zak rogge gestolen had. Is sedertdien niet meer gezien 
geweest te Roeselare. Aangezien zijn diefstal dateert van vóór zijn oproeping. kan hij bij aanhouding 
zijn dienstplicht niet vervullen, maar moet eerst nog zijn straf ondergaan. Het vermogen wordt geschat 
op 6.000 fr. 

DEGRYSE Joseph : Nr. 108 - klasse 1810. Bestemd voor de 52e cohorte op 30 januari t813. Zijn 
schuilplaats is onbekend. Vader en moeder kunnen de soldij van de "gamisairen" niet betalen. 

DEJONCKHEERE Francois: Nr. 42 uit de klasse 1806. Dienstweigcraar. Volgcns de inlichtingen 
verstrekt door de burgemeester, zou hij in Spanje overleden zijn in dienst in het 82e linieregiment. 
Vermogen: geen. De lijst verwijst naar een ovcrlijdensattest dat echter niet in hct bundel steekt. 

DEMEESTER Pierre : Nummer 97 - klasse 1813. Bestemd voor het 151e linicregimcnt op 22 mei 
1813. Zijn schuilplaats is onbekend en zijn vader en moeder kunnen de soldij van de gamisairen niet 
betalen. 

ENTE Leopold : Nr. 94 - klasse 1811. Reeds meerdere malen onderweg gedeserteerd. De bu rgemeester 
veronderstelt dat hij in dienst is in het 56e linieregiment - 3e compagnie. Vermogen gcschat op 600 fr. 
Er wordt verwezen naar een verklaring van "3 huisvaders", die niet in het bundel steekt. 

GOSSAERT Philippe Jacques : Nummer 136 van de klasse van 1810. Onderweg gedescrteerd. Zijn 
schuilplaats is onbekend. De vader is overleden, de moeder is arm en niet in staat om de soldij van de 
gamisairen te betalen. 

HUYGHEBAERT Yves: Nr. 91 - klasse 1812. Bestemd voor dc 20e dragonders op 25 juli 1812. 
Onbekende schuilplaats. Vader en moeder zijn behoeftig en kunnen geen gamisairen betalen. Hij werd 
echter gearresteerd in het departement" Isser supérieure", vanwaar hij moet overgebracht \vorden naar 
de "dépot général" van de refractairen te Wezel, ingevolge het arrest van de prefect van 2 oktober 1813. 

LANSSEN JaCQues: Nr. 155 - klasse 1810. Diaken. Dienstweigeraar. Schuilplaats onbekend. Vader en 
moeder zijn met schulden belast en hebben nict de middelen om de soldij van de garnisairen te betalen. 
Vermogen: 600 fr. 

MAERTENS Leonard : Nummer en klasse onbekend. Is op 30 oktober 1811 gedeserteerd naar de 
vijand. Vermogen: geen. De lijst verwijst naar een attest van de burgemeester en van drie huisvaders. 
Dit attest steekt niet in het bundel. 

NOPPE Ferdinand : Nr. 99 van de klasse 1808. Op 15 mei 1812 bestemd voor de .5 2e cohorte. Zijn 
schuilplaats is onbekend. Vader en moeder zijn niet in staat om de garnisairel1 te betalen. 

SAMYN Pierre : nr. 119 - klasse 1810. op 24 juni 1813 bestemd voor het "lle tirailleurs". Was 
gedeserteerd. Zijn ouders werden in de gevangenis opgesloten. De Roeselaarse burgemeester had 
vernomen dat Pierre Samyn onderweg gearresteerd en naar zijn eorps overgebracht was.Hij schreef op 
23 juli 1813 een brief naar de majoor van het 11 e regiment, om dit door deze te laten bevestigen zodat 
de ouders konden vrijgelaten worden. De kwartiermeester van het regiment bevestigde op 7 augustus dat 
Samyn inderdaad op 22 juli in zijn regiment te Vincennes gereïntegreerd was. Vermogen: geen. Brief 
van de burgemeester en van de kwartier-meester bijgevoegd. 

STRUBBE Jean : Conscrit van het jaar 9. Uit de bijgevoegde verklaring van de burgemeester en van 
drie huisvaders, blijkt dat Strubbe sedert dertien jaar uit Roeselare verdwenen was en cr sedertdien niet 
meer werd gezien. Hij heeft er noch familie noch goed achtergelaten. Volgens de inlichtingen vervat in 
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zijn desertie-signalement is hij vervangen door de genaamde Jean Baptiste VERHULST uit het kanton 
Hooglede. Vermogen: geen. 

WILLEMYNS Francois: Nummer 36 - klasse J813. Ondef\-\'cg gedesertecrd. Schuilplaats is onbekend. 
Vader en moeder overleden. Vermogen: geen. 

Witte boorden, blauwe kielen. 

Patroons en arbeiders in de Belgische textielnijverheid 


in de 1ge en 20e eeuw. 


Dit is de titel van een nieuwe publicatie van BART DE WILDE. De auteur werkte 
o.a. mee aan de prachtige tentoonstelling in het voorjaar over textiel in Roeselare. Hij is 
wetenschappelijk medewerker aan het Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbe
weging (AMSAB) in Gent. 

De textielnijverheid is een voor België uiterst belangrijke industriële sector. Doorheen de 

gehele industriële ontwikkeling speelde zij een vooraanstaande rol. Eeuwenlang verschafte zij 

werk aan honderdduizenden arbeiders en werkgevers. 


De industriële ontwikkeling zorgde voor de nodige verschuivingen binnen het arbeidsproces. 

Werkgevers werden geconfronteerd met de opkomst van allerlei juridische vennoot

schapsvormen, taakuitbreidingen, moordende concurrentie. Arbeiders van hun kant hadden af 

te rekenen met een andere invulling van het begrip arbeid, een geleidelijke degradatie van hun 

beroep, opvoering van de productiviteit, enz. 

Die veranderingen lokten uiteenlopende reacties uit. Er werd vernield en er was blinde 

repressie. Er waren stakingen, loek-outs, reglementen en boetes. Maar er werden ook 

bedrijfskassen opgericht en er werd gefeest op het bedrijf Arbeiders en patroons verenigden 

zich in eigen organisaties. Langzamerhand kwam ook overleg tot stand dat voordelen 

opleverde en werd uitgebreid ... 


Het lange proces van de uitbouw van de sociale zekerheid en het sociaal-politiek overleg 

(bijvoorbeeld inzake werktijdverkorting) wordt in Witte boorden, blauwe kielen stap voor stap 

beschreven. Naast de traditionele elementen als stakingen, collectieve arbeidsovereenkomsten, 

paritaire comités of ondernemingsraden worden ook arbeidseretekens, bedrijfsvieringen, 

bedrijfsgebouwen, arbeidsdruk en hygiënische voorzieningen in de beschouwing betrokken. 

Tevens wordt aandacht besteed aan de interne evolutie van de textielindustrie en de levensom

standigheden en scholing van patroons en arbeiders. 


Het boek is te koop in de boekhandel (ISBN 90-5544-124-4) of bij Ludion Distributie (tel. 

053/777 848 - fax 053/779 888). 

Inlichtingen: Ludion, Muinkkaai 42 - 9000 Gent. (Tel. 09/233 48 16 - fax 09/233 4862) 

Practisch: 28 x 18,6 cm / 368 pp. /200 ijl. / gebonden. 

Vormgeving: Dooreman. 

Prijs: 1200 BEF - verschijnt 9 september 1997. 


Deze publicatie begeleidt een tentoonstelling voor onderwijsinstellingen, textielmusea en 

andere geïnteresseerden (vanaf 10 september 1997). 


I 

Inlichtingen : AMSAB Gent - tel. 09/225 72 31. 
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Tentoonstelling: Jules LAGAE en zijn tijdgenoten. 

Honderd jaar geleden werd in Eeklo onder grote belangstelling en in aanwezigheid van 
o.m. prins Albert, de latere Belgische koning, het standbeeld onthuld van de Vlaamse dichter 
K. L. Ledeganck. 

Het beeld is afkomstig van de Roeselaarse beeldhouwer Jules Lagae (1862.1931), in 
die tijd een befaamd portrettist die daarnaast ook talrijke standbeelden vervaardigde van O.m. 
GezeUe (Brugge, Kortrijk), Van Beneden (Mechelen), Rodenbach (Roeselare) en het grote 
vierspan bovenop de triomfboog van het Jubelpark in Brussel dat hij samen met Vinçotte uit· 
voerde. 
Ook voor Le Have, Den Haag en vooral Buenos Aires voerde hij grootse monumenten uit die 
hem toen, ook internationaal, beroemd maakten. 

Reeds tijdens zijn studiejaren aan de Brusselse academie werd hij tweede in de Gode
charleprijs. Na eerder mislukte pogingen wint hij in 1888 dan toch de fel begeerde Prijs van 
Rome. Hij wordt dan ook feestelijk ontvangen in zijn geboortestad. 
Tijdens de studiereis naar Italië die aan de Prijs is verbonden werkt hij o.m. een tijdlang in 
Florence en Rome. Terug in België neemt hij deel aan tal van tentoonstellingen en salons. 

DE TENTOONSTELLING: EEN GROOTS OVERZICHT. 

De tentoonstelling wil deze nu wat vergeten en verwaarloosde kunstenaar opnieuw 
voor het voetlicht plaatsen met een honderdtal werken uit Belgische musea, openbare instellin
gen en privé-bezit, samen met een twintigtal medailles en een groot aantal gipsen beelden 
afkomstig uit zijn atelier aan de Michelangelolaan te Brussel, waardoor met recht van een 
retrospectieve kan gesproken worden. 
Daarnaast wordt Lagae in zijn tijd gesitueerd met een dertigtal werken van zijn leraars, mede
leerlingen en andere tijdgenoten als Van der Stappen, Dillens, Meunier, de Vigne, Lambeaux 
tot Wouters en Jespers toe. 

Een confrontatie met een zestal vooraanstaande Franse kunstenaars, waaronder Rodin, 
Bourdelle en Pompon, toont aan dat de Belgische beeldhouwers uit de 19de eeuwen inzonder 
Jules Lagae ook internationaal met de besten kunnen wedijveren. 

Practisch: 
Titel tentoonstelling: Jules Lagae en tijdgenoten 
Plaats: Cultureel Centrum "De Herbakker" , Pastoor de Nevestraat 

Jenevermuseum, Van Hoorebekeplein 9900 EEKLO 
Datum: van 1 tot 30 november 1997 
Openingsuren: dagelijks van 10 tot 17 uur. 
Nocturnes: van 18 tot 21 uur. 
Toegang: 100 fr. 
Groepsbezoeken en nocturnes met of zonder gids: voorafgaandelijke reserveren. 
Tel. 09/377 7766 - 09/377 2952 
Gids: 1000 fr. Per rondleiding van 15/20 man. 
Een catalogus is beschikbaar. 

De tentoonstelling is een organisatie van de Kunstkring!Academie voor Schone Kunsten van 
Eeklo. Terzelfdertijd heeft in de hal van de Academies een tentoonste1ling plaats, gewijd aan 
werk en leven van Karel Lodewijk Ledeganck. De toegang hiervoor is gratis. 
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Denombrementen van Zwevegem ter Kerke 

Van de hand van Edgard Seynaeve, ondervoorzitter van V.V.F.-Roeselare, verscheen 
in het vorig nummer een artikel met bovenstaande titel. Wegens plaatsgebrek konden toen de 
bijlagen niet worden afgedrukt. Beide documenten werden ingescand (vanaf de fotocopie) en 
worden hierna weergegeven. Omwille van de bladschikking wordt eerst de transcriptie 
afgedrukt: 

(Billage" : ) 

1. Denombrement van 14 Maart 1480 

Dit es de grootte ende dovergheven van eenen Jeene dat ic, ..'han Scaec boudins 
zuene, houdende ben in Jeene ende manscepe van edelen mogenden heere Mr 
Jacop van haelwine, heere van zwevegehem, van merkem ende van roosbeke, 
ende dat van zynen hove van zweveghem ter kerken vanden dendermontschen, 
ende es min vorzeyde leen hiltweere ligghende west vander kerken te zweveghem, 
gheheeten den muelen plaseh, alsoot bedyct ende bedamt es met allen zinen toe 
behoorten, ende leyt ter tra uwe ende ter waerhede, ende teenen ReJieve van 
vichtich beter paeJdinghen of drie pont paraziz Vlaemscher munten daer voren ter 
doot ende xx sch. parase van camerlincgheJde, ende als ment vertiert by coepe of 
anders soe eist schuldich coep tiendepenninc ende camerlinc ghelt alzoot behoort, 
ende om goed Rapport te doene minen vornomden heere so hebbe ic, Jhan Scaec, 
deze lettere van Rapoorte ghezeghelt met minen zeghele hier uuthanghende. 
Den xiiii dach van maerte int ja er duust vierhondert ende tachentich. 

2. Denombrement van 18 November 1602 

Dit naervolghende is de grootte ende denombrement van eenen leene dat ick, 
Chaerles heytens houdende ben te leene ende manschepe van Edelen ende 
Weerden heere Mr Anthuenis de berghe', Ridder, heere van Bo_esselen, 
zweveghem etc., ende dat van zynnen hove ende heerlichede van zweveghem ter 
kercken, ende es tzelve leen my competerende by coope van hans scaecq, odt 
coopman tot Antwerpen, ende louise Maren, damiaens dochter, zyn huysvrauwe, 
wesende groot in erfvachtichede twee bunderen een hondert vijfthien roeden lants, 
ende ligghende inde prochie van Ste Baefs Vyve. ende es geheeten shanen Leen, 
commende metten Westheinde an dlant vande kinderen Lieven de Smet fs Stevens. 
metten Zuytheinde iegens de herstraete, Noort aen dleen my oock toebehoorende 
by coope als boven, gehouden vanden heere van Wacken van zynen hove ten 
broucke; staende dit leen te trouwe ende Waerheden mynen voornomden 
gheachtighen heere, ende tot eenen vullen Relieven van thien ponden pari sis ende 
xx sch. p. van camerlinckghelt ter doot, ende ter veranderynghe by coope oft 
andersins soe eyst schuldich den Xe penninck van dat gheJt, relief ende 
camerlincgelt soo voors. es, ende inde manieren voorscreven soo gheve Ick, 
Chaerles heytens voors. dit over by maniere van goeden Rapporte, ende waesser 
meer oft min toebehoord dan voors. es stelle tzelve ter discussie (of discretie ?) 
vande voorn. mannen vanden hove wiens huysgenoot Ick ben. 
In kennesse der Waerheyt henne mynnen zeghel hieranne ghehanghen, desen 
xviiie van novembre 1602. [get. : dit is thanteeken Chaerle heytens (een 
molenanker)]. Dan volgt een zegel. 
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BANK VAN ROESEWE 




ROESELARE, 


HET MANCHESTER 


VAN 

VL.~ANDEREN 


TENTOONSTELIJN6 ROND DE 


TEXTIEL6ESCHIEDENIS 


VAN ROESELARE 


MUSEUM BLOIMME ~ OOSTSTRAAT 

15 F I RUARI ~ 2 MAART 1997 

elke dag open van 14 uur tot 18 uur 

inkom gratis - de catalogus, ca. 200 blz, ca. 350 Bef 



Mededelingen: 

De Vlaamse Beweging 

In de loop van april 1997 wordt de verhandeling van Filip Boudrez gepubliceerd. Filip Boudrez is lic. 
Geschiedenis en hij maakte een verhandeling over de Vlaamse beweging in Roeselare tussen 1919 en 
1940. 

Iedereen die geïnteresseerd is in de lokale geschiedenis en in het bijzonder in de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging in Roeselare moet deze vlot geschreven studie thuis op de plank staan hebben. Is 
Roeselare het Mekka van de Vlaamse Beweging? Is de Vlaamse Beweging in Roeselare meer dan 
Albrecht Rodenbach? U vindt de antwoorden in het boek. Het boek zal ongeveer 280 pagina's tellen. 

Deze publicatie zal op een zeer beperkte oplage gebeuren. Wie geïnteresseerd is, neemt nu best al 
contact op met Willy Vallaey, stadsarchivaris. Bel 0511262.240. 

Inkomstenbelasting 

De verhandeling van Willy Vallaey tot het bekomen van de graad lic. in de handelswetenschappen werd 
gepubliceerd in het decembemummer van 1996 van het Documentatieblad van het Ministerie van 
Financiën. De verhandeling heeft als titel: "De geschiedenis van de invoering van de inkomstenbelasting 
in 1919 in België" en telt 100 pagina's. Wie zich afvraag waarom hij of zij inkomstenbelasting moet 
betalen kan een overdruk van deze publicatie bekomen. U stort 250 frank op rekeningnr. 001-1694857
52, met als vermelding boek inkomstenbelasting. Stort 50 frank meer als u wenst dat het boekje wordt 
opgestuurd. In het ander geval kan u het afhalen bij Willy Vallaey, evenwel na 19 uur: H. 
Consciencestraat 21 bus 8, 8800 Roeselare (boven het Gemeentekrediet, 5de verdiep.) 

Dynastie 

Wellicht zal het stadsbestuur van Roeselare rond april 1997 een tentoonstelling inrichten over de 
Belgische dynastie. Wie fotomateriaal enJof een voorwerpen heeft rond dit onderwerp kan terecht bij 
Willy Vallaey, stadsarchivaris. Bel naar het nummer 0511 262. 240 of bij hem thuis na 19 uur op het 
nummer 051/243.763. Uw medewerking wordt zeker op prijs gesteld. Dank u. 

Zeg niet zomaar een lapje stof 

Vanaf 15 februari tot 2 maart 1997 loopt er in het museum Blomme een tentoonstelling over textiel. De 
deuren gaan open om 14 uur tot 18 uur. Het zal zeker de moeite waard zijn om even kennis te maken 
met de verschillende technieken rond het maken van een lapje stof 

Er zullen voor de gelegenheid onderdelen te zien zijn van verschillende weeftoestellen die al lang niet 
meer in gebruik zijn. Met deze tentoonstelling wil het stadsbestuur een ode brengen aan de 
textielgeschiedenis van de stad waardoor Roeselare in de tweede helft van de 19de eeuw groot is 
geworden. Met enige trots heet de tentoonstelling dan ook: "Roeselare, het Manchester van 
Vlaanderen". Het vraagteken achter deze titel is bewust weggelaten. 

Op basis van de tentoonstelling wordt er een catalogus verkocht, die echter verder gaat dan wat er te 
zien is. Zeer gedetailleerd wordt er ingegaan op de verschillende technieken en mekanieken om te 
kunnen komen van de grondstof tot een afgewerkt product. Verder is er een overzicht van al de 
bedrijven die in Roeselare in de 1ge eeuw tot nu bezig geweest zijn in de textielsector. Het geheel wordt 
afgerond met een synthese over de lokale textielgeschiedenis. Er is ook aandacht voor poëzie en de 
sociale geschiedenis. Dit boek telt een honderdtal pagina's en is rijk geïllustreerd met zwart/wit foto's. 
Meer inlichtingen bij mevr. Vande Voorde, coördinator van de tentoonstelling: 0511262.192. 

Bijlage bij het Stamboompje, Jan-Maartnr. 1997 



lIJST UITGAVEN V.V.F.-TIELT. 

1995 

GESNEUVELDE MILITAIREN IN EN UIT HET TIELTSE 1940 - 1945. 

Fons DAS, 1995, formaat DIN A4, 310 blz., namenindex. 
prijs: 600,- BEF. 

BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS IN EN UIT HET TIELTSE 
1940 - 1945. 

Fons DAS, 1995, formaat DIN A4, 318 blz., namenindex. 
prijs: 600,- BEF. 

Merk op: - 1000,- BEF. bij bestelling van de twee 
uitgaven samen. 

- verzendingskosten 120,- BEF. per deel. 

1996 

- OUD-LEERLINGEN VAN DE LATIJNSE SCHOOL TE TIELT 1686-1806. 

Luc NEYT, 1996, formaat DIN A4, 155 blz., namen-index. 
prijs: 250,- BEF., verzendingskosten 120,- BEF. 

- DE POORTERSBOEKEN VAN TIELT - DEEL I. 

Lucien AILLIET (transcriptie), 1996, formaat DIN A4, 

101 blz., dubbele namen-index. 

prijs: 250,- BEF., verzendingskosten 120,- BEF. 


1997 

- KWARTIERSTAAT MICHIEL VAN DAELE. 

(burgemeester van Tielt, fs wijlen Maria Magdalena HUYS, 
ze was erelid Kamer van Volksvertegenwoordigers.) 

Fons DAS, 1997, formaat DIN A4, 125 blz., namen-index. 
prijs: 300,- BEF., verzendingskosten 120,- BEF. 

Merk op: - alle uitgaven te verkrijgen door storting op rek. 
800-7026810-14 van V.V.F.-Tielt (kostprijs + 
verzendingskosten) of zonder onkosten af te halen 
op het secretariaat, Schuiferskapelsestwg. 29 te 
8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & fax 051. 40 11 36) 

- "De Poortersboeken van Tielt Deel II" verschijnt 
per 1 nov. 1997. 



twee nieuwe uitgaven van V.V.F.-Tielt. 

1. Oud-leerlingen van de Latijnse School te Tielt 1686-1806. 

auteur: Luc NEYT. 

Dit werk rangschikt de oud-leerlingen op drie verschillende 
manieren: 

- een eerste lijst vermeldt alle oud-leerlingen die in de 
periode van 1686 tot 1806 school liepen in het college te 
Tielt. 

- een tweede lijst is alfabetisch op naam van herkomst of 
woonplaats (soms onbekend!). 

- een derde lijst is chronologisch gerangschikt op jaartal. 
Op deze manier zien we duidelijk hoeveel studenten er in 
een bepaald schooljaar in het college school liepen en wie 
hun medestudenten waren. 
Elke lijst toont ook welke studiejaren elke student door
liep. 

Formaat DIN A4, 155 blz., namen-index, prijs: 250,- BEF. 

2. De poortersboeken van Tielt - Deel I. 

transcriptie: Lucien AILLIET. 

Bronnen toegankelijker maken voor de familievorsers: dit is 
de bedoeling van deze transcriptie van de Tieltse Poorters
boeken. Het oude poortersboek uit 1558 van Pieter Pantin is 
verdwenen. Dit Deel I bevat de copieën opgemaakt resp. in 
1614 en 1632. Ze vermelden de namen van de Tieltse poorters 
(eventueel met vrouwen kinderen) van vóór 1555 tot 1673. 
De inschrijvingen zijn genummerd en bevatten informatie tot 
soms vier generaties ver! 
Geregeld wordt er ook vermeld waar de poorters vandaan 
komen of waar ze naartoe getrokken zijn; wanneer ze poorter 
"ontfanghen" werden of de poorterij verlieten, soms met 
heel precieze data. 
Het werk bevat ook een beschouwing over de poorterij in het 
algemeen en de historiek van de Tieltse poortersboeken in 
het bijzonder. 

Formaat DIN A4, 101 blz., dubbele namen-index, prijs: 250,

BEF. 


Beide uitgaven z1Jn te verkrijgen door storting op rek. 800
7026810-14 van V.V.F.-Tielt. Verzendingskosten: 120,- BEF. per 

deel. Of zonder onkosten af te halen op het secretariaat, 

Schuiferskapelsestwg. 29 te 8700 Tielt. (L. Ailliet, Tel. & 

fax 051. 40 11 36) 

Wie de twee uitgaven tegelijkertijd bestelt, betaalt slechts 

150,_ BEF. verzendingskosten. 



