
11 

1 

ti 

Bel gië-Belgique 
P.B: 

8800 ROESELARE 
3/5892 

..;,. 
~ " ..::-
:;;:: .I l 
"Z!!'" 

27 .re j04rgQ1l9 ll'P. j - j@ual'i 1999 
öriemaanödi)lt6 tijbechl'ift, 
ultg(9(V~fl ~oor ~( UV.f. .. 
Q.fOctUll\l(J} Kortrijk (Tl ~sdQ.r~-Tidt. 

V(rantwoofbcli)\tc u\t\\(vcr: 
m~vr. J!i(v( V~rcUt.J50( ·})(nytl 
at4.tiollsö\'ccf 1}0' S800 Ro<sdQ.\,( 

lt(?xtl~tU: 

lVllf\'i(~ .])cvotö(r< V.U,. Roe&da.l'( 
,C(({Ju)(l.'llt&traat 5 . &300 Ro(s(lo.t'( 

l\f~ift(Jtantoo\' 6800 RO(6(lo.l'( 1 



:Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


.Ic slort gewooll het lidgeld (I00() fr, als gewooll lid, 1500 fr. als stelmend lid, 2500 fr. minimum als 
beschcnncnd Jîd) op rckcning 414-1171221-79 van V.V.F. Antwerpen-Merksem. 
ledcr lid onlvangt maandclijks hct lijdschrill VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
I(mnulicrclI aun gocdkopcre larieveIl verkrijgelI (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz , . 

CENTRUM VOOR FAMlLIEGESCHIEDENIS V.V.F. 
DIenst: ... " ............................................ . 

VIlIl Ileyhccckslraal 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03/646 99 88 

Een gelukkig nieuwjaar 

aan al onze leden. Bij wijze van afwisseling lieten we dit jaar eens onze algemene 
voorzitter, de heer Valère Arickx, in zijn pen kruipen om de wensen bij het nieuwe jaar 
neer te schrijl'en (zie bil.. 8). 

HOE ONlVANG IK 'T STAMDOOMPJE ?1? 

Alle V.Y.F.- leden van de ardeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje ontvangen. Graag 
vragen we een vrijwillige bijdrage van 100 rr. pcr jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
veT/.endingskoslen voor ons lijdschrirtje. Niet-leden or leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door slorlill~ van 200 rr. (builenland : 350 rr.), eveneens op rekening 467-5022971-10 van Y.Y.F. 
Roeselare, p.a. I,ccllwerikslraal 5. XXOO 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 Devolderc 
Lcellwerikslraal 5 
XXOO ROESELARE 

AIIl, 
-' 

Artikels voor het nummer van april 1999. 

Het nummer van april bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
april tot en met juni 1999! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 maart a.s en 
deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook bezorgen, 
eveneens tegen 1 maart. 
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Toelichting bij vernieuwing van uw bijdrage voor ·t Stamboompje 

Zoals wij reeds de vorige maal hebben vermeld: we vragen U om Uw bijdrage te vernieuwen 
voor' Stamboompje 1999. Er is wel iets gewijzigd. Laten we alles even op een rijtje zetten: 
1. U bent lid van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde en woont in het arr. Roeselare of 
Kortrijk (niet in het arr. Tielt, daar is er een afzonderlijk krantje). Wij vragen U of het 
mogelijk is een vrijwillige bijdrage te storten van 100 fr., dit belachelijk kleine bedrag dient in 
feite enkel om het versturen van 't Stamboompje te bekostigen. 
2. U benllid van de V.V.F. doch woont in een ander arrondissement en wenst een abonnement 
op '( Stambool11pie : LJ betaalt 200 fr. 
J. U bent geen lid van de V.Y.F. en wenst 't Stamboompje : U betaalt eveneens 200 fr. 
(Buitenland 350 fr.) Opgelet: indien U ook wiJ gebruik maken van de documentatie in ons 
lokaal, dan vragen wij U een bijdrage van 100 fr. per bezoek (eerste bezoek is altijd gratis). 
Wie meerdere malen komt, heen er alle belang bij lid te worden van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde. De regeling met de bijdrage van 100 fr. is er voor mensen die uitzonderlijk 
willen opzoekingen doen in ons centrum (studenten, buitenlanders). 

Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyl. Lllxemburglaan 2 L 

8700 Tielt. (lel. 051/40 (,0 75) 

Sekrelaris. konlaktadres : LllcÎen AiJljel, 

SchuiferskapclseslCellweg 29. 8700 Tiel! (lel. 

051/40111(1). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur În 

hel lokaal. Bccrnegemstraat 1-5. 8700 Tielt. 

De andere zalerdagvoormiddageJl kan men hel 

lokaal bezoeken mils telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 9 januari 1999 van 9 tot 12 u : 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Lucien Ailliet. Van 14 tot 17 u : 
nieuwjaarsreceptie en gelegenheid tot 
opzoeken. 

zaterdag 6 februari 1999 van 9 tot 12 u : 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Luc Neyt. Gelegenheid tot opzoeken. 

zaterdag 6 maart 1999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische I'ormil1K o.l.v. 
Fons Das. Gelegenheid tot opzoeken. 

vrijdag 19 maart 1999 van 20 tot 22 u : 
lezing door mevrouw Sophie Descamps 
over De eerste wereldoorlog in Tielt. 
Deze lezing heeft plaats in hotel El Parador, 
Ruiseleedsesteenweg, i.S.m. de Roede van 
Tielt. 

zaterdag 3 april 1999 van 9 tot 12 u : 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Jan Callens. Gelegenheid tot opzoeken. 

zaterdag 1 mei 1999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Paul Cal1ens. Gelegenheid tot opzoeken. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande· 

lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

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


De maandelijks vergaderingen (april, juli, 

augustus uitgezonderd) vinden plaats in ons 

lokaal, "Vlaams Buis", 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) 




dinsdag 26 januari 1999 van 20 tot 22 u : 
Lessenreeks : De vier fasen van het 
genealogisch onderzoek. Tweede les 
o.l.v. Johan Roelstraete. 

dinsdag 23 februari 1999 van 20 tot 22 u : 
Lessenreeks : De vier fasen van het 
genealogisch onderzoek. Derde les o.l.v. 
Johan Roelstraete. 

dinsdag 23 maart 1999 van 20 tot 22 u 
voordracht door Or. Hist. Rik Opsommer 
over "Het leenrecht in Vlaanderen. Deze 
lezing was oorspronkelijk gepland in 
september 1998 maar moest toen verplaatst 
worden naar maart 1999. De heer 
Opsommer promoveerde in 1993 met een 
proefschrift over Het leenrecht in het 
Kraa/schap Vlaanderen 14de-J5de eeuw. 
Dit resulteerde ondertussen in het boek 
Omme dat leengoed es thochste dinc van 
der weerelt. Wil ver wel opklimmen in zijn 
stamboom moet een duidelijk inzicht 
hebben in alle bronnen die met feodaliteit te 
maken hebben, De spreker is ongewtijfeld 
één van de beste kenners op dit vlak. Een 
avond die je absoluut niet Illag missen, 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

VoorziUcr : Licve Denys, Stationsdreef 130, 
8800 Roeselare. (lel. 051/20 35 (6) 


Sekretaris, kontaktadres : Wilfricd Dcvoldere, 

Lceuwcrikslraal 5, 8800 Roeselare. 

Lokaal: Kokc1aarstraat 5,8800 Roeselare. 

Openingsurcn : 

- 10 zOlldag v.d. maand van I) lol 12 uur; 

- 20 7.aterdag V.d. maand van 13 u 30 tot 17 u ; 
- 2° cn 3° maandag en 4° vrijdag V.d. maand 
telkens van 18 u 30 lot 22 uur. 
Voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

Alle vormingsvoor- en namiddagen en 
avonden hebben plaats in ons 
documentatiecentrum in de Kokelaarstraat 
5 te Roeselare. De voordrachten hebben 
plaats in de grote zaal naast ons centrum. 

zondag 3 januari 1999 van 9 tot 12 u 
genealogische vormingsvoormiddag. 
Verantwoordelijke: Jaklien Watteeuw. 

zaterdag 9 januari 1999 van 13 u 30 tot 17 
u : genealogische vormingsnamiddag. 
Verantwoordelijke: Edgard Seynaeve. 

maandag 11 januari 1999 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond 
Verantwoordelijken : Bernard FiUieux en 
Geert Decoene. 

vrijdag 15 januari 1999 van 20 tot 22 u : 
voordracht door de heer Marcel Delmotte 
uit Waregem over De negenjarige oorlog 
(1688 - 1697) in onze streek. De spreker 
kent dit onderwerp door en door en zal met 
zijn gekende vertelkunst alle aanwezigen 
zeker kunnen boeien. Deze periode is 
immers heel interessant : tal van schade
rapporten zijn bewaard. Het zijn zaken die 
onze familiegeschiedenis kunnen kleuren. 
Het was ook een tijd waarin vele families 
verarmd uit de "strijd" gekomen zijn door 
de aanhoudende opeisingen en supple
mentaire pointingen. Een avond dus om 
zeker niet te missen ! 

maandag 18 januari 1999 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond. 
Verantwoordelijke: Rudy Popelier. 

vrijdag 22 januari 1999 van 18 u 30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond. 
Verantwoordelijke : Marcel Prinsïe. 

zondag 7 februari 1999 van 9 tot 12 u 
genealogische vormingsvoormiddag. 
Verantwoordelijke: Jaklien Watt eeuw. 

maandag 8 februari 1999 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond 
Verantwoordelijke: Rudy Popelier. 

zaterdag 13 februari 1999 van 13 u 30 tot 
17 u : genealogische vormingsnamiddag. 
Verantwoordelijke: Jaklien Watteeuw. 

zondag 14 februari 1999 van 10 tot 12 ti : 

jaarlijkse aperitiefbabbel. Dit jaar komt 
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de heer André Vandewiele uit Waregem 
spreken over de familie(s) Vandewiele. 
Telkens komt een goed causeur onze 
aperitielbabbel verzorgen. Ook dit jaar 
menen we zo iemand te hebben gevonden. 
Inschrijven is wel noodzakelijk: U kan dit 
doen bij de voorzitter, mevrouw Lieve 
Vercruysse-Denys(tel. 051120 35 06). We 
vragen opnieuw 120 fr. per persoon : 
hiervoor ontvangt U twee drankjes naar 
keuze: porto, sherry, Cyper (3 stuks) of 
I-Iapkin. 

maandag 15 februari 1999 van 18 u 30 tot 
22 u : genealogische vormingsavond. 
Verantwoordelijke: Bernard Fillieux. 

vrijdag 26 februari 1999 van 18 u 30 tot 22 
u : genealogische vormingsavolld. 
Verantwoordelijke: Marcel Prinsie. 

zondag 7 maart] 999 van 10 u 30 tot 22 u : 
gelfea/ogÎsche vormil/g'tVoormiddag. 
Verantwoordelijke: Jaklien Watteeuw. 

maandag 8 maart 1999 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond. 
Verantwoordelijke: Geert Decoene. 

zaterdag \3 maart 1999 van 13 u 30 tot 17 
uur : genealogische vormingsavoIld. 
Verantwoordelijke : Lieve Denys. 

maandag 15 maart 1999 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogische vormillg~avolld 
Verantwoordelijke: Bernard Fillieux. 

vrijdag 19 maart 1999 van 20 tot 22 u 
voordracht door de heer Jan Erkelbout uit 
Dilbeek over Het archief van het 
kadaster. Welke eigendommen bezaten 
mijn vooronders? Spreker is 
beroepshalve aktief in deze sector en in zijn 
vrije tijd een IClvent genealoog. De ideale 
combinatie dus om ons wegwijs te maken 
in dit archief. Te vaak wordt de 1ge eeuw 
verwaarloosd bij het opmaken van een 
familiegeschiedenis. Deze voordracht moet 
ons dan ook helpen om ook over dit 
onderwerp wat meer te weten te komen. 

vrijdag 26 maart 1999 van 18 u 30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond 
Verantwoordelijke : Marcel Prinsie. 

Genealogie en computer : er zijn voor
lopig geen nieuwe activiteiten gepland (4e 
zondag van januari, maart en mei). 

Vierde West-Vlaams 
Kwartierstatenboek 

Ons bestuurslid Bernard Fillieux is bezig 
om de reeds ontvangen kwartierstaten in de 
computer te stoppen. Hierbij doen we nog 
een oproep om ook Uw kwartierstaat in te 
sturen. Een computerbestand kan 
natuurlijk ook. Alles wordt ingeput in 
HazaData : je kan ofwel dergelijk 
afgesplitst bestand bezorgen, ofwel een 
gedcom-file. Blijf niet wachten. Op het 
ogenblik dat we voldoende kwartierstaten 
?ezitten en we tot publicatie overgaan, kan 
Je nog altijd correcties insturen : we zijn 
reeds meer dan halfweg in aantal ! ! ! In 
november zou dit vierde kwartier
statenboek dus kunnen verschijnen. 

Nieuwe publicaties van 
V.V.F. Roeselare 

1. Handleiding voor genealogisch 
onderzoek. (Johan Roelstraete). Het boek 
werd verzonden half december. Sommigen 
moeten het nog komen afhalen. Geef 
echter vooraf een seintje. Wie het boek 
nog niet in zijn bezit heeft : U kan het nog 
bekomen door 1500 fr. (+200 fr. 
verzendingskosten) over te schrijven op 
rekening van V.V.F.-Roeselare. 

2. Staten van goed van de heerlijkheid 
De Razelt. (Edgard Seynaeve). Een eerste 
deel verscheen op 15 november : het betreft 
de periode 1710 tot 1750. De auteur is 
reeds aan de voorbereiding toe van een 
volgende deel. Prijs: 180 fr. + 80 fr. 
verzendingskosten. 
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3. Franse Telling Roeselare 1799. behandelen de periode 1575-1624. 
(Wilfried Devoldere) verscheen eveneens Volgende gemeenten komen zoals vorige 
op de West-Vlaamse ontmoetingsdag. Het keren aan bod : Aalbeke, Rollegem, Sint
geeft de bevolking weer van Roeselare Denijs (deel 7), Gullegem en Moorsele 
anno 1799. Prijs: 250 fr. (+ eventueel 100 (deel 8), Bellegem en Wevelgem (deel 9). 
fr. verzendingskosten). Prijs : respectievelijk 250, 200 en 250 fr. 

(verzendingskosten: 100, 80 en 100 fr. 
4. Kortrijkse Weeskamer: delen 7, 8 en indien de drie delen samen te versturen 
9. (patrick Overbergh). Deze drie delen 200 fr. verzendingskosten) 
zijn een vervolg op de vorige zes boeken en 

Vondelingen en krankzinnigen 

Kortrijk anno 17391 


Wilfried Devoldere 

Het bundel 3915 uit het archief van het Oud Stadsarchief Kortrijk bevat o.a. een lijst 
met de betalingen die gebeurden in 1739 ten gunste van Jacob Van Hauwaert. Jacobus van 
Auwaerl was cOllchierKe vall :~pil1hulls (~fte soUekot deser stadl. Zo ontving hij voor de maand 
mei 1739 van 3 tot 10 pond parisis per persoon voor houdenesse van dese naervolghende 
perS()Ollell ... " : 

Naam: Opmerking: pond parisis 
Catharyne Verfallie gheseit clamottien 8 
Joanna Coutture krancksinnigh 3 
Mari Dhane krancksinnigh 8 
Mari Pallart krancksinnigh 8 
PietronelIa Boone krancksinnigh 6 
de weduwe Coelembier krancksinnigh 6 
Jacobus Malfeit 9 
de weduwe Wel1sel 8 
Mari Verbeke 6 
Fransoie Mellecam 9 
Jacobus Beckaers krancksinnigh 10 
Franses Prinier krancksinnigh 10 
Mari De Smet krancksinnigh 7 

. Joannes Vanden Ahecle krancksinnigh 10 
Joanncs Simoen krancksinnigh 10 

Onze Jacob ontving dus in totaal 118 ponden pansIs. Verschillende andere 
particulieren ontvangen eveneens een vergoeding. Zo worden er o.a. vergoedingen uitgekeerd 
voor het onderhoud van een paar vondelingen : 
- item all Mari Catharina Libart voor Mari Jnghels vonderlinck (6 pond parisis), 
- ilem all .!oalllles HOllssin over .!udocka Pictrollella Duportael vonderlinck (10 pond parisis). 

I RAK, OSAK nr. 3915. We lassen dit artikeltje over Kortrijk in omdat onze Kortrijkse pcnneridders 
het blijkbaar laten afweten en er toch wat vraag is naar leesvoer over het Kortrijkse. 
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Wijnhuis 

VANDEN BULCI<E 

De selecte keuze, het perfecte advies 

Het team van Wijnhuis Vanden Bulcke ontvangt u in 460 m2 nieuwe winkelruimte 
Van links naar rechts: Monique Cappelle, Paul Baldewijns, Noël Degryse, Ingrid Bossuyt, Lieve Vanden 
Bulcke, lUk Verbeke, Brigitte Vanden Bulcke 

Het ideale decor om wijn te ontdekken 
460m2 nieuwe winkelruimte in authentieke brouwerij kelders 

Spaaractie kristallen glazen 
(1 glas per aankoopschijf van 3.000 fr. wijnen) 

Originele geschenken huwelijkslijst - kadocheques 

Alleenverdeler Cyper - de Roeselaarse citroenjenever 

Vraag uw gratis abonnement op het "Wijnkrantje" 
Wijn-info - promoties - uitnodigingen 3X per jaar in uw bus! 

Hugo Verrieststraat 94-98 8800 Roeselare - Tel 051/22 47 55 FAX 051/23 13 73 
tegenover de post - ruime parking op de binnen koer 
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Bij een nieuw begin op het einde van de jaren 1900•.. 

In ons onvolprezen tijdschrift "Vlaamse Stam" - waarvoor een dankbaar eresaluut aan 
onze secretaris-generaal Eddie Van Haverbeke die al 19 jaar de lastige taak van 
hoofdredacteur op zijn schouders torst - lees ik zeer geregeld en aandachtig de gele bladzijden, 
het "Onder Ons" - huisblad van de V.V.F., waarin de activiteiten van de afdeling vermeld 
worden. Dat is me zeer leerrijk : er zijn afdelingen waar het vuur nog amper onder de asse 
smeult en die dringend enkele jonge actievelingen kunnen gebruiken en maar weinig uitstraling 
hebben, doch ik vind gelukkig ook veel afdelingen die als goed gesmeerde machines regelmatig 
snorren en ronken "Iyk é goeze". Deze maken een goed gevulde jaarkalender op met o.a. 
interessante voordrachten, organiseren de zo belangrijke werk- en begeleidingsavonden, 
publiceren een huistijdschrift en belangrijke naslagwerken van blijvende waarde en bouwen een 
documentatiecentrum op waar de leden graag naartoe komen. Zulk een afdeling is die van 
Roeselare, waar de "doenders" wroeten en bergen (werk) verzetten - West-Vlaanderen is een 
prochie van weert U, van Werken, zei meneere Viaene van den Biekorf, graag al monkelen -. 
Ik zie dan" 't Starnboompje ", de uitgaven van Wilfiied Devoldere en Edgard Seynaeve e.a., 
ook de nieuwe "Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen" door Johan 
Roelstraete (maar dat is de motor van de Kortrijkse V.V.F.-afdeling). En daar zijn nog de 
collecties kopies van parochieregisters en andere archieven, van de rouwbrieven en 
doodsprintjes, enz. voorbeeldig geklasseerd door de vele medewerkers. Er zijn weinig 
afdeJingen die zo "rijk" zijn als die van Roeselare, tot vreugde van veel zoekers, die hier vinden 
wat ze nergens elders kunnen aantreffen. "'t Starnboompje " dat nu al aan zijn zoveelste 
jaargang toe is, bevat altijd een schat aan onbekend genealogisch materiaal, het opent nieuwe 
perspectieven door het aanboren van nieuwe archiefbronnen, die stof leveren voor een 
boeiende familiegeschiedenis. Wij verheugen er ons over dat we veel "zoekers" hebben, maar 
nog meer dat er ook "schrijvers" zijn die " 't Starnboompje" en "Vlaamse Stam" blijven 
voeden. 

Het nieuwe werkjaar 1999 (of 2000 min één) moet de V.V.F. betere mogelijkheden 
bieden door het in juni in het Vlaams Parlement gestemde nieuwe decreet op de volkscultuur. 
Dat dit hoop (en centen) brengend decreet danken wij aan onze Roeselaarse Vlaamse minister 
voor Cultuur,de heer Luc Martens, die zijn vijf jaar oude belofte de familiekunde te zullen 
helpen met een aangepast decreet, waargemaakt heeft. En dat heeft moeite gekost om "de 
anderen" over de brug te trekken in het parlement. Hij weze daarvoor van harte bedankt. De 
V.V.F. had eigenlijk nog op wat meer gehoopt, maar dat zal zijn voor de eerste evaluatie van 
"ons" decreet in 2001. Tegen dan zal er een andere en jongere V.V.F.-roerganger onze 
V.V.F.-boot sturen. 

De V. V. F. wacht nu op het ministerieel uitvoeringsbesluit, dat ons meer financiële 
armslag moet schenken om een betere werking mogelijk te maken. En we hopen dat dit besluit 
dat in de maak is, zo eenvoudig mogelijk zal gehouden worden. Dat is onze grote en blijde 
verwachting voor de nabije toekomst. 

Graag dank ik hier de V.Y.F.-motoren van Roeselare, nl. de "président d('h)onneur, 
Dr. Lieven Spyckerelle, mevr. Lieve Denys en Edgard Seynaeve, resp. voor- en 
ondervoorzitter en de secretaris Wilfried Devoldere (nooit moe, nooit teveel) en de vele 
medewerkers aan " 't Starnboompje" en aan het V.Y.F.-centrum van deze afdeling. 
Roeselare "bI1l1~ft te gare" en doe zo voort. Aan allen, een zalig en gelukkig Nieuwjaar 1999. 

Valère ARICKX 
Algemeen voorzitter .V.V.F. 
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STAETEN VAN GOED - MOORS LEDE 

Jan Vanderhaeghe. 


Staten van Goed zijn voor genealogen steeds zeer gegeerd materiaal, zeker als er over de 
behandelde periode geen parochieregisters bestaan.. Een nauwkeurig onderzoek van deze 
staten zal ongetwijfeld een genealogie meer "aankleden". Hieronder vindt u een aantal 
excerpties van Staeten van Goed uit Moorslede 1751-1754. Zij zijn afkomstig van de microfilm 
1226020 dewelke ook de oudste staeten van Goed van Moorslede bevat, namelijk deze voor 
de periode 1542-16001

. Bovendien, op het einde van de film staan nog een aantal 
voogdijrekeningen voor de periode 1631-1687. 
Het hoeft geen betoog dat deze film voor de VVF Mdeling Roeselare een niet te versmaden 
aanwinst is. Deze microfilm is een gift van Jan Vanderhaeghe. 

St. v. Goed 14.1.1751. Maria Catharina Reynaert fa Stefaan en Maria Joanna Cruissaert. 
+ Moorslede 11.10.1750 

Blijver: Petrus Joannes Stragier fs (+) Rogier en Anna Catharina Salen. 

Kinderen: Petrus Joannes 14j., Joannes Baptist 1 Oj., Jacobus 5j., Maria Anna Theresia 12j., 

Clara 8j., Maria Jacoba 6j., Anna Maria 3j. 

Voogden: Joseph Stragier fs (+) Rogier -- Petrus Jacobus Reynaert fs Stephaan 


St. v. Goed 11.2.1752. Ignaas Wostijn fs (+) Albert en Joanna Theresia Lavenne. + 

Moorslede september 1750. 

Blijver: Joanna Clara Cornellie fa Petrus en Petronella Pype 

Kind: Joanna Clara 8 maanden 

Voogden: Albert Wostijn in Beselare, broeder + -- Joannes Baptist Deprez in Dadizele, halve 

broeder matemeel. 


St. v. Goed 25.1.1751. Joannes Dumoulin fs (+) Joos en Maria Catharina Bouckaert (fa Jan 

en PieternelIe Struyve). + Moorslede 12.1.1746 

Blijver: Cathelijne De Smet fa (+) Andries en Maria Catharina Duthoit. 

Kind: Anna Maria Dumoulin lIj. 

Voogden: Michiel Provoost, getrouwd met de + zuster - Jan De Witte, schoonbroeder van de 

blijver. 

Meldingen in de akte: 

Joossijne Struyve nicht + 

Joossijne Dumoulin zuster + 

Michiel Provoost x Brigitte Dumoulin zuster + 

Eloy Calmeijn x Maria Dumoulin zuster + 

Joannes De Poort ere x Maria Catharina Bouckaert, moeye matemeel van de + 

Hubrecht Bouckaert fs voorschreven Jan (Staat van Goed 22.2.1733) 

Blijver was de eerste maal gehuwd met Petrus de Witte met kinderen, een tweede huwe]jjk met 

Joannes Casier. 


1 De excerpties van deze Staeten van Goed verschenen in het Genealogisch Vademecum van Moorslede - deel 
3, door Jan Vanderhaeghc - 1984. 
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St. v. Goed 6.5. 1751. Marijn De Cuipere fs (-r) Rogier en Maria Catharina Suypeene. Heden 

overleden ontrent de 18 jaeren. 

Blijver: Maria Joanna Lantercourt fs (+) Joannes en Pieternelle Hughebaert. 

Kinderen: Marijn en Ferdinandus Jacobus bij competente oude. 

Rogier 20j., Joseph 18j. 

Voogden: Frederic Carlier Marijn de Cuiper ipv Joseph de Veltere (+) 


St. v. Goed 5.12.1751. Marinus Jacobus Soenen fs (+) Petrus en Cathelijne Cauwelier. + 

Moorslede 15.5.1750. 

Blijver: Maria Joanna Baecklant fs (+) Antoon en Joanna Meersman 

Kinderen: Pieter Jacobus, Jan Baptist en Petrus Joseph bij competente oude. 

Maria Theresia x Judocus Castelijn. 

Ann Maria 23 j. 

Voogden: Jacobus Castelijn -- Joannes Van haelewijn, schoonbroer van de blijver. 

Meldingen in de akte: Joossijne, Petronella, Catharina en Maria Catharina x Jacob Vervist (met 

kinderen) allen zusters van de overledene. 


St. v. Goed 3.11.1751. Jan Vandenbussche fs (+) Jan en Jaecqmine Duthoit. + Moorslede 

21.9.1751. 

Blijver: Maria Catharina Vandepitte fs (+) Jan en Anna Clara Ghijselen (fa Wouter en 

Margaretha Morel) 

Huwelijkscontract: Moorslede 6.4.1715 


Getuigen: Jan Vandenbussche zijn vader. 
Joannes Vandepitte fs Jan haar broeder en Pieter Cruissaert fs 
Marijn haar schoonbroer. 

Erfgenamen: Carel Vandenbussche, broeder. 

Petrus Jacobus, Joannes Baptist, Jacobus Frans, Maria Josepha Vandepitte kinderen van Petrus 

Jacobus Vandepitte en Anna Vandenbussche, zuster van de overledene. 


St. v. Goed 26.1.1752. Godelieve Verfaille fa (+) Marijn. + Moorslede juni 1751. 

Blijver: Carel Bogaert fs Jaecques 

Kinderen: Carel Ignaas, competente oude. 

Mechelijne Bogaert x Matthijs De Deurwaerder 

Maria Joanna Bogaert x ..... Rogier en hun kind Joanna Theresia Rogier 

Meldingen in de akte: Erfgronden alhier competerende bij uytgrotinghe jeghens Marie Van 

Neste weduwe Jacob De Poortere; Maria Joanna Van Neste weduwe Pieter Nevejans; Jan 

Baptist Van Neste fs Cornelis; Joannes Van Neste fs Thomas en Barbara Vandekendelaere 

mitsghaders Maria Agneta Vandekendelaere fs ..... 


St. v. Goed 26.1.1752. Maria Joanna Bogaert fs Carel. + Moorslede 21.5.1751. 

Blijver Joseph Rogier fs (+) Marijn 

Kind: Joanna Theresia 3 maanden 

Voogden: Joannes Rogier in Roeselare en Carel Ignaas Bogaert. 

Melding: Erfgronden van de overledene komende van Ceclia Verfaille haere moeye 


St. v. Goed. 22.2.1752. Maria Cathelijne Verdoolaeghe fa (+) Maerten en Maria Catharina 

Verraes (fa Jan). + Moorslede 8.1.1750. 
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Blijver: Outer opsomer fs Outer 

Kinderen: Joannes 3 j., Michiel 2 j. 

Voogden: Jacobus Opsomer broeder blijver en Joannes Verdoolaeghe broeder overledene. 

Melding in de akte: Hij is weduwnaar van Petronella De Poortere fa Adriaen. 


St. v. Goed 10.2.1752. Petrus vercruysse fs ... ,. ..... + Moorslede 1751. 

Blijver: Anna Callaert fa Nicolaas. 

Kind: Petrus 17 j.; Pieter Van Assche x Anna Catharina Vercruysse.; Maria competente oude, 

Petronella 16 j. 

Voogden: Petrus Van Assche en Joannes Callaert in Staden. 


St. v. Goed 22.6.1752. Maria Jacoba bekaert fa (+) Andries en buiten huwelijk met Maria 

Joanna Descamps. + Moorslede 25.11.1751. 

Blijver: Felix Van Gheenberghe fs Michiel en Maria Catharina Witdouck. 

Kind: Anselmus Bernardinus 6 jo; Petrus Joseph 2 j.; Jacoba 4 j. 

Voogden: Michiel Van Gheenberghe broeder blijver en anselmus Descamps oom overledene. 

Meldingen in de akte: Jacobus Descamps x Maria MagdaIena Descamps met twee kinderen 

(waarschijnlijk broer van Marie Joanna Descamps) 


St. v. Goed 17.5.1752. Martyne Couppez fa (+) Joseph en Pietemelle Cneut. + Moorslede 

2.7.1751. 

Blijver: Hendrick Viaene fs (+) Denisius en Maria De Smet. 

Kinderen: Pietemelle Roza 8 L Maria Joanna 5j. 

Voogden: Pieter Viaene broeder blijver en Joannes Couppez broeder overledene. 

Melding in de akte: Pieter Couppez, Joanna Couppez, Anthoine Deleu x Rosa Couppez, 

Joseph De Clercq x Anna Couppez allen broers en zusters van de overledene. 


St. v. Goed 17.5. 1753. Victor verhaeghe fs (+) Marijn en J oanna Pottier. + Moorslede 

12.1.1746. 

Blijver: Maria Joanna Vandenbulcke fa (+) Petrus (fs Denijs) en Marie Vandecnocke. 

Kinderen: Comelius 19 L 19naas Joseph 16 jo; Petrus Joannes 10 jo; Antoon Victor 7 L Joanna 

Theresia 14 j. 

Voogden: Petrus Joseph Verhaeghe te Ledegem de wezenoom en Joannes Baptist Vandewalle. 

Huwelijkscontract: 14.9.1733 


St. v. Goed 19.7.1753. Rosa Seghers fs Michiel en PetronelIa Van Dromme. + Moorslede 

11.9.1752. 

Blijver: Pieter vervist fs (+) Jan en Joanna Van Olme. 

Kind: Petrus Joannes 5 'l2 jaar. En Anna Roza 3 jaar. 

Voogden: Lambert Depuydt, rechtzweer van de blijver en Pieter Zeghers broeder overledene. 

Melding in de akte: Maria MagdaIena Vervist x Lambert Depuydt. 


St. v. Goed 2.11.1753. Maria Cathelijne Meesschaert fa (+) Joannes. + Moorslede 

10.11.1752. 

Blijver: Ferdinand Maimout fs (+) Pieter. 

Kind: Petrus Joannes, Marie Joseph x Jacobus Huyse, Isabella Clara, Maria Jacoba x Daro)us 

Ignaas Samijn allen bij competente oude. 

Anna Theresia 13 j.; Ferdinand Jacobus 7 j. 

Voogden: Jacobus Huyse en Guille Van Quaillie wonende in Beveren. 
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St. v. Goed 10.1.1754. Joseph Valcke fs (+) Francois en Susanne Vande Casteele. + 

Moorslede 30.12.1752. 

Blijver: PetronelIa Theresia Hughe fa (+) Guilhelmus en Philippine Theresia Simpelaere. 

Kinderen: Pieter Franciscus 5 j.; Jan Baptist 1 j.; Anna Theresia 4 j. 

Voogden: Francois Valcke halve broeder van de overledene en Daniel Hughe broeder blijver. 

Melding in de akte: Petrus Dupont fs Petrus en Joannes Termote fs Gillis voogden over de 4 

minderjarige kinderen van (+) Joseph Hughe fs van de voorschreven Guilhelmus in zijn eerste 

huwelijk gewonnen bij Elisabeth de Meester. 


St. v. Goed 25.7.1754. Maria Catharina Verraes fa (+) Jan en Janneken Vermout. + 

Moorslede 1.4.1754. 

Weduwe Maerten Verdoolaeghe fs Joos. 

Kinderen: Joannes en Maria Joanna Verdoolaeghe beiden hun selfs. 

Gillis Serruys x Joossyne Verdoolaeghe. 

Ignaas Bouché x Maria Agnes Verdoolaeghe. 

De enige weze van Wouter Opsomer en Maria Catharina Verdoolaeghe met name Petrus 

Joannes 7 jaar oud. 

Voogden: Wouter Opsomer en de voornoemden Joannes Verdoolaeghe. 


St. v. Goed 19.9.1754. Joannes Baptist Cuegne fs (+) Rogier en ChristinaVandecnocke. + 

Moorslede 24.2.1754. 

Blijver: Martina Jacoba Serruys fa (+) Paulus en Maria Sainvenant. 

Kinderen: Petrus Ignatius 2 j.; Joannes 7 maanden; 

Voogden: Joannes Couppez en Petrus Jacobus Serruys broeder blijver. 

Melding in de akte: Alexander Ceugne, Maria Cathelijne Ceugne weduwe Francois Reuse, 

Joannes Baptist Clays x Cathelijne Cuegne allen broer en zusters van de overledene. 


DRANKENCENTRALEREYNTJENS 

Populierstraat 96 - 8800 Roeselare (tel. 051/22 02 64) 


Open van dinsdagmorgen tot zondagmiddag 


HAP KIN - slechts ... 720 fr./bak I!! 
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Hooglede. Woelige aanhouding anno 1809. 

Edgard Seynaeve 

Na de invoering van de conscriptie tijdens het Frans Bewind (1794-1814) diende de overheid al 
vlug vast te stellen dat talrijke jongeren een duidelijke aversie hadden voor de militaire dienst. Zij 
maakten er trouwens een nationale sport van om minstens éénmaal te deserteren. Om zich aan een 
eerder actieve opsporing te onttrekken verscholen zij zich bij vrienden en kennissen of vormden 
kleine groepjes die in bossen ronddoolden. Afgelegen herbergen waren oorden bij uitstek alwaar zij 
konden samenkomen en contact houden met de familie. M en toe werd een feestje gebouwd om de 
gestrengheid van dit dolend bestaan te verzachten. De ietwat ruwe zielen gingen dan flink uit de bol 
en vergaten soms de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. 
De Franse gendarmen werden massaal ingezet om de voortvluchtige conscrits op te sporen, aan te 
houden en terug naar de eenheid te brengen. De veldwachters werden voor hetzelfde werk in 
"..escouades.. " (afdelingen) ingedeeld. Om de doeltreffendheid te verhogen waren gemengde 
patrouilles geen uitzondering. Door het toekennen van een vattingspremie stimuleerde de overheid 
de ijver van de speurders. 
Tijdens de avond van 1 oktober 1809 vorderde zulk een gemengde patrouille langs de scheiding van 
Hooglede en Staden. Zij bestond uit een gendarm en verschillende veldwachters. 
De ordehandhavers zouden deze opdracht nimmer vergeten. Diep in de nacht kwamen zij naar huis 
met builen, schrammen en gescheurde klederen. Maar laten wij gendarm Rigal aan het woord. Zijn 
verslag verhaalt het incident in geuren en kleuren. 

Keizerlijke Gendarmerie, 16e Legioen, 31 e Eskadron, Cie van het Leiedepartement, Brigade van 
Langemark. 

Vandaag 1 oktober 1809, om negen uur 's avonds, wij die hieronder naamtekenen, Claude Rjgal, 
gendarm, bevelhebber ad interim van de brigade Langemark, vergezeld van de veldwachters Pierre 
Samyn, Debruyne, D'Ooghe, Deseure, Demeerseman en Jean (van) Damme, allen veldwachters van 
de resjdentie Langemark, Leiedepartement, bevestigen dat wij conform aan de wet en ingevolge de 
bevel.en van onze chefs, ons hebben begeven naar de scheiding van de gemeenten Staden en 
Hooglede. Aangekomen aan de herberg 't Kot jen, gelegen op Hoogleedse grond, hebben wij een 
groot tumult gehoord. Het lawaai kwam uit de woning. Toen wij binnentraden om te zien wat er 
aan de hand was trotfen wij in een kamer boven de kelder een groot aantal jongelingen aan. Zij 
waren aan het dansen. Van zodra zij ons opmerkten vluchtten zij in alle richtingen. Wij hebben ze 
als deserteurs herkend. Zij waren met zeven à acht man. Wij wilden tot arrestatie overgaan doch de 
genaamde Pierre (de) Gryse, waard van 't Kot jen, en zijn vrouw trachtten dit te verhinderen door 
veldwachter Samyn bij de kleren te grijpen en de reeds gevatte Jean Kindt wel viermaal uit onze 
handen te trekken. Anna, de dochter van dito Degryse, trok aan mijn uniform al roepend : " ..laat die 
man los, het is mijn vader.. ". Meerdere keren hebben wij in naam der wet bevolen dat zij zich vredig 
moesten terugtrekken zodat wij ons werk konden doen. Alleen Degryse gehoorzaamde. De moeder 
en de dochter bleven zich storend verzetten om de ontvluchting van de deserteurs in de hand te 
werken. Zij hielden de deuren wagewijd open en bliezen verschillende malen de kaars uit die 
veldwachter Vandamme had aangestoken. Tot de deserteurs riepen zij : " .. Vlucht naar de zolder.. ". 
Uiteindelijk weigerden zij de doorgang aan de veldwachters die de spurtende jongelingen wilden 
achtervolgen. Slechts na lang geworsteld te hebben met de onwillige dochter Degryse - en met 
meerdere andere ons onbekende individueën, slaagden wij er uiteindelijk in een deserteur te grijpen. 
Wij hebben naar zijn namen, voornamen, ouderdom, geboorte- en woonplaats gevraagd. Uit zijn 
antwoorden bleek dal hij ene Jan Kindt was, zoon van David en Anne-Catherinne Cruy (overleden), 
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geboortig van de gemeente Hooglede en zonder vast verblijf Conscrit van het Jaar IX, viennaal uit 
Brugge gedeserteerd en eenmaal uit de militaire gevangenis van Ieper door de ijzeren staven van het 
venster te breken. Laatst gedeserteerd uit het 2e Regt Lichte Infanterie dat in garnizoen is te 
Selestat, departement van de Neder-Rijn. Aldaar heeft hij wederrechtelijk een blauwe vest 
meegenomen. 
In naam van hare keizerlijke en koninklijke Majesteit hebben wij Kindt in hechtenis genomen en 
afgevoerd naar de militaire gevangenis van Ieper. Later zal hij naar Brugge overgebracht worden 
om er voor M. Pain, bevelhebber van de Gendarmerie in het Leiedepartement, te verschijnen en om 
er zijn bestemming te krijgen. 
Kopij van dit verslag zal overgemaakt worden aan de heer Debouck, veiligheidsrnagistraat voor het 
arrondissement leper. Van de voorgevallen feiten hebben wij PV opgesteld. 
Geschreven en gesloten te Hooglede dag, maand en jaar als boven, getekend : Rigal, Demeerseman, 
J. Samyn, Pieter Deseure en J.C. Debruyne. 

Voor eensluidend afschrift, de onderprefect van het arrondissement Ieper. (Get.) Panois. 


In de rand van dit proces-verbaal vermeldde de opsteller dat de arrestant in het 10e Regt Lichte 

Infanterie had gediend in stede van het 2e. 

Het geschreven portret van Kindt luidde: 1.60 meter groot, kastanjebruin haar en wenkbrauwen, 

breed voorhoofd, grijze ogen, welgevormde neus, kleine mond, ronde kin, vol aangezicht, 'j} 

gekleurde teint, een litteken onder de onderste lip. 


Ref Franse Hoofdbesturen (Leiedepartement) Nr 2679, Rijksarchief Brugge. 


Onze oprechte deelneming bij het overlijden van: 

- de heer Maurits Vancoil1ie, echtgenoot van Alice Dumortier. Hij werd geboren te Roeselare 
op 7 september 1926. Beroepshalve was ontvanger van de Registratie en Domeinen. Reeds in 
de tachtiger jaren toen we nog gehuisvesd waren in de Vrije Middelbare School, was hij een 
trouw bezoeker en lid van onze afdeling. Op 18 september Il. is Maurits Vancoillie overleden 
te Gent. Hij woonde te Lochristi. ...-, 

- op vrijdag 27 november 11. overleed de heer Albert Vandennersch in zijn woning in de 
Zuidstraat 70 te Roeselare. Hij was eveneens een trouw lid die in oktober nog de voordracht 
bijwoonde over de Boerenkrijg door onze ondervoorzitter. Albert Vandennersch was geboren 
te Ingelmunster op 7 maart ]918. 

- mevrouw Linda Berton, geboren te Brugge op 6 januari 1950, overleed in het A.Z. Sint
Lucas te Assebroek op vrijdag 3 december Il. De betreurde overledene was de echtgenote van 
de heer Guido Bruyneel, secretaris van de Brugse afdeling van de V. V.F. De uitvaart had 
plaats op 9 december. 
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Nieuws uit het Roeselaarse documentatiecentrum 


We werken volop verder aan de uitbouw van ons centrum. Het is onbegonnen werk 
om alles wat gekopiëerd ofaangekocht wordt in 't Stamboompje te publiceren. Toch even een 
kort overzicht bij het einde van dit kalenderjaar. 

De bidprentjescollectie breidt het minst snel uit. Reden is waarschijnlijk dat er veel 
verzamelaars zijn met een eigen collectie. Toch kunnen we op deze verzameling een cijfer 
plaatsen van ongeveer 100000 exemplaren. Alles is volledig alfabetisch geklasseerd Circa 15 
% werd reeds ingebracht in de computer : alle voorkomende namen worden ingetikt, doch 
rc1crerend naar de overledene zei r. Er zijn ook de zogenaamde albums : kopies die genomen 
worden van verzamelingen oude bidprentjes bij particulieren: deze zijn alle te raadplegen via 
de computerlijsten. 

Nog een 1500 rouwbrieven ontbreken om de 100000ste rouwbrief te kunnen klasseren. 
Van bepaalde families kunnen reeds twee tot drie generaties geraadpleegd worden. 

Het centrum beschikt tevens over een uitgebreide collectie "knipsels" van 
rouwberichten : het zijn er vele duizenden, zoniet tienduizenden. Ook doopkaartjes en 
huwelijksaankondigingen worden verzameld doch die zijn nog niet volledig in te kijken. 

De bibliotheek kende dit jaar een ware opgang : gedurende de eerste elf maanden van 
het jaar groeide het boekenbestand aan met ca. 250 eenheden : van iets minder dan 900 boeken 
naar bijna 1150 stuks. Er werd dan ook zwaar geïnvesteerd in de bibliotheek. Te weinigen 
raadplegen de tal van interessante werken. Ook het tijdschriftenbestand groeide flink aan. 
Momenteel gebeurt er een inhaalbeweging qua oude jaargangen van de tijdschriften waarop we 
geabonneerd zijn. 

De collectie fotokopies van oude en moderne parochieregisters, klappers van 1ge 
eeuwse burgerlijke stand en kopies van stukken in privé-archief barst uit haar voegen. 
Eigenlijk te veel om hier al de gemeenten op te noemen. Kom dus zelf kijken. Als laatste 
(lopende) project zijn we bezig met de klappers van de burgerlijke stand (1ge eeuw) van de 
vier Roeselaarse deelgemeenten. Op die manier zijn de microfilms die we bezitten van deze 
vier gemeenten (enkele jaren geleden aangeschaft toen het nog kon) gemakkelijker te 
raadplegen. Ook opzoekingen in de moderne parochieregisters van Roeselare (Sint-Michiel, 
Sint-Amand en O.-L.-Vrouw) worden interessanter (laatstgenoemde parochie werd door 
ondergetekende volledig voorzien van alfabetische klappers). 

De kiezerslijsten tellen nu 863 eenheden. Onlangs ontvingen we nog een paar oude 
lijsten: Oekene anno 1938 en 1952. Gezien de ouderdom worden deze eerst gefotokopiëerd 
en wordt het origineel niet ter beschikking gesteld. 

En tenslotte is er de computer . er is een zoek programma voorzien, de totaalindexen 
van de parochieregisters kan opgeroepen worden, inhoud van Vlaamse Stam... Ook de 
bilbiotheek (boeken) kan volledig geconsulteerd worden via onze computer. Via de tref
woorden kan men onmiddellijk weten of een bepaald boek aanwezig is of niet. 

Wilfried Devoldere 
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KBC life Invest Plan is het eerste 
product van KBC Bank & Verzekering. U 
vindt er ongetwijfeld onze beleggings- en 
verzekeringsexpertise in terug. 

Het resultaat is een bijzondere levens
verzekering waarvan het rendement 
gekoppeld is aan de prestatie van de 
financiële markten. Daarbij bepaalt u 
wel zelf hoe dynamisch u wilt beleggen. We 
bieden u namelijk de keuze uit vijf 
types van fondsen, gaande van veeleer 
defensief tot zeer offensief. Ukunt zelfs de 

Die flexibiliteit trekken we helemaal 
door. U bepaalt niet alleen zelf het bedrag, 
maar ook de frequentie van de stortingen. 
En bovendien kunt u jaarlijks gratis uw 
portefeuille helemaal herzien naargelang 
de beursontwikkeling of uw gewijzigde 
persoonlijke toestand. 

Wilt u uw gezin extra beschermen 
ingeval u iets overkomt? Dat kan. Met een 
formule aangepast aan uw persoonlijke 
situatie. 

Umerkt het: met KBC life Invest Plan 

0
KBC 


verschillende types combineren. vist u nooit achter het net. KB - ABB - (ERA 

~ Inschrijvingsnummer CDV KBC Bank NV: 16256. Verzekeraar: KBe Verzekeringen NV, ofldernemil1~ loe~elaten vnm alle lakken onder code OOl4 (K.B, 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979). 
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Hoe word ik lid van de _ 
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? I 

Je stort gewoon het lidgeld (1000 fr. als gewoon lid. 1500 fr. als steunelld lid. 2500 fr. minimum als 
beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van V. V.F. Antwerpen-Merksem. 
leder lid ontvangt maandelijk.'i het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
lormulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwiss..:ling in 
verband met lidmaatsehap, bemiddeling. familieverenigingen. heraldisch kollege enz. : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS V. V.F. 

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

Van [Ieybeeckstraat 3 

2170 ANTWERPEN - MERKSEM td. 03/646 99 88 


Inhoud van dit nummer: 

Kalender V.V.F. Tielt, Kortrijk en Roeselare 19 
1633. Weerbare mannen te Gits en Hooglede (Edgard Seynaeve) 22 
Het uitbenen van de akten van de burgerlijke stand (Edgard Seynaeve) 27 
Uitspraak in een heksenproces te Helkijn (9 mei 1631) (Edgard Seynaeve) 30 

HOE ONlVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRlJK kunnen ons krantje ontvangen. Graag 
vragen we een vrijwillige bijdrage van 100 fr. per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten V(lor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afddingcn I..unnen ons tijdschriftje 
bekomen door ~lmling van 200 ti' (buitenland: 350 fT.), eveneens op reI..l'llIng .... ó?S022<)7I·IO van V.V.F. 
Roeselare, p.a. L\~l'li\\"ribtn\at 5. 8800 Roe:-elare. I.EN STUJNT.l1 VAN ON/i-: l.I' DEN lUl UN Wt-. 
ALTUD MET DANK AANVAARDEN "I 
Stuur alle adressen t'n adreo.,wij/igingen, eventueel kladHen bij het niet ontvangen do.)r naar: 

Wiltiied De.... oldere 

leeuwerikslraat :'i 

8800 ROESELARE 

Artikels voor het nummer van juli 1999. 


Het nummer van juli bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden juli 
tot en met september 1999! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 juni e.k. en 
deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook bezorgen. 
eveneens tegen 1 juni. 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

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

Sekretaris, kontaktadres : Lucien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5,8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met 

de sekretaris. 


zaterdag 3 april 1999 van 9 tot 12 u : 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Jan Callens. Gelegenheid tot opzoeken. 

zaterdag 1 mei 1999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Paul Callens. Gelegenheid tot opzoeken. 

zaterdag 5 juni 1 999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Johan Buyck. Gelegenheid tot opzoeken. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylstcke. Wande

lingstraat, 3, 8531 BAVIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41, 850 I 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 

he:t ve:rle:np"oe: v:m de: O.-I.-Vrollwt'stn'l:'lt) 


In het april is het jaarlijkse Congres (zie 
Vlaamse Stam). 

dinsdag 25 mei 1999 van 20 tot 22 u : les IV 
(Hoe schrijf ik mijn familiegeschiedenis ?) 
o.l.v. Johan Roelstraete. De onderzoeksfase 
(slot) en de evaluerende fase. 

dinsdag 22 juni 1999 van 20 tot 22 u : 
voordracht door Dr. K. Maddens over De 
bevindingen van een archivaris over de 
evolutie van het historisch, heemkundig en 
genealogisch onderzoek. Nu Dr. Klaas 
Maddens met pensioen is (we durven niet 
zeggen "op rust gesteld is" !), is hij de 
aangewezen persoon om ons uit zijn rijke 
loopbaan te vertellen hoe het in de loop van 
de jaren allemaal veranderd is bij opzoekingen 
in het Rijksarchief en over zijn contact met 
zoekers van allerlei slag. Het wordt zeker een 
boeiende avond. Iedereen is van harte 
welkom 

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: 

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

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

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

telkens van 18 u 30 lot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vriidal! van de maand. 


Alle vormmgsvoor- en namiddagen en 
avonden hebben plaats in ons 
documentatiecentrum in de Kokelaarstraat 
5 te Roeselare. De voordrachten hebben 
plaats in de grote zaal naast ons centrum. 

Genealogie en computer : er zijn voor
lopig geen nieuwe activiteiten gepland (4e 
zondag van januari, maart en mei). 
Misschien nemen we in september de draad 
weer op. 
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De gebruikelijke vormingsvoormiddag 
op de eerste zondag van de maand gaat 
in april niet door (Pasen). 

Wel is er op vrijdag 9 april 1999 een 
genealogische vorm ingsdag in ons 
centrum van 9 tot 12 u (verantwoordelijke 
8ernard Fillieux) en van 13 tot 17 u 
(verantwoordelijke Jaklien Watteeuw). 
Een prachtgelegenheid om eens de ganse 
dag ~n het }Yerk te gaan in ons centrum. 

zaterdag tO april 1999 : genealogische 
vormingsnamiddag van 13 u 30 tot 17 u. 
Verantwoordelijke : Trees Vandenbunder 
cn Rudy Popelier. 

maandag 12 april 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke: Rudy Popelier. 

maandag 19 april 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke: 8ernard Fillieux. 

vrijdag 23 april 1999 : genealogische 
vormingsa\'ond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke : Marcel Prinsie. 

zondag ft ~ei 1999 : genealogische 
vormingsvoormiddag van 9 u tot 12 u. 
Verantwoordel\jke : Jaklien Watteeuw. 

zaterdag 8 mei 1999 : genealogische 
\lormingsnamiddag van l3 ti 30 tot 17 u. 
Verantwoordelijke: Edgard Seynaeve. 

maandag 10 mei 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke: Geert Decoene. 

maandag 17 mei 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke: Rudy Popelier 

vrijdag 21 mei 1999: Les 0 UD 
SCHRIFT door onze ondervoorzitter 
.Cdgard Scynaeve. We bestuderen teksten 
uit de Kortrijkse Weeskamer (17e - 18e 

eeuw). Van 20 tot 22 11. Iedere uanwezige 
krijgt eveneens een transcriptie van de 
originele tekst. 

vrijdag 28 mei 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke : Marcel Prinsie. 

zondag 6 juni 1999 : genealogische 
\lormingsvoormiddag van 9 ti tot 12 u. 
Verantwoordelijke: Jaklien Watteeuw. 

zaterdag 12 juni 1999 : genealogische 
vormingsnamiddag van 13 u 30 tot 17 u. 
Verantwoordelijke: Lieve Dcnys. 

maandag 14 juni 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 lot 22 u. 
V i:rantwoo rde I ij ki: : Bi:rnard Fillieux. 

maandag 21 juni 1999 : genealogische 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordi:lijki: : Geert Di:coene. 

vrijdag 25 juni 1999 : genealogisl'he 
vormingsavond van 18 u 30 tot 22 u. 
Verantwoordelijke: Marcel Prinsii:. 

In juli en augustus voorzien we opnieuw 
telkens een paar zaterdagen waarbij ons 
centrum de ganse dag zal gi:opend zijn. 
Er wordt momenteel gewerkt aan onze 
kakllllcT vanaf september 1999. Er liggen 
reeds een drietal nndi:rwerpen vast : 
\vettelijke passeringen (schepi:nakten) en 
notarisakten als bron voor de gcnealong 
(W. Devoldcre), praktisch wegwijs in de 
Kortrijkse weezcrij 0:. Seynaew) en kerk
en disrekeningen als genealogische bron 
(W. Devoldi:re). 

Vierde West-Vlaams 

Kwartierstatenboek 


Ons bestuurslid Bernard Fillieux is bezig 
om de reeds ontvangen kwartierstaten in de 
computer te stoppen. We hebben ongeveer 
voldoende kwartierstaten. Uw allerlaatste 
kans dus! 
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2. Staten van goed van de heerlijkheid 
Nieuwe publicaties van 

V.V.F. Roeselare 
in voorbereiding 

1. 	 Status Animarum Sint-Eloois-
Winkel anno 1746. (Wilfried 
Devoldere). Deze toestand van de 
Winkelse bevolking is terug te vinden in 
het archief van Raad van Vlaanderen 
(Rijksarchief Gent). 

De Hazelt. (Edgard Seynaeve). Een 
tweede deel. Het eerste deel verscheen 
op 15 november '98 en betreft de 
periode 1710 tot 1750. 

3. 	 Doodhalmen van de heerlijkheid 
"Hof van Oekene" - Rumbeke -
Oekene. (Wilfried Devoldere) 

4. 	 Kwartierstatenboek IV. (zie 
hierboven) 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van: 

mevrouw Annemie Vana4!ker. echtgenote van José Hochepied. Ze werd geboren te 
Izegem op 16 oktober 1951 en overleed te Roeselare op 2 februari 1999. In het najaar 
verzorgde ze als echtgenote van drukker Hochepied in Emelgem de Handleiding voor 
genealogisch onderzoek in Vlaanderen. Met een ongelooflijke wilskracht heeft ze zich 
ingezet om dit werk vooralsnog klaar te krijgen. 

de heer Gustaaf Lamote. Hij werd geboren op 1 oktober 1921 te Roeselare en stierf er 
op 13 februari 1999. De overledene was de vader van ons lid Erik Lamote uit Gullegem. 
Erik is een actief lid van de Roeselaarse afdeling. Hij verzorgt de computer input van alle 
Roeselaarse huwelijken in het ancien régime. 

me\TOUW Marie-Thérèse Denys, echtgenote van wUien Willem De Clerck en zuster van 
de Roeselaarse voorzitter mevrouw Lieve Denys. Ze werd geboren te Roeselare op 14 
lèbruari 1905 cn overleed te Roeselare op 7 maart 1999. 

Gratis cursus: HOE MAAK IK MIJN STAMBOOM OP. 

Iedereen kent ongetw~ifeld het Vlaams Centrum voor Genealogie en Her.ddiek dat 
gevestigd is te Handzame. In dit documentatiecentrum kan iedereen terecht voor opzoekingen 
Lv.m. genealogie en plaatselijke geschiedenis. Indien er voldoende belangstelling is. wordt een 
(gratis !) cursus voor beginners ingericht Hoe maak ik mijn stamboom op ? ... De cursus zal 
gegeven worden in vier lesavonden van 2 uur door Johan Roelstraete, specialist ter zake. 

Wie interesse heeft voor deze cursus (die zal plaats hebben in Handzame) kan best 
contact nemen met het VCGH te Handzame (Kronevoordestraat 2A). Telefoneren kan ook 
met de centrumverantwoordelijke, mevrouw Denise Cool op het nummer (051) 56 74 79 op 
hetzelfde adres. 
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1633. Weerbare mannen te Gits en Hooglede 

Edgard Seynaeve 

De lUst werd overgenomen zoals zij iu de documenten is neergeschreven. WH menen dat de 
opstellers een logisch systeem hebben gevolgd om de weerbare mannen op te tekenen, namelijk per 
wijk (de blanco's in texto bij Hooglede zouden daarop kunnen WÜzen) en in elke wijk per straat. 
aldus buurtschappen. 

"Mynne heeren Bailliu ende Schepenen vander zale ende Ca<;selrie van Ipre, omme te voidoene ten 

inhouden vande brieven van hare Sne. hooeheyt vanden 23e, ende van de gone vanden Rade in 

Vlaenderen vanden 26e der voor/eden maent van Ougst. hebben ghecommitteert ende eonmlÎUeren 

by desen Jonker Jan-Heetor Vande Casteele ende Mr. Jan Raule doeteur inde medeeynne, 

sehepenen, omme upden 8e deser maent tot Hooehlede te nemen de monstrynghe van alle de 

landlieden oudt wesende 18 jaeren ende niet exeederende de 60 jaeren, sorterende onder Hoochlede 

voorseit. Staden. Ghyts ende Nieukercken. Actum in college den 3e Septembre J633. Toirconden. 

(Get : F. Letten). 


Uit crachte vooffilelde eomissie hebbe ick onderschreven inde quacl)1eyt als Schepene der 

voorseide zaele ende CasseIrie, de monsterynghe ghenomen inde prochie van Hooghlede, upden 8e 

septembre 1633, alles volghende de rollen, alhier armeex. my toireonden. 

(Get : J. heetor vande Casteele). 


A. Dyt naervolghende zyn alle de manspersoonen wonende int laetschip van Ghidts Cassclrie van 
Y pere, oudt beneden de 60 jaren tot 18 jaren. 

Eerst: 

Jan Kestcloedt, r s Lyeven Cloedt. r s 
Flyps Wullepit (den cnape), doorstreept Jan van Hoorene, ps 
Danel Doom (zynen cnape), r s Tonmes Heyns, r 
Walrave van Slambrock, r Joos Angyllys (absent, ut eause) 
Myc~lWyUacrt,rs Malyaert vanden Uussche, r 
Maryn Wyllaert, r s (absent) Maryn van Neste, r s (absent. ut eause) 
Picter Castdeyn, r Maryn CloedL r s 
Roelant Cloedt, doorstreept Jan Pree, p s 
Antheunis Cloedt \ den Jonghe), r s {Pieter Vansaeübiotsic). dourstreept 
Loonys CJoedt, p s Leyn vande Cloe~iere, p 
GyJJys de Brune, r s Pieter Crop, r s 
Joos Hoorenart, r s Ghcerart de Busschere (present) 
Passchier Capelle. r s Pieter de Busschere, r s 
Lowys vande Cloestere, p s Pieter Ooghe. r s 
Rycaert Soen, r (zieek) Anthuenis de Man, r s 
MyehieJ Boens. r Jan Evrart, r 
Loonis Wyllaert. r Gylirune E\Tart, r (oudt). doorstreept 
Passchier Bossut, r s Joos Wyllart. p s 
Steven Cloedt, p s Pieter Vercruse, p 
Jan de Lagaesse, r s Steven van Hoorene, r 
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Joos van Hoorene, r s 
Fransoijs Passchier (absent) 
Pieter KesteJoedt, r 
Maliart Tyte. r s 
Anthuenis Poel, r s 
Roelant de Coghe, p s 
Anthuenis Laben, p s 
Elyas Vereenooghe (Roy roeyeren 
schrappen), aldus doorstreept 

B. Hoochlede. Rolle vande weerbare mannen 

Gyliame van Lerreberghc, p s 

Maryn Bylo, P s 

Fransoys Vereenooghe (absent) 

Maryn Vereenooghe (absent) 

Loonys Verstrate, p s 

Wyllem Verstrate, p s 

Wyllem Sys, r s 

Jooris Baten. r 

Jan Vermandert, r s 


vanden oude van 18 jaer niet de 60 jaeren 
excederende, den 8e 7bre 1633, dach vande monsterynghe. 

Jan Vercruyce, p s 
Pieter Huyghe, r s 
Marcus de Vriendt, r 
Michiel Verplaneke, s 
Jan de Vriend!. r s 
Pauwels Davesyn. p s 
BouduweyTI Vercruyce, p 
Jan Doré, p s 
Rogier de Neekere, r s 
Gillis de Neckere, r 
Jaques du Hamel, r s 
Pieter du HameL r s 
Jaques de la Maire (absent) 
Rogier van Steenkiste, r s 
Joos la Maire, p s 
Jasues van Bezyen, p s 
Chri~tiaen Trioen. r s 
Nicola Tehau, p 
Jan Bricket. r s 
Michiel Verstrate (oudt) 
Pieter Verhaverbekc is Lorens ('1), p s 
Jaques Bruynooghe. p s 
BoudU\\')11 de Con)TIek, p s 
Jan van Gheluwe, r s 
Marten de Bru}TIe, p s 
Jaques Huyghe, r s 
Charle van Ackere, r s 
Matthys van Aekere, r s 
Nieola de Becoer. doo~treept 
Jaques van Gheluwe, r s 
Jan vander Haghe, r s 
Jan Obry(?), p s 
Charel Maes, p s 
Miehiel Houeke, r s 
Jan Verclooster, p s 

Jaques MUen}TICk (60 jaeren) 
Michiel vander Haghe, r s 
Chrispiaen Priulaet('?'?), r s 
Adriaen Hoomaert, p s 
Loonis Cloet, r s 
Jan van Aekere, r s 
Jan Cornille, p s 
Pieter vander Haghe, r s 
Jan de Baruye(??) (absent) 
Lieven Danens, r s 
Jan Bertelot, p s 
Pieter Verdonck (absent) 
Joos Oostueet(??), p s 
... van Dale, r s 
Joos Baezen, r s 
Niclays baesen, r s 
Jaques Caluwaert, r s 
Heindrick vanden Bogaerde, r s 
Jan Lieutaert, r s 
Clays van Aekere, p 
Pieter van Acker (zieck) 
Jan de Deurwacrdere, r s 
Jaques van Moerkcrek, g s 
Joos de Gaendt, r s 
Guila.rne van Lokeren, p 
Joos Bossuyt, p 
Jheron van SyTIgheL r 
Joos Vereeeke, r s 
Joos Temmerrnan, p s 
Joos de Pape, r s 
Carel Witvoet, r s 
Marten Wittebroot, p 
Maryn Mackelberch. p s 
Gillis Vereruyce, p s 
Fransoys Steen, p s 
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Joos de Conynck 1s Joos, p 
Pieter de Conynck iS Joos, p s 
Fransoys de Conynck fs Joo:.;, r s 
Fransoys van Middelem, p 5 

Lioen de COl1ynck fs Joos, m 
Pieter vanden Berghe, doorstreept 
Adriaen vande Castele, r 
Jan de Conynek fs Joos, p s 
Jaques Scalaque, p s 
Jan de Haene, p s 
Jan vanden Berghe, r s 
Lo\V)'s van Hove (absent) 
Jan Verslype, p s 
Gillis Berdt, p s 
Clays Vertinde, p s 
Jan Teel (?), p s 
Jan Muyliart(?), r s 
Lauwers Meersman, p s 
Jan Danens, p s 
JanAmec~ r s 
Joos Ameel, r s 
Pieter Ameel, p s 
Marq Pattyn iS (Andries?). r s 
Jan van lsaker, p s 
Jan de Bake, p 
Jan Zeurynck fs Pieters, p 
Pieter ZeUl)nck iS Jans (absent) 
Joos de CeWlynck iS Pieters, p s 
Pieter de Ceunynck tS J005 (Pieters sone), r s 
Loonis Zwannepoel, r s 
Pieter Zwannepod, r s 
Jan Zwannepoel ts Jans. p s 
Jtul de Muynck, p :s 
Steven vande Vyvere (absent, ut cause) 
Jaqucs 1Jcckc{'!). p 
Jan Proot, p 
Jan Wacquet (absent) 
Michiel Pareyt, ps 
Jan de Smet fs Pieters, p s 
Gillis Houze, r s 
Gillis van Steenkiste, p s 
Maillaert vande Steene, p s 
Jaques Zeurynck. doorstreept 
Jan du Moleyn. p s 
(blanco) 
Pieter Zeurynck (de jonghe), r s 
Joos Maes, r s 
Jan Heindricx (schoon sone Bru)llooghe), p 
Clays Pattyn. r s 

Jan van Midddem (de jonghe). r 
Anthuenis Heeke(?), p s 
Rogier Veracx, r s 
Rogier Verseie, p 
hanso)'s Verseie, r 
Mahieu Verse Ie, r 

Wulrave de Croock (absent) 

Lo\\>ys Willeman, p 5 

Michiel Bruynooghe. p 

Marten de Poortere, p s 

Oays Zwanepoel, p s 

Caerle Nevejans, r s 

Michiel Zeurynck, p s 

Jan Proot ts Willems, p s 
Gillis Vereecke (Pieters sone), p s 
Anthuenis Vermote (Scaper), r 
Gillis de Wm.:hter (alia,> Ilouteman). p s 
Fransoys Coucke, p 
Fransoys van Damme. r 
Robert Cornillc, r 
Oli\ler Verhaverbeke (oudt) 
Gillis vande Putte (absent) 
Mahieu de Duyvere (absent) 
Gillis Vemier(?) (absent) 
Steven vande Pitte. p s 
Jan Verhaverbeke fs Olivlers. m s 
(blanco) 
Gillis Vereecke iS Gillis, p s 
.!oons Haers, r s 
Jan Willeman iS Lo\V)'s. r s 
Pieter de Coninck is Clays, r s 
Thomas RoueseL p 
Jan dl.' Conync!,; Is Pidcrs (Clays soonc), r s 
Pieter Doomrum (searen, p 
Vincent Roucsel (absent ut cau~e) 
Méll)11 van Overscelde (absent, ut cause) 
Jan VerhuIst (de jonghe). r s 
Jaques Verhuist, r s 
Jan Jaccqucs, p s 
Jan vande Wyngaerde (absent) 
Joos Maes ts Fransoys 
Mahieu van Marcque, p s 
Joos de Clercq. p s 
Lieven de Becour, r 
Joos de Heyghere. r s 
Lodewyek Verclooster (de jonghen) (Roij), 
geschmpt 
Jaques van Hoorne ts Jans, r s 
Joos Danens, r s 
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Jan van Dale 1s Vineent5, p 5 
Bernaert Plets, p s 
Joos Lieutaert fs Jans (Roij), geschrapt) 
Pieter van Lancre(?) is Mahieus, p 5 

Jaques Ameel fS Joos, r 
Joos van lsacker iS Pauwels, r 
Jan de Conynck fs Joos (Pieters sone) 
(absent) 
Jan Peert (7) fs Anthuenis, p s 
Jan vande Wyngaerde (de jonghe) (absent) 
Jan Wallaert, p s 
Martin Lobbe, r s 
(blanco) 
Maryn de Burchhrave, r s 
ComeJi5 de Burchgmve (RoU), geschmpt 
Jaques Foteu, p s 
Fmnsoys de Bueckelare, p s 
Denys van Elslande (absent), r 
Joos de Kuuts (sieck) 
Jan de Clerck ( de jonghe), r s 
Jaecques Lobbe (absent) 
Symoent(?) Denys, ps 
Jan de Beuekelare, p s 
Maryn de Grave, r s 
Comelis Verteel (ofHerteel 7), p s 
Claijs de Snydere (absent) 
Joos vanden Broucke (absent) 
Gillis Martens, p s 
Guille du Gardijn. p 5 
Pieter Doom is Pieters, p s 
Michie1 van Lauwe fs Fnmsoys 
Pieter Arke, r s 
Jan van I.auwe Is Fransoys, p s 
Jacques Venneulen, p s 
rvlahieu v:.m l.auwe, r s 
Pieter Venneulen, r s 
km Rembolll, p s 
Jan Bruynooghe, r s 
Gillis Zwaene!X)e!, r 5 
Gillis Zwaenepoel (de jonghe), geschrapt 
Joois Zwaenepoel. r s 
Boudewijn Lorteau, r s 
Jaques ... (bouvere) (absent) 
Anthuerus V ulsteke, p 
Lucu" Jacques, r 5 
Jacques ... 
Joos .JoUe, r s 
Jacques Proot, p s 
Pieter Verhaverbeke fs Oliviers, p s 

Claijs de Conijnck I's .J005, p s 
.Jan Doom iS Mahieu (d'oude), r s 
PauweIs de WuU: r s 
Lauwereins Coucke, r s 
Reynier Gillekens (absent) 
Mahieu Baes, r s 
Heindrick van Houtte, p 
Joos de WUU: I 
Jacques de Poortere, p s 
Simoen de Ryckere, p 
Maximiliaen Comille, r s 
.Joos de Duuvere, r s 
Jan Verhaverbeke, p s 
Michiel Verhaverbeke, ps 
Jan van Middelem ts Fnmsoys, r s 
Jaques van Haverbeke is Oliviers, r 
Olivier Baes (absent) 
Mahieu de Wale fs Andlies, r s 
Andlies de Wale (de jonglle), r s 
Gillis du Trieu, p s 
Jooris Lebatteur, r s 
Fransoys Lebatteur, r 
Fransoys Zwaenepoel fs Jan, p s 
Joos Zwaenepoel is Michiels, r s 
Michid Zwal:nepod 15 .'v1ichiels, p s 
Clays Doom fS Pieter, p s 
Jan de Poortere, p s 
Anthuenis Scharlaken (zieck) 
Jan vall Biesbrouck, p s 
Mahieu Doom fs Mahieus (dejonghe), r s 
Jar! Doom ts Mahieus (de jonghe) (absent) 

Pieter van Lauwe, p s 

Rogier Scharlakl:ll (absent) 

Pieter de Vriendt, p 

J:.m de Wulfts .lans, p s 

Simoen Tanghe, ps 

Maryn Doom ts J(ms, r s 

Pieter Ie Febure (scaper), p 

Michiel van Middelem (absent) 

Maryn de Wulf(absent) 

Steven de Wulf l's Jooris, r s 

Anthuenis de Wulfts Jooris (absent) 

Jan de Wulf fS Jooris, p 

Anthuenis de Cock, p s 

Jan de Vriend! (Rutges zone). ps 

Pieter Bogaert, p s 

Pieter Joye fs Loonis, r s 

Joos Boens, r 

Jan is PauweL'5 de Wulf (absent) 
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Rogier vander Eecke, r s 
Maryn Doom iS Pieters, p s 
Joos N ieulaet, r 
Pieter Matten iS Passchiers (absent) 
Pauwels Angillis, r s 
Passchier DhuIster, doorstreept 
Jan de Busschere, r s 
Boudewyn de Busschere, r 
Fransoys Hoomaert, r 
Fransoys de Cock, r s 
Adriaen de Cock is Jans, p s 
Miehiel de Cock (de jonghe), p s 
Joos de Con~jnck fs Eloijs, r s 
Jaques Angillis, r s 

Pieter Gheldof(schaper). p 

Marijn van overschelde (de jonghe) (absent) 

Michiel ..., door~1reept 


Carel Hoet. r s 

Jan Godduijn, r s 

Guille ... (knecht van Hoedt) (absent) 

Passchier Vicogne('?), r 

Pieter Mostrul fs Zacharias (absent) 

Michiel ... (knecht Michiel ZeUI)TIck), 

doorstreept 

Jaques van Hoome. doorstreept 

Jan Matten (knecht Jaques vander Haghe) 

(absent) 

Jan Herman, p s 

Carle Maelbranck (absent) 

Jan Baes fs Pieters, r s 

Jaques Flyps (alias Susanne), ps 

Stacin HoveIack [knecht van de weduwe 

Pieler van VyfVe(re)], p 


lJitleg over de gebruikte afkortingen: 

r: roer (lontgeweer) 
m: musket (steenslotgeweer) 
s : sydegeweer (sabel ofdegen) 
I: lans 

Jan Verbiest. r s 
Pieter Roucsel, r 
Jan van dale ts Vincents. ge:,hrapt 
Omaer de Schepper (schoon sone Hector van 
Marcke), p s 
Jaques de Croock, p s 
Pieter WiUeman, r s 
Joos de Muynck, r s 
Pieter van Nieuwenhuyse, p s 
Lauwers de Meunhu(?) (absent) 
Simoen Goethals (knecht van de weduwe 
Joos van Overschelde), p s 
Jan van Leerberghe l's Vinchents (absent) 
GuilIe de Bruyne, p s 
Nicolays Buson, ps 
Joos Steen, p s 
Clays Steen. p s 
Steven vanden Driessche, p s 
PaU\vels Lieutaet fs Jmls, r s 
Jacques de T omnele, r s 
Michiel de Man. r s 
Fransoys Scheernaker. p s 
Dancel van Lauwe ts Mahieus, p s 
Pieter Cortenyte(?), p s 
Olivier MadryL ps 
Jan de Nau, p s 
Jacques 'van 110orelbeke. p s 
Adriaen Coucke, r s 
Jaques Thaon, p s 
Mahieu van Lauwe fs Mahieus 
Andries Pattijn (de jonghe), r s 

p : pieke (stok met aan een van de uiteinden een gescherpte punt al dan niet voorzien urn een 
ijzeren beslag). 
absent ; afwezig 
ut cause : gerechtvaardigde afWezigheid 

Bron: StadsarchiefIeper. Kasselrijarchief 
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Het uitbenen van de akten van de burgerlijke stand 

Edgard Seynaeve 

Bli het verlaten van de parochieregisters en het binnentreden in de akten van de burgerlUke 
stand wordt de zoeker aangenaam verrast door een veelheid aan familiale indicaties, vooral in de 
trouwakten. Doch het zoeken beperkt zich in de regel tot gegevens over de eigen voorouders. Men 
vergeet de acteurs in hun socio-historische context te plaatsen. Wanneer men dit toch doet dan 
"vringt men zich in bochten om wat plaatselijke geschiedenis te ontdekken. Nochtans ligt een deel 
van de gegevens voor het grijpen. De lectuur of het uitbenen van alle akten van de burgerlUke 
stand, over meerdere jaren, kan verhelderend zijn. Het is indrukwekkend wat men aan infornntie 
kan ontdekken. Het handig verwerken van deze oogst zal de lectuur bevorderen en de waarde van 
een familiegeschiedenis verhogen. Misschien sleutelt men zodoende mee aan de opbouwen/of de 
verfijning van de lokale geschiedenis. Dit kan men alleen maar toejuichen. Als voorbeeld, bekijken 
wü even het Jaar V (Sep 1796/ Sep 1797) te Avelgem. 

Ambtenaren 

Van 1 Vendémiaire tot 15 Floreal Jaar V was Pieter-Joannes Vander Straeten agent municipaal 
(burgemeester), dan Jacobus Decock. 
De "..Commissaire du Directoire ExécutiL" (of toeziende owrheid op de handelingen van het 
kantonnaal en gemeentelijk bestuur) was Antoine Fischer (I'Ainé). 
De gemeentebedienden waren Joannes-Baptiste Desmet en Jgnatius-Franciscus Leclercq (h~j was 
ook kerkbaljuw). 
Aanvanke~ik was de gemeenteontvanger Eugenius Van Tieghem. dan opgevolgd door Joseph 
Balleken..~. De deurwaarder van het kanton Avelgem was Petrus-Joannes Vanmarcke, die van het 
vredegerecht Jean-FraIlÇois Casiers. 
Thomas Velghe was kerkmeester, Melchior Wannijn koster. Ene Bonaventure Lec1ercq was bode 
op Kortqjk. 
Er was een brigade gendarmen in standplaats te Avelgem. De namen stonden in de akten: brigadier 
Jean-Baptiste Rongij en de gendannen Pierre Veillard. François Faucheux, Pierre-Joseph Laval en 

""'. Ilubert Canin. De voltallige brigade! 

Wijken, st.....ten, toponiemen 

Door mekaar: Molenstraete. Klein Doornik, Den V {jver. Asseghemdries, Grote Heirweg (of 
Calsijde) van Oudenaarde naar Doornik, De Cnock, Hutteghem., Caphouck, ka'iteel van Avelgem., 
Rugge, Kerckcauter. L,eekerstraete, Kerkstraete, Munckcauter, Raeptorfstrae1e, Meersstraete. 
Capel1ecauter, Meulecauter, Virckens Galge, De Provincie, Den Bosch, Wervickdriesch, 
Leynseelstraete. Cnobbelstraete, het Houckens, Langestraete, Groenstraete, Oosteynde. de Plaetse. 
Waeffelstraete, Trappelstraete, Spichterstraete, Hooge Veldt, Dooienbosch. 

Andere gemeenten en hun toponiemen 

Rollegem (bij BeUegem), Heestert (de Schaemelcauter), Waannaarde (d'Hulstwijk), Otegem., Saint
Aubert-de-Ia-Trinité (bij Doornik), Vichte, Kaster, Sint-Denijs, Outrijve, Vleijne (?) (departement 
Jemappes), Oudenaarde, Ruien, Kerkhove, Tiegem., Atb, Ingooigem. 
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Bevolking en Beroepen 

Landsmannen, dagloners, klerken, schrijnwerkers, werkmannen, beenhouwers, molenaars, 
molenaarsknechten, wevers, stoeldraaiers, herbergiers, koopmannen, schoenmakers, dienstmeiden, 
kleermakers, winkeliers, spinsters, dienstboden, veegeleiders, blekers, wagenmakers, jagers, enz... 

Een greep uit de aanbieding : 

Comardus Helbig en zijn vrouw Lucia Kiekens woonden op het kasteel. Conrardus was jager. 
Martinus Van Den Dorpe en Celestina De Clercq, herbergiers in de Meulcstraete. 
Joannes-Baptiste Moreel en MaximiJiaene Vandeputte, bleker op de wijk Den VUver. 
Geerardus Harraut en Marie-Josephe D'Heijgere, schoenmaker op de wijk Kerkcauter. 
Joseph Van Caemelbeke en Marie-Josephe Demeyere, schoenmaker op de w~jk Rugge. 
Bonaventure Leclercq en Belle-Rose VerpJancke, bode op Kortrijk, woont op de Plaats. 
Joannes-Baptiste Verplaetsen en Marie-Caroline Callens, bakker in de Kerkstr.:tat. 
Ludovicus AntoÏn en Dorothea Voet, schoenmaker in de RaeptortStraete. 
Joseph De baveUe en Marie-Josephe Matth~js. kleell11aker in de I,eynseelstraat. 
Petrus Declercq en Marie-Josephe Cromm(el)inek, herbergiers in de Cnobbelstraete. 
Jean-Baptiste-Constantin Du Bois en Therese Villaijs, timmerman op de Wervickdriesch. 
Joseph De Moor en Pitronelle Crepe~ chirurgijn op de Kerkcauter. 
Eugenius Dupont en Marie-Catherine Vernackt, metser in de Leynseelstraat. 
Jean-Baptiste Lanneau en Marie-Catharine Van Wingene, winkeliers op de Plaats. 
Petrus-Jacobus Lanneau en Rosa Depoortere, herbergiers op de \vijk Rugge. 
Eugenius Van Tieghem en Caroline-Dorothea Nauwinck, gemeenteontvanger. 
Jean-Baptiste WaeIkens en Marie-JoSephe Detrenmlerie, herbergiers op de Plaats. 
Judocus Van Driessche en Marie-Therese Van Nieuwenborgb, wagenmaker op de wijk Klein 
Doornik. 
Joannes Deweer en Ludivine Dendauw, handelaars in garen in de Molenstraete. 
Livinus Coseijn en Marie-Livine Daeije. klompenmaker in de Molen.'itraete. 
Françis-Dorninicus Croix en Marie-Joanne-Angenesse Ou Busson, kleermaker op de wijk het 
Houckken. 
Joseph De Baveije en Bregitte Declercq. winkeliers op den Driesch. 
Jean-Baptiste Rogiers en Applonia BuUsens. strodekker op de Spkhtenhoek. 
Anthonius Colpaert en Marie-Aggnesse Van Halsberge, timmerman op de Vijverhock. 
Joseph Ballekens en Claire-Francisca Van Hauteghem. gemeent(.xmtvanger, woont op de wijk De 
Provincie. 
Jean-François Cassiers en Marie-Josephe Cosael1. deurwaarder van het vredegerecht. \voont in de 
Meersstl'aat. 
Pierre-François-Joseph Leblan en Albertine-Louise-Angelicque Tonnau, maker van ramen tegen 
vliegen (vlieghetml8ker ?), woont bij het Parcq. 
Francies Corulmont en Belle-Rose Volcke, uurwerkmaker in de Leekerstraete. 
Pieter-Joannes Vander Straeten en Marie-Sabine Goeminne. agent van het kanton A velgern, woont 
op de wUk Den Bosch. 
Petrus Geysens en Mane-Françoise De Tremmerie, molenaars op de wijk Virckens Galge, langs de 
grote heirweg van Oudenaarde naar Doornik. 
Petrus-Francies Van Elstraete en Marie-Josephe Decock, koopman in de Leekerstraete. 
Francies Vercaen en Marie-Josephe Dew'eer, koopl11an in de Meersstraat. 
Joannes-Baptiste Byttebier en lsabelle-Rose Van Ysselsteyn., koopl11an op de wijk Klein Doornik. 
Joannes-Ignatius Velghe en Marie-Catharine Terras, herbergiers op de wtik Oosteynde. 
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Jacobus Germain en Anne-Catherine Marcq, handelaar in vodden (slaumsemacker) in de Kerkstraat. 

..... en er ~,n er nog meer .... 

Markante feiten 

De onwettige geboorten, een zestal m het Jaar V, binnen een toenmalig relatief gesloten 
gemeenschap. 

Het op 7 BlUl11aire V voorgevallen dodelijk ongeluk aan de molen van 19naes Van Elstraete. Deze 
molen stond op de wUk Den Dooienbosch. Joannes Hostens ts Pieters, geboortig van Elsegem en 
molenaarsknecht bij Van Elstraete, brak er zijn nek. 
",.hebben liggen vinden verongeluckt ende ziende dood liggen onder de trappen vanden molen van 
Ignaes Van Elstraete, in den wijck Den Dooienhoseh, ende geschaut ge\:veest door het officie van 
poliee ende twee chirurgiens van desen commune, ende wy hebhcn schaude)'1 het proces verbal van 
het selve omeie ende eijgen handteeken van de twee churigiens dat declareren dat hij verongeluckt 
is ende gevallen sijn van de trappen vande selve molen ..". 

Boeiende onderwerpen om 's avonds bU de gloed van de haard te bespreken. 

Boekhandel Hernieuwen 


Noordstraat 100 


8800 Roeselare 


Uit de burgerlijke stand van Kortemark 

Op 19 augustus 1857 trouwden Louis Vantyghem en Rosalie ~v1ergaert te Kortemark. 
De bruid was de zuster van kunstschilder Désiré Mergaert. Het huwelijk werd niet voltrokken 
op het gemeentehuis zoals gewoonlijk, maar" ... ten zeven uren voormiddag (!!!) openbaer 
ten huize en wooning van Eugenia HindlJlckx, moeder van de hruid. welke zich niet kan 
hegeven in ons gemeentehuis ter oorzaeke van lichaemsgebreken ... ".,. 
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Uitspraak in een heksenproces te Helkijn (9 Mei 1631) 


Edgard Seynaeve 

Tijdens het weken naar gegevens over de eigen familie vond ik in de archieven van het Hof 
van Helkijn een merkwaardig stuk. Het ging hier om een heksenproces. In geuren en kleuren 
werden de aanklachten (feiten) geformuleerd, precies en allicht ontegensprekelijk gezien de daderes 
onderworpen werd aan de "..question.." (foltering). Men sprak een vreselijke straf uit: wurging 
gevolgd door verbranding. 
Wli laten dit stuk, vrij vertaald uit het Frans, volgen. 

"..Gezien door ons gezworenen van het hoge hoi bodem en heerlijkheid van HeIkijn, Sint-Denijs, 
Bossuit, aanhankelijkheden en at11allkelijkheden, het crimineel proces voor ons gevoerd door de 
heer bailliu van deze bodem en heerlijkheid, eiser en aanklager causa officio, tegen U Jeanne van 
.Iean Lefebure, in hechtenis genomen wegens hekserij. 
De informatie tegen U bijeengebracht bij lieden uit uw woonplaats en omgeving; de aanklachten van 
dito wrede en verfoeilijke misdaden tegen U op de PÜnbank getormuleerd door uw bewezen 
medeplichtigen; de ondervragingen en onderzoeken tegen U gevoerd; uw afStrijden en uw 
schaamteloze leugens aangevuld met godslasterlijke en heretieke vervloekingen tegen de aanbidding 
die alle christenen verplicht zijn tegenover het hoogwaardig en onverklaarbaar mysterie van de 
Heilige Eucharistie - alwaar de belangrijkste steun van ons Geloof schuilt; uiteindelijk uw niet 
ingetrokken bekentenissen. met name dat gij twaalf jaar geleden U vrijwillig hebt gegeven aan de 
duivel., meerdere malen met hem bent geweest naar nachtelijke vergaderingen van andere heksen. 
uw gelijken. en daar met hen rug aan rug hebt gedanst. Het merkteken van Satan hebt verkregen, 
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ergens op uw hoofd. Wat nog erger is, U hebt tUdens dez.e vergaderingen die U sabbat noemt (om 
de goddelijke majesteit belachelijk te maken) met uw lotgenoten niet alleen God (Hij die alles kan) 
afgezworen maar ook uw doopsel en dit tweemaal U hebt het poeder aangenomen dat U door de 
duivel - die zich "..Marteau.. ti liet noemen - overhandigd werd om mensen en dieren te doen 
sterven. U hebt tweemaal vleselijke conversatie gehad met deze duivel. Doch naast deze verfoeilijke 
daden hebt U door uw hekserij een moord begaan op George Le Febure die door uw poeder en 
aanrakingen eerst sterk heeft gebloed om nadien het leven te verliezen. Door dezelfde boosheid 
overleed Jaspar del Maladrie fs JaspanJ, negen maanden oud. Verder hebt U het kalfvan Pierre 
Le Clercq, uw gewezen buurman, doen sterven door slechts zijn rug aan te raken. U hebt meerdere 
malen de duivel aanbeden en met hem ontucht gepleegd, verzaakt aan onze goede God en het 
achterste of de flank van de duivel gekust, aan "Wie U zich had overgeleverd. U hebt Hubert Le 
Cocq van zijn paard doen vallen. hem in doodstrijd gebracht en hem er uitgehaald door verleiding 
en betovering. Met de duivel hebt U ook het mestvarken van dito Le. Cocq doen sterven. Al deze 
doden hebt U door toveqj veroorzaakt, om reden van wraak of om enige grove belediging of 
weigering die men U had gedaan te vereffenen. 
Aldus hebt U op verscheidene wijz.en de misdaden van hekserij en verzaking aan onze Heilige 
Religie gepleegd. Hebt U met de duivel bestiale verkering gehad, een meer verlöeilüke misdaad dan 
het door U toegegeven overspel met een jonge man uit uw omgeving. Hebt U zich overgeleverd 
aan afgoderij en aanbidding van Satan. Hebt U de moord op uw geweten van twee eerbare 
personen en hebt U uiteindelijk dieren van uw buren doen sterven. U wordt bovendien verdacht van 
nog meer derge~ike misdrijven te hebben gepleegd. 
Wij, op vordering van dito heer en baljuw, recht doende aan zUn conclusies over de door U 
gepleegde feiten, na advies te hebben genomen van een advocaat. verklaren de feiten als bewezen en 
veroordelen U om door de beul geleid te worden naar de brandstapel op de plaats van Helkijn. om 
er als voorbeeld en afSchrikking te dienen voor diegenen die dezelfde weg zouden willen 
bewandelen. Aldaar zal U gebonden en gekneveld worden aan een voor dit doel opgerichte paal, 
nadien gewurgd tot de dood intreedt om uiteindelijk verbrand te worden. Spreken de 
yerbeurdverklaring van al uw goederen uit (trouwens U hebt er geen) ten voordele van de heer van 
Helkijn. 
Actum van deze volgens ons recht op 9 Mei 1631 uitgesproken criminele en onherroepel~jke 
sententie. 
( id.) l 'at u Ile. 

Rd : Aanwinsten 2340, I lof te flclk~in, RAK. 

Stedelijke beroepsschool 

voor 


Sociale Promotie 


Kokelaarstraat 5 


8800 Roeselare 
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KBC Life Invest Plan is het eers:e 
product van KBC Bank & Verzekering. U 
vindt er ongetwijfeld onze beleggings- en 
verzekeringsexpertise in terug. 

Het resultaat is een bijzondere leve'ls
verzeKering waarvan het rendeme'1t 
gekoppeld is aan de prestatie van je 
financiële markten. Daarbij bepaal: u 
wel zelf hoe dynamisch u wilt beleggen. We 
bieden u namelijk de keuze uit'. éjf 
types van fondsen, gaande van veeleer 
defensief tot zeer offensief. U kunt zelfs de 
verschillende types combineren. 

Die flexibiliteit trekken we helemaal 
door. U bepaalt niet alleen zelf het bedrag, 
maar ook de frequentie van de stortingen. 
En bovendien kunt u jaarlijks gratis uw 
portefeuille helemaal herzien naargelang 
de beursont,vi kkeling of uw gewijzigde 
persoonlijke toestand. 

Wilt u uw gezin extra beschermen 
ingeval u iets overkomt? Dat kan. Met een 
formule aangepast aan uw persoonlijke 
situatie. 

Umerkt het: met KBC Life Invest Plan 
vist u nooit achter het net. 

KBC 

KB - ABB - (ERA 

., 
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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 tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz. : 

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

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

Inhoud van dit nummer : 

Kalender V.V.F. Tielt, Kortrijk en Roeselare 34 
Toegangen voor de kasselrij Kortrijk (Edgard Seynaeve) 38 
Bevolkingslijsten (Avelgem 1813) (Edgard Seynaeve) 39 
18e eeuwse testamenten te Oekene (Wilfried Devoldere) 45 
Oekene rond 1750-1769 (Wilfried Devo ldere) 46 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje ontvangen. Graag 
vragen we een vrijwillige bijdrage van 100 fr. per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buitenland: 350 fr.), eveneens op rekening 467-5022971-10 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 


Artikels voor het nummer van oktober 1999. 

Het nummer van oktober bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
oktober tot en met december 1999! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 
september e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan deze ook 
bezorgen, eveneens tegen 1 september. 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIEL T 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

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

Sekretaris, kontaktadres : Lueien Ailliet, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (teL 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5, 8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het 

lokaal bezoeken mits telefonische afSpraak met 

de sekretaris. 


Zaterdag 3 juli 1999 van 9 tot 12 uur: 
werkgroep genealogische vorming 
o.l.v. Lucien Ailliet. Gelegenheid tot 
opzoeken. 

Zaterdag 7 augustus 1999 van 9 tot 
12 uur : werkgroep genealogische 
vorming o.l.v. 8érénice Vanren
terghem. Gelegenheid tot opzoeken. 

Zaterdag 4 september 1999 van 9 tot 
12 uur : werkgroep genealogische 
vorming o.l.v. Robert Vanneste. 
Gelegenheid tot opzoeken. 

Vrijdag 17 september 1999 van 20 tot 
22 uur: les Oud Schrift o.l.v. Lucien 
Ailliet. We lezen en ontleden de Staat 
van Goed betreffende Jooris Claeys, 
fs. Passchier, overleden te Aalter in 
1674. 

De werkgroep genealogische vor
ming komt dit jaar nog samen op : 

zaterdag 2 oktober, 
zaterdag 6 november, 
zaterdag 4 december. 

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 verlenllde van de 0.-1._-Vrollwesfraat) 


Dinsdag 28 september 1999 van 20 tot 
22 uur : les IV (vervolg) en les Oud 
Schrift (I) o.l.v. Johan Roelstraete. 
Deze les "Oud Schrift" is speciaal 
bedoeld voor de beginnende zoekers 
die worstelen met de vele problemen 
van het oud schrift. We nemen eens het 
volledig alfabet onder handen. 

Een tweede les volgt in oktober, het 
kalende~aar wordt afgerond met een 
voordracht in december. 

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 : 

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

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

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

telkens van 18 u 30 lot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vriidal! van de maand. 


Alle vormingsvoor- en namiddagen en 
avonden hebben plaats in ons 
documentatiecentrum in de Koke
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laarstraat 5 te Roeselare. De 
voordrachten hebben plaats in de 
grote zaal naast ons centrum. 

In juli en augustus is ons lokaal 
opnieuw geopend voor de vorsers 
en dit vier volledige zaterdagen, 
telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17 
uur: 

Zaterdag 10 juli genealogische 
vonningsdag o.l.v. Wilfried Devoldere 
(voormiddag) en Rudy Popelier 
(namiddag). 

Zaterdag 24 juli genealogische 
vormingsdag o.l.v. Edgard Seynaeve 
(voormiddag) en Lieve Denys 
(namiddag). 

Zaterdag 7 augustus genealogische 
vormingsdag O.l.V. Wilfried Devoldere 
(voormiddag) en Jaklien Watteeuw 
(namiddag). 

Zaterdag 21 augustus 
genealogische vormingsdag o.l.v. 
Edgard Seynaeve (voormiddag) en 
Jaklien Watteeuw (namiddag). 

Vanaf september zijn we er opnieuw 
op de gebruikelijke eerste zondag, 
tweede zaterdag, tweede en derde 
maandag en vierde vrijdag : 

avond in ons lokaal o.l.v. Rudy 
Popelier. 

Vrijdag 17 september van 20 tot 22 u 
in de grote zaal naast ons lokaal : 
voordracht door Wilfried Devoldere 
over Wettelijke passeringen en 
notariaat bronnen voor de 
genealoog. Niettegenstaande hun 
rijkdom worden deze bronnen veel te 
weinig aangeboord door de vorser. Zo 
bieden ze soms een alternatief bij het 
ontbreken van staten van goed. Van 
wat er allemaal te vinden is in deze 
door velen nog niet geraadpleegde 
documenten krijgt U deze avond een 
overzicht. Ook wordt op het einde 
ingegaan wat zoal voorhanden is aan 
bronnen voor de streek van Roeselare. 

Maandag 20 september van 18 u 30 
tot 22 u : genealogische vormings
avond in ons lokaal o.l.v. Bernard 
Fillieux. 

Vrijdag 24 september van 18 IJ 30 tot 
22 u : genealogische vormings
avond in ons lokaal O.l.v. Marcel 
Prinsie. 

Vierde West-Vlaams 

Kwartierstatenboek 


Zondag 5 september van 9 tot 12 u : 
genealogische 
vormingsvoonniddag in ons lokaal 
o.l.v. Jaklien Watteeuw. 

Zaterdag 11 september van 13 u 30 
tot 17 u : genealogische vonnings
namiddag in ons lokaal o.l.v. Lieve 
Denys. 

Maandag 13 september van 18 u 30 
tot 22 u : genealogische vonnings-

Ons bestuurslid Bernard Fillieux legt de 
laatste hand aan input van de ontvangen 
kwartierstaten in de computer. We hebben 
voldoende kwartierstaten : stuur er dus 
geen meer op a.u.b. 

Nieuwe publicaties van 
V.V.F. Roeselare 
in voorbereiding 

1. 	 Status Animarum Sint-Eloois-
Winkel anno 1746. (Wilfried 
Devoldere). Deze toestand van de 
Winkelse bevolking is terug te vinden in 
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het archief van Raad van Vlaanderen 
(Rijksarchief Gent). 3. Doodhalmen van de heerlijkheid 

"Hof van Oekene" (Rumbeke en 
2. 	 Staten van goed van de heerlijkheid Oekene). (Wilfried Devoldere) 

De Hazelt. (Edgard Seynaeve). Een 
tweede deel wordt pas gepland in 2000. 4. Kwartierstatenboek IV. (zie 
Het eerste deel verscheen op 15 hierboven) 
november '98 en betreft de periode 
1710 tot 1750. 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van : 

Ons lid Roger Lievens, echtgenoot van Marie-losé Burette uit WEVELGEM. Hij werd 
geboren te Moorsele op 21 januari 1922 en is onverwacht overleden te Veurne op 26 mei 
1999. Enkele jaren geleden vatte hij zijn opzoekingen aan met het vorsen naar de voorouders 
van zijn moeder (de familie Callewaert). Hij vond dat het niet meer nodig was om 
opzoekingen te doen omtrent de familie Lievens daar er reeds een stamboom bestond, 
opgemaakt door twee van zijn ooms (paters) Lievens. Ik wist hem te overtuigen toch aan de 
slag te gaan want de bestaande stamboom was zeer onnauwkeurig en uiterst beperkt. In korte 
tijd wist hij honderden, zo niet duizenden afstammelingen op te sporen terwijl Uw dienaar de 
familie Lievens uit een ver verleden bestudeerde. Hopelijk gaan zijn gegevens niet verloren 
voor het nageslacht. 

Onze oprechte deelneming aan de familie Lievens-Burette. 

Wilfried Devoldere 

Opzoekingen in het archief van het kadaster (1ge eeuw) 
ten behoeve van de familiekunde. 

Dit werkje van ons Dilbeeks V.V.F.-lid, de heer Jan Erkelbout, werd verkocht na de 
gelijknamige voordracht te Roeselare in maart ll. De auteur had echter onvoldoende 
exemplaren bij zodat verschillende mensen naast een exemplaar grepen. Er werd toen beloofd 
om voor de nodige exemplaren te zorgen. Deze zijn ondertussen ter beschikking voor wie een 
exemplaar bestelde in maart. Kostprijs: 250 fr. Wie een exemplaar bestelde kan dit afbalen bij 
de secretaris W. Devoldere of verwittigen wanneer hijlzij aanwezig zal zijn in het lokaal te 
Roeselare om het aldaar te komen ophalen. 

Kent U toeristisch Roeselare en omgeving? 

Alle infonnatie : 

Infowinkel - Zuidstraat 3 - 8800 Roeselare 
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Toegangen voor de Kasseirij Kortrijk 


Edgard Seynaeve 

Inkomsten van kerken, abdijen, kapittels, kloosters, proosdijen en hospitalen. 

Herschikking van een pagina uit het interessant artikel van Et. Sabbe, verschenen in 1936 in de 
Handelingen van de Geschiedkundige en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, tot een bruikbare 
toegang voor de vorser. 

Aarsele : de eigen kerk, het kapittel van Doornik, het St. Pieterskapittel van Rijsel, de Gentse St. 
BaafSabdij, de abdij van Baudeloo, de abdij van Loobosch. 
Bavikhove : de eigen kerk, het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, het St. Janshospitaal uit 
KortriJK:. 
Beveren (Har) : de eigen kerk, het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, de Gentse St. Pietersabdij. 
Deerlijk: het St. Donaaskapittel uit Brugge, het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke. 
Dentergem : de eigen kerk, het kapittel van Doornik. 
Desselgem : de Gentse St. Pietersabdij. 
Dottenijs : de kerk van Luingne en die van Heule. 
Emelgem : de eigen kerk. 
Gottem : de abdij van Drongen. 
Gullegem: de kerk van Heule, de St. Amandsproosdij uit Kortrijk. 
Harelbeke ; het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, het klooster van Marquette uit Rijsel, het St. 
Janshospitaal uit Kortrijk. 
Herzeeuw : de Gentse St. Pietersabdij. 
Hulste; het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, het St. Janshospitaal uit Kortrijk. 
Izegem : de eigen kerk, het St. Pieterskapittel van Rijsel, de abdij van Groeninge. 
Kanegem ; de eigen kerk, de Gentse St. BaafSabdij. de Gentse St. Pietersabdij. 
Kooigem : de eigen kerk. 
Kortrijk-buiten: de Kortrijkse St. Maartenskerk, de abdij van Groeninge. 
Kuurne : de eigen kerk, het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, de Gentse St. Pietersabdij. 
Lendelede : de Gentse St. Baafsabdij. 
Machelen : de abdij van Groeninge, de abdij van Drongen. 
Marke : de abdij van Groeninge. 
Meulebeke : het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, de St. Arnandsproosdij uit Kortrijk. 
Moeskroen : het St. Janshospitaal uit Kortrijk. 
Oeselgem : de eigen kerk, het St. Donaaskapittel uit Brugge, de Gentse St. Pietersabdij. 
Olsene : het St. Donaaskapittel uit Brugge, het St. Janshospitaal uit Kortrijk. 
Oostrozebeke : de eigen kerk, de abdij van Ename. 
Otegem : het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, de abdij van Drongen. 
Rekkem : het Kortrijks' 0 LV-kapittel. 
Rollegem (Bel) : het St. Pieterskapittel van Rijsel, de abdij van Groeninge. 
Ruiselede: het kapittel van Doornik, de Gentse St. Pietersabdij, de abdij van Groeninge. 
Sint-Baafs-Vijve : de kerk van Wakken. 
Sint-Den ijs : het Kortrijks OLV-kapittel. 
Sint-Eloois-Vijve: de eigen kerk, het Kortrijks OLV-kapittel. 

38 



Wakken : de Gentse St. Pietersabdij. 

Waregem: de Gentse St. Pietersatxlij, het St. Janshospitaal uit Waregem. 

Wevelgem : de atxlij van Groeninge, de St. Amandsproosdij uit Kortrijk. 

Wontergem : de eigen kerk, het kapittel van Doornik, de Gentse St. Pietersatxlij, de atxlij van 

Baudeloo, het klooster van St. Agneta uit Gent, de proosdij van St. Maartens uit Ieper, het St. 

Janshospitaal uit Gent. 

Zwevegem : het St. Salvatorskapittel uit Harelbeke, het Kortrijks OL V -kapitteL het St. 

Janshospitaal uit Waregem. 


Rei Et. Sabbe, Grondbezit en landbouw, economische en sociale toestanden in de kastelnij Kortrijk 

op het einde der XIVe eeuw, in Kortrijkse Handelingen, Deel XV, p. 400, uitgave GOKK, Kortrijk 

1936. 


Bevolkingslijsten (Avelgem 1813) 

Edgard Seynaeve 

Het is evident dat bevolkingsregisters belangrijke bronnen zijn voor de genealoog, documenten 
waarin de samenstelling van de fumilies en hun woonplaats kunnen gevonden worden. Minder 
gekend zijn gelijkaardige registers of lijsten die, weliswaar met een andere bedoeling opgesteld, 
interessante genealogische gegevens kunnen bevatten. ZIJ vindt men in het Frans Fonds van het 
Rijksarchief te Brugge, onder nmnmer 3458, een omvangrijk en belangrijk register van 1813 waarin 
per gemeente de mannelijke bevolking, tussen 20 en 40 en tussen 41 en 60 jaar, van het 
arrondissement Kortrijk, geregistreerd werd. Wat was hier de bedoeling ? 

De mannen die vrijgesteld waren van militaire dienst maakten kans geÜltegreerd te worden in de 
Garde Nationale (of burgerwacht). Om het leger te ontlasten voerde deze Garde in de regel 
bewakingsopdrachten uit. De gemeenten kregen bericht van de overheid hoeveel man zij voor deze 
dienst dienden te leveren. Men putte dan uit de voorhanden lijsten om aan het gevraagde te voldoen, 
in de regel de jongsten eerst. Om hun contingent samen te stellen of te vervolledigen mochten de 
gemeenten ook, mits betaling, vreemde krachten (van buiten de gemeente) aantrekken. Aldus werd 
onder een andere bedoeling een voor de genealogen interessante bron gecreëerd. 
Als voorbeeld laten wij de lijst voor de gemeente Avelgem volgen. 

1. Mannen tussen de 20 en 40 jaar (allen van goed gedrag). 

Ballekens François, Plaats 9, °26.6.1791, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 
10.000 francs. 

Ballekens Pierre-Juüen, Plaats 9, °30.3.1789, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 

10.000 francs, aangeduid voor het actiefleger. 

Bruggeman Jean, Plaats 10, °1789, chirurgijn, niet gehuwd. 

Byttebier Pierre, Plaats 116, °2.2.1792, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 1000 

francs. 

Cartier Constantin, Kortrijkstraat 3, °8.3.1775, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 2000 francs. 

Debbaudt Antoine, Plaats 172, °24.9.1785, kruidenier, gehuwd, 1 kind, bezit 1000 francs. 

Debbaudt Jean-Baptiste, Plaats 130, °23.8.1775, schoolmeester, niet gehuwd. 
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Declereq Pierre-Josepb, Cnobbe1straete 1, °7.9.1792, wever, niet gehuwd. 
Declereq Louis, Plaats 111, °20.5.1786, kruidenier, gehuwd, 3 kinderen, bezit 700 francs. 
Decock Pierre-Ignace, Langestraat 5, °4.2.1787, landbouwerszzoon, gehuwd, zijn ouders bezitten 
1500 francs. 
Delbeke Louis, Langestraat 23, °17.10.1784, landbouwerszoon, gehuwd, 3 kinderen, zijn ouders 
bezitten 600 francs. 
Delbeke Josepb, Langestraat 23, ° 17.10.1782, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 
600 francs. 
Delbeke Ignace, Dries 15, °3.4.1785, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 1000 
francs. 
De Loose Jean-Baptiste, Langestraat 96, °12.3.1781, landbouwerszoon, oudste zoon, gehuwd, 
zijn moeder is weduwe, zij bezit 600 francs. 
De Meyere Pierre, Plaats 164, °1776, bierverkoper, gehuwd, 2 kinderen. 
Den Donckere Pierre-Josepb, Plaats 11, °10.8.1782, kruidenier, gehuwd, bezit 600 francs. 
Den Donckere Jaspard, Plaats 90, °13.12.1776, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 
bezitten 1000 francs. 
Den Haene Pierre-François, Rugge 13, °26.6.1784, timmerman, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 
1000 francs. 
Den Haene Pierre, Dries 11, °27.12.1779, landbouwerszoon, oudste zoon, zijn moeder is 
weduwe. 
De Praetere Pierre-Ignace, Plaats 86, °23.1.1786, landbouwerszoon, gehuwd, 2 kinderen, zijn 
ouders bezitten 3000 francs. 
De Praetere Fidèle, Plaats 188, °31.3.1784, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn moeder is 
weduwe, zij bezit 1000 francs. 
Depraetere Constantin, Cnock 13, °30.3.1789, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 
bezitten 4000 francs. 
Deweer Pierre, Plaats 162" °17.8.1776, beenhouwer, gehuwd, bezit 1000 francs. 
Du Bucq Pierre, Plaats 114, °24.8.1774, kruidenier, gehuwd, 4 kinderen, bezit 2000 francs. 
Du Bucq Louis, Plaats 163, °18.8.1776, bakker, gehuwd, 5 kinderen, bezit 1600 francs. 
Ducbez Jean, Plaats 120, ° 17.1.1779, weger (peseur), gehuwd, 6 kinderen. 
Dumortier François, Plaats 39, °1785, kruidenier, gehuwd, 3 kinderen, bezit 600 francs. 
Dupont Antoine, Plaats 147, °25.2.1782, bierverkoper, gehuwd, 2 kinderen. 
Fruij Cbarles, Plaats 6, °17.5.1782, kruidenier, gehuwd, bezit 1000 francs. 
Gaereminck Jacques, Plaats 169, °24.4.1777, bierverkoper, gehuwd, 5 kinderen. 
Gaereminck Pierre, Plaats 170, °1.5.1780, mutsenmaker (bonnetier), gehuwd, 1 kind. 
Gaereminck Constantin, Plaats 170, °9.9.1774, wever, niet gehuwd. 
Gaereminck Louis, Cnobbelstraete 24, °26.4.1776, landbouwer, gehuwd, 1 kind, bezit 1000 
francs. 
Gaereminck Pierre-Ignace, Kortrijkstraat 30, °2.12.1791, landbouwerszoon, niet gehuwd. 
Geevaert Pierre-Ignace, Kortrijkstraat 20, °24.12.1784, landbouwer, gehuwd, 1 kind, bezit 600 
francs. 
Geevaert Pierre-Ignace, Kortrijkstraat 23, °3.5.1791, landbouwerszoon, niet gehuwd, hij is de 
oudste zoon, zijn moeder is weduwe. 
Helbig Cbarles, Plaats 2, °30.9.1789, landbouwer, niet gehuwd. 
Lanneau Albert, Langestraat 100, °2.11.1787, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 
bezitten 25.000 francs. 
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Lanneau Joseph, Langestraat 100, °8.8.1789, Jandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 
25.000 francs, opgeroepen voor het actief1eger. 

Leclercq Denis, Plaats 32, °7.9.1787, touwslager, niet gehuwd, heeft twee broers die dienst doen in 

het actiefleger. 

Leclercq Pierre, Plaats 44, °3.12.1779, touwslager, niet gehuwd. 

Leclercq Pierre-François, Plaats 186, °15.8.1790, putmaker, niet gehuwd, de moeder is weduwe, 

zij bezit 4000 francs. 

Maes Jacques, Rugge 6, °9.4.1779, mulder, gehuwd, 2 kinderen, bezit 1000 francs. 

Mas François, Plaats 37, °10.9.1783, mulder, niet gehuwd. 

Matthys Pierre-François, Plaats 79, ° 11.5 .1781, kruidenier, gehuwd, 1 kind, bezit 600 francs. 

Moennan Pierre-Joseph, Raptorf 27, °5.8.1793, Jandbouwerszoon, niet gehuwd, bezit 1500 

francs. 

Murinck Pierre, Plaats 5, °11.6.1783, Iandbouwerszoon, gehuwd, zijn moeder bezit 12.000 francs. 


Murinck Pierre-Ignace, Plaats 5, °26.4.1790, Jandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn moeder bezit 
12.000 francs. 

Nauw Pierre-François, Plaats 177, °2.4.1790, Iandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 

1000 francs. 

Nauw Ignace, Plaats 182, °16.6.1784, wever, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 1000 francs. 

Ollemaert Pierre, Plaats 175, °17.3.1777, kruidenier, gehuwd, 4 kinderen. 

Pannentier "', Plaats 98, ° 1.11.1777, notaris, gehuwd, 5 kinderen. 

Passchier François, MeeTSStraat (Rue des Prairies) 32, °14.3.1782, Jandbouwerszoon, niet 

gehuwd. 

Platteuw Jean-Baptiste, Langestraat 12, °10.4.1781, gehuwd, 1 kind, zijn ouders bezitten 6000 

francs. 

Provo Pierre-Joseph, Meersstraat (Rue des Prairies) 11, °28.7.1790, Jandbouwerszoon, niet 

gehuwd, zijn ouders bezitten 1000 francs. 

Romel Guilliaume, Plaats 12, °14.8.1782, herbergier, gehuwd, 4 kinderen, bezit 3000 francs. 

Salomon Pierre-Louis, Plaats 78, °17.5.1789, wever, niet gehuwd. 

Scherpereel Egide, Plaats 103, °7.5.1790, bakker, gehuwd, bezit 700 francs. 

Scherpereel Joseph, Plaats 181, ° 1787, bakker, gehuwd, 2 kinderen, bezit 1200 francs. 

Van Audenhove Emanuel, Plaats 64, °29.2.1789, huisbewaarder, gehuwd, 7 kinderen. 

Van Caneghem Pierre-Ignace, Plaats 154, °1781, smid, gehuwd, 3 kinderen 

Vande Kerkhove Pierre, Plaats 57, °16.5.1780, mulder, gehuwd, 1 kind, bezit 600 francs. 

Vande Kerkhove .Jean, Kortrijkstraat 1, °28.10.1782, landbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 800 francs. 

Vanden Nieuwenborgh Pierre, Plaats 77, °22.2.1783, beenhouwer, gehuwd, 5 kinderen. 

Vander Straeten Albert, Langestraat 83, °4.2.1790, Iandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouderS 

bezitten 2000 francs, hij heeft twee broers in actieve dienst. 

Vander Straeten François, Langestraat 83, °6.2.1788, Jandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 2000 francs, gepensioneerd militair. 

Van Leynseele Jean, Langestraat 33, °29.11.1775, Iandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 2000 francs. 

Van Leynseele Joseph, Langestraat 33, °.4.10.1773, Jandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 2000 francs. 

Van Leynseele Jean-Baptiste, Dries 10, °3.8.1779, Iandbouwerszoon, niet gehuwd, zijn ouders 

bezitten 6000 francs. 
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Van Leynseele Jean, Dries 14, °21.3.1792, landbouwerszoon, niet gehuw<L zijn ouders bezitten 

5000 francs. 

Van Neder Martin, Plaats 104, °1.1.1782, landbouwer, gehuwd, 5 kinderen, bezit 1000 francs. 

Van Neder Pierre, Plaats 115, °14.9.1787, schrijver, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 12.000 

francs. 

Vemiers Pierre, Plaats 110, °23.2.1785, deurwaarderszoon, niet gehuwd. 

Withoek Pierre, Plaats 76, °10.5.1792, schoenmaker, niet gehuwd. 

Wynsberghe Pierre, Dries 2, °31.7.1792, landbouwerszoon, niet gehuwd. 


2. Mannen tussen de 41 en 60 jaar (allen van goed gedrag). 

Bataille Pierre, Plaats 4, °28.5.1767, brouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 15.000 francs. 

Crommelinck "', Huttegem 10, °16.4.1760, weefkammaker, niet gehuwd. 

De Baveye Emmanuel, Rugge 26, °27.12.1760, landbouwer, niet gehuwd, bezit 600 francs. 

De Baveye Pierre, Rugge 26, °1.8.1755, landbouwer, gehuwd, bezit 600 francs. 

De Bode Joseph, Leynseelstraat 28, °16.5.1763, landbouwer, gehuw<L 2 kinderen, bezit 900 

francs. 

De Bode Martin, Leynseelstraat 19, °14.12.1760, landbouwer, gehuw<L 5 kinderen, bezit 900 

francs. 

De Bode François, Spichtestraat 9, °24.12.1754, landbouwer, gehuw<L 1 kind, bezit 900 francs. 

De Bode Jean, Raptorf37, °8.11.1771, landbouwer, gehuw<L 6 kinderen, bezit 900 :francs. 

De Bode Joseph fs FenJinand, Raptorf 15, °8.4.1756, landbouwer, gehuw<L 4 kinderen, bezit 900 

:francs. 

De Bode Ignace, Huttegem21, °23.6.1770, landbouwer, gehuw<L 1 kind, bezit 900 francs. 

Den Dauw François, Plaats 174, °1.8.1772, kruidenier, gehuw<L 1 kind, bezit 500 francs. 

Den Dauw Jean, Raptorf 42, °29.1.1765, landbouwer, gehuw<L 5 kinderen, bezit 700 francs. 

Den Donckere Emmanuel, Plaats 166, °12.4.1764, beenhouwer, gehuw<L 6 kinderen, bezit 800 

francs. 

Depraetere Jean, Cnok 12, °15.7.1760, landbouwer, niet gehuwd, bezit 900 francs. 

Depraetere Jean~Baptiste. Cnok 13, °20.8.1772, particulier, niet gehuwd, bezit 900 francs. 

Depraetere Pierre-.Josepb, Cnok 12, °18.2.1772, landbouwer, gehuw<L 4 kinderen, bezit 2000 

:francs. 
Depraetere Ignace fs Josse, Dries 6, °16.9.1758, weduwnaar, landbouwer, 2 kinderen, bezit 1000 
francs. 
Depraetere Ignace fs Jacques, Dries 37, °1.5.1765, Jandbouwer, gehuw<L 6 kinderen, bezit 1500 
:francs. 
Depraetere Ignace fs Jean-Baptiste, Leynseelstraat 33, °25.9.1770, landbouwer, 8 kinderen, bezit 

4000 :francs. 

Depraetere Jean fs Jean, Leynseelstraat 14, °29.3.1754, Jandbouwer, gehuw<L 5 kinderen, bezit 

1000 :francs. 

Derycke Pierre, Rugge 28, °7.9.1762, Jandbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 600 francs. 

Derycke Ignace, Raptorf 32, °26.1.1758, landbouwer, gehuw<L 6 kinderen, bezit 800 francs. 

De Smet Pierre-François, Plaats 89, °28.4.1760, weduwnaar, zakenman, 3 kinderen. 

De Viaene François, Plaats 109, °17.4.1768, weduwnaar, kantinehouder, 3 kinderen, bezit 600 

francs. 

De Weer Jean, Plaats 72, °20.1.1767, kruidenier, gehuw<L 6 kinderen, bezit 800 francs. 
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Dumortier Pierre, Plaats 85, °23.1.1771, particulier, gehuwd, 3 kinderen, bezit 4000 :francs. 
Gaereminck Jacques, Leynseelstraat 30, °27.5.1763, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 900 
:francs. 
Gevaert Jean, Leynseelstraat 31, °2.1.1766, landbouwer, gehuwd, 4 kinderen, bezit 900 francs. 
Gaereminck Jean-Baptiste Cs Roger, Leynseelstraat 13, °2.1.1758, landbouwer, gehuwd, 8 
kinderen, bezit 900 francs. 
Gaereminck Pierre fs Roger, Meirstraete 22, °12.3.1769, handelaar, gehuwd, 2 kinderen, bezit 
1200 francs. 
Germain Jacques, Plaats 53, °3.11.1758, kruidenier, gehuwd, 6 kinderen, bezit 600 :francs. 
Holvoet Hermes, Raptorf20, °20.7.1765, landbouwer, gehuwd, 5 kinderen, bezit 700 :francs. 
Haedens Pierre, Raptorf14, °24.9.1767, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 900 francs. 
Harrout Denis, Huttegem 4, °3.2.1757, landbouwer, gehuwd, 8 kinderen, bezit 900 francs. 
Kint Martin, Caphoek 56, °12.2.1767, landbouwer, gehuwd, 4 kinderen, bezit 3000 :francs. 
Kint Jean Cs Josepb, Caphoek 44, °1.5.1758, landbouwer, gehuwd, 5 kinderen, bezit 700 francs. 
Leclercq François, Plaats 44, °20.12.1765, bakker, niet gehuwd, bezit 700 francs. 
Leclercq Jean, Plaats 44, °3.10.1772, bakker, gehuwd, bezit 700 francs. 
Lanneau Joseph, Plaats 32, °25.9.1756, particulier, niet gehuwd, bezit 4000 :francs. 
Moerman Pierre, Plaats 56, °5.11.1768, bierverkoper, gehuwd, 3 kinderen, bezit 700 francs. 
Moerman Jean, Plaats 165, °19.4.1769, linnenverkoper, gehuwd, 7 kinderen, bezit 3000 :francs. 
Moerman Jean-Baptiste, Raptorf 27, °24.4.1 762, landbouwer, gehuwd, 8 kinderen, bezit 800 
:francs. 
Nauw Josse, Plaats 176, °20.11.1754, landbouwer, gehuwd, 5 kinderen, bezit 800 francs. 
Nauw Jean, Plaats 182, °6.2.1759, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 800 francs. 
Provo Pieter, Meersstraat (Rue des Prairies) 18, ° 11.8.1 758, landbouwer, gehuwd, 1 kind, bezit 
800 francs. 
Provo Jean-Baptiste, Meersstraat (Rue des Prairies) 11, °8.2.1761, landbouwer, gehuwd, 6 
kinderen, bezit 800 :francs. 
Spriens Jean-Baptiste, Meersstraat (Rue des Prairies) 35, °11.5.1767, bruggeman (pontonnier), 
gehuwd, 5 kinderen. 
Vandemeulebroucke Pierre, Rugge 5, °18.6.1764, landbouwer, gehuwd, 2 kinderen, bezit 3000 
francs. 
Van Leynseele Pierre, Rugge 31, °2.5.l770, kleermaker, gehuwd, 5 kinderen, bezit 600 :francs. 
Van Leynseele Jean, Langestraat 12, °14.6.1766, weduwnaar, landbouwer, 4 kinderen, bezit 900 
francs. 
Van Leynseele Josse, Langestraat 14, °14.6.1766, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 700 
francs. 
Vandevyvere Ignace fs Josse, Langestraat 22, °18.1.1766, landbouwer, niet gehuwd, zijn ouders 
bezitten 900 francs. 
Vandevyvere Pierre, Langestraat 22, °24.6.1769, landbouwer, niet gehuwd, zijn ouders bezitten 
900 francs. 
Van Doorne Jean, Langestraat 28, °12.2.1767, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 900 :francs. 
Van Den Hove Pierre, Caphoek 61, °14.9.1771, landbouwer, niet gehuwd, zijn moeder bezit 800 
francs. 
Van Leynseele Pierre, Waffelstraete 71, °15.2.1759, landbouwer, gehuwd, 4 kinderen, bezit 2000 
francs. 
Van Leynseele Jacques, Bos 92, °29.l2.1769, landbouwer, gehuwd, 4 kinderen, 800 :francs. 
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Van Leynseele Jean Cs Jacques, CnobbeJstraete 33, °31.8.1766, landbouwer, gehuw<L 5 kinderen, 
bezit 800 francs. 
Van Leynseele Nicolas, Bos 99, °26.2.1764, landbouwer, niet gehuwd, bezit 800 francs. 
Van Leynseele Jean, Bos 99, °24.9.1765, landbouwer, gehuwd,4 kinderen, bezit 800 francs. 
Vanden Nieuwenborgh Jean, Vijver 7, °19.1.1761, landbouwer, gehuw<L 5 kinderen, bezit 800 
francs. 
Van Meenen Gabriel, Plaats 41, °20.12.1764, chirurgijn, gehuwd, 7 kinderen, bezit 600 francs. 
Van Y sselstein Louis, Plaats 51, °1767, handelaar, gehuwd, bezit 4000 francs. 
Vanden Broucke Philippe, Dries 32, ~6.4.1768, landbouwer, gehuwd, 7 kinderen, bezit 2000 
francs. 
Van Leynseele Jean fs Jacques, Dries 31, °28.1.1772, beenhouwer, niet gehuwd, zijn ouders 
bezitten 2000 francs. 
Vandemeulebroucke Jacques, Dries 50, °28.6.1766, landbouwer, gehuwd, 7 kinderen, bezit 900 
francs. 
Van Leynseele Jean, Dries 70, °7.11.1770, landbouwer, niet gehuwd, bezit 900 francs. 
Van Leynseele Martin, Dries 70, °12.6.1768, landbouwer, niet gehuwd, bezit 900 francs. 
Verriest Nicoloas, Dries 71, °28.9.1769, landbouwer, gehuwd, 6 kinderen, bezit 700 francs. 
Vercruysse Jean-Baptiste, Leynseelstraat 34, °8.11.1767, landbouwer, gehuwd, bezit 5000 francs. 
Van Marcke Pierre, Plaats 2, °1.9.1769, bierverkoper, gehuwd, 7 kinderen. 
Van Leynseele Jean, Leynseelstraat 27, °2.4.1755, landbouwer, niet gehuwd, bezit 600 francs. 
Vande Casteele Pierre, Raptorf 43, °16.11.1771, landbouwer, gehuw<L 4 kinderen, bezit 600 
francs. 
Vanden Nieuwenborgh Jean, Raptorf 33, °2.1.1772, landbouwer, niet gehuwd, bezit 600 francs. 
Vandenbroucke Jean, Huttegem 5, °16.11.1759, landbouwer, niet gehuw<L bezit 900 francs. 
Verdonckt Pierre, Huttegem 2, °7.12.1768, landbouwer, gehuw<L 4 kinderen, bezit 700 francs. 
Verdonckt Pierre, Plaats 102, ° 1.11.1762, bierverkoper, gehuw<L 2 kinderen, bezit 700 francs. 
Van Leynseele Ignace, Vijver 4, °18.4.1770, landbouwer, gehuwd, 5 kinderen, bezit 800 francs. 
Van Houtteghem François, Plaats 161, °8.6.1772, landbouwer, gehuw<L bezit 1600 francs. 
Walcarius Emmanuel, Dries 31, °1770, landbouwer, gehuw<L 4 kinderen, bezit 1600 francs. 

Te Avelgem opgesteld op 21 April 1813, door (burgemeester) Ignace Lanneau. 

Boekhandel HERNIEUWEN 


Noordstraat 100 


8800 ROESELARE 


(Tel. 051/201541) 
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18e eeuwse testamenten te Oekene 

Wilfried Devo ldere 

Het interessante oude kerkarchief van Oekene wordt bewaard op het Rijksarchief te 
Kortrijk. Ook het kasselrijarchief van Ieper dat bewaard wordt op het Stadsarchief te Ieper 
(uitgenomen de IVe reeks), bevat (slechts) enkele stukken. Het nummer 1 (RAK, Kerkarchief 
Oekene) bevat een reeks testamenten die werden opgetekend door de pastoor of door de 
onderpastoor van Oekene. Eénmaal (het testament van Joanna Van Wildemeersch) wordt het 
testament achteraf nog eens bij de notaris geregistreerd. De inhoud kan U op het archief zelf 
raadplegen. 
testamenten. 
eerste bundel. 

27.09.1768 
16.01.1766 
28.11.1754 
07.05.1755 
28.02.1729 
07.06.1765 
21.01.1793 
10.02.1746 
23.09.1735 
07.06.1789 
14.04.1772 
19.03.1771 
08.06.1747 
12.09.1795 
12.12.1778 
14.06.1794 
17.05.1776 
29.05.1785 
23.12.1771 
25.11.1788 
05.09.1794 
03.05.1778 
02.03.1793 

29.03.1756 
10.02.1746 
30.10.1779 
06.10.1788 

Gemakkelijkheidshalve krijgt U hier een lijstje voorgeschoteld van deze 
Het lijstje hieronder heeft dezelfde volgorde zoals we de stukken vonden in het 

Amerlinck Paulus Jacobus (pastoor van Oekene) 
Noppe Joannes, fs. Pieter 
Ansebaut Christina, vrouw van Carel Schotte 
Van Hauwaert Theresia, fu. Joos 
Van Wildemeersch Joanna 
Bruwier Joseph, fs. Joos 
Dumolin Aemout 
Buyse Guilliame, fs. Joos 
Goderis Pieter, fs. Jan 
Seynaeve Maria Catharina, huisvrouw van Outer De Bruyne 
Vandenbroecke Petronilla, fa. Jan en Passchina Van Doome 
Viane anna, fu. Petrus - weduwe van Martinus Vandemoortele 
VanBiervliet Pieter 
Bergman Petrus Josephus 
Desmet Bregite, fu. Joseph - weduwe Jacobus Decroo 
Schagt Augustinus, man van Maria Joanna Nollet 
Nollet Anna Mary Therese, weduwe Felix Dumolin 
Blomme Clare Agnes, vrouw van Pieter Joseph Blomme 
Van Dommele Joanna, fa. Joannes en Agnes Feys 
Sinnaeve Josyne, weduwe Gerardus VerhuIst 
Doom Catharina, fa. Christiaen en Veronica Pinket 
Decroo Jacobus, fs. Jacob - man van Bregite Desmet, fa. Joseph 
Olivier Maria Joanna, fa. Pieter en Maria Wynsberge - vrouw van Joannes 
Christiaen 
Verlinde Birgitte, fu. Jan 
Buyse Guilliame, fs. Joos 
Van A verbeke Joannes Bemardus 
Misseyne Joannes, fs. Pieter Joannes en Barbara Rebry 

Bij het lezen van het bundel nr. 2 werden ook hier nog twee testamenten teruggevonden: 


14.06.1740 Verlinde Joannes, fs. Jan 

27.01.1753 Noppe Petronelle, fa. Pieter - vrouw van Joos Goderis (3 stukken) 
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Oekene rond 1750-1769 


Wilfried Devo ldere 

Het nummer 2 van het kerkarchief van Oekene (RAK) bevat een lijst met namen : 
enerzijds peerdeboeren en anderzijds mensen die aan de kerk van Oekene hebben gewerkt. 
We vermoeden dat het handschrift van pastoor Paulus Jacobus Amerlinck is die pastoor was in 
Oekene van 1750 tot aan zijn overlijden in april 1769. Deze lijst geeft waarschijnlijk uit de 
meeste Oekense gezinnen het gezinshoofd waar, vandaar kan het interessant zijn. 

Lyste der peerdeboeren in Ouc/rene 

Joannes Baptiste Buyse 
Bernard Stragier 
Petrus Vande Moortele 
Caesar Labeeuw 
Jacobus Christiaen 
Pieter Joseph Vereecke 
Jacobus Geysen 
Joannes Vannaerde 
Ignaes Vanneste 
Eugenius Nuytens 
Petrus Gekiere, tS. Jacob 
Pieter Gekiere, fs. Carel 
Petrus Joseph Verheecke (esels) 
De wed. Emmanuel Hoste 
Pieter Boutelier 
Bernard Donckels 
Pieter Vanneste 
meester Gekiere 
Petrus Van de Pitte 
Joannes Bottelier 
De wed. Joseph Leenknegt 
Alexander Hoste 
Francis Nuytens 
Jacobus Verlinde 
Joannes Vanhuyse 
Pieter Bostoen 
Baltassar Steverlinck 
Stephaan Verschuere 
De wed. van Pieter Nuytens 
Pieter Verhuist 
Benedictus Verhuist 
Joannes Baptiste Bostoen 
Joannes Debacker 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 


I 

1 

2 

1 

I 

I 

I 

1 

2 

I 

I 

1 


(is het cijfer na de naam het aantal paarden of is 
dit het aantal gewerkte dagen aan de Oekense 
parochiekerk zoals vermeld bij de wercklieden ???) 

Lyste der werck/ieden ofpersoonen dier aenstellen 

dew(elcke) gevrogt hebben aende kercke van 

Ouckene. daegen 

Joannes Outrive jongman I 

Jacobus Renier 1 

Joannes Dumolin I 

Sone Joannes Bas 1 

Vitalis Dumolin ~ 


Pieter Gryse IA 

Pieter Verraes 2 

Joannes Van Hauwaert 2 

Sone Mart(en) Nollet 2 

Sone Joseph Verhuist 2 

Pieter Basyn I 

Pieter Dermaut I 

jacobus Broucke 2 

Ludovicus Valcke 2 

Marie Therese Buyse 2 

Marie Agnes Labaere 2 

Carel Outrive ~ 


Pieter Buyse 2 

Pieter Tange I 

Rosa De Moortele 2 

Pieter Fossé I 

De wed. Judocus Brulois 2 

Joos De Puyt 

Joannes Nollet 

Pieter Fossé I~ 


Bas I ~ 


De weduwe Jacobus Buyse 2 

Pieter Deckmyn 2 

De wed. Labeeuw en dogter 2 

De dogters Rose en Therese 1 

Meester Staes 2 

Joannes Vandenbroucke 1 

De wed. Van den Driessche 2 

Joannes Baptiste Den Backer I 

Ignaes Van de Walie 2 

Joannes en Martinus Godderis 2 

De weduwe Verlinde 2 

Jacobus Vanden Broecke I 

Francis Leman 2 

Clara Scherpereel 2 

De wed. Clement 2 

Andries Halewyn I 
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Ambrosius Plets 
De wed. Bouckaert 
Judocus Brulois 
Josephus Rosseau 
Joannes Soete 

. Lodovicus (sic) Margot 
Joannes VerhuIst by de plaetse 
Joannes Geldof 
Joannes Casier 
Bernardus Wallays 
Pieter Van Dommele 
Joseph Van Huyse 
Pieter Caillie, we Verfaillie 
Joannes Degryse 
Joannes Baptiste Gekiere 
Joannes Olivier 
Francis Verlois 
Eugenius Roelens 
Germanus Raes 
Pieter Casier 
Ignatius Patyn 
Michiel Van Averbeke 
De wed. van Joseph Gekiere 
Martinus De Jaeger 
Jacobus De Gant 
Josephus Moffaut 
Joannes Deremaut 
Joannes Baptiste Samper 
Eugenius Vandromme 
Leonardus Tange 
Michiel Devlies 
Joannes en Pieter Volckaert 
Pieter Wittevrongel 
Meester Gekiere 
Pieter Verduyn 
Louis Capelle 
Francis Bouckaert 
Francis Sintaubin 
Carel Bergman 
Joseph Verhuist 
Joannes Verstraete 
Carel Synaeve 
Joseph Degryse 
Pieter Margot 
Pieter Seys 
Francis Deygens 
Joseph Bruwier 
Pieter Verschuere 
Joannes De Jonkheere 
Pieter Joseph Maes 
Pieter Bruwier 
Joannes Baptiste De Jonge 
De weduwe van Emmanuel Hoste 
Joannes Baptiste De Cavele 
Joannes Baptiste Grimonprez 
Pieter Joseph Vanhalewijn 
Joannes Witdoek 
Joannes Terryn 

Joseph Maes 
De weduwe Martinus Maes 
Joseph Coopman 
Pieter Antone Bergman 
Joseph Lecoutre 
Ignaes Kiepe 

I (doorstreept :) Joseph Tange 
2 Joseph Iser 
I ..... Grimonprez 
1 de weduwe Dervaux 
1 Joseph Decroo 
1 Eugenius Stevens 

Andreas Verfaillie 
1 Pieter Bouckaert 
I Joannes Lefevre 
2 Pieter Dertoi 
I Pieter Wiffel 
1 Pieter Steenkiste 
1 Jan Baptiste Van den Driessche 
1 Pieter Desmet 
I Pieter Klop (sic) 
I Joannes Cools 
I Joannes Baptiste Verhuist 
1 Stephanus Wyffels 
1 Josephus Deseyne 
I Joannes Soenen 
1 Henricus Dont 1 
I Joannes Vermeersch 2 
1 Francis Cools I 
1 Francis Franck 1 
I Joannes Vanfleteren 
2 De weduwe van Pr Joseph Wyffels 
I Pieter Cools 
2 De weduwe van Maximus Hax I 
lY2 Pieter Platteeuw 1 
2 Joannes Nollet I 
I Pieter Joseph Verhuist 2 
I Pieter Bonte I 
I Bernard Verbrugge 1 
2 PÎeter Wanche (?) 1 
I Joannes Nuytens I 
1 Pieter Joseph Pinoo 1 
1 Leonardus De Jonge I 

Walterius Vandoom I 
Joannes Debacker I 

1 Joannes Scherpereel 1 
1 Pieter Vergote 1 
2 Devolder 1 
I Alexius Rason 
1 Jacobus Donck 
1 Abraham Minne 
1 Pieter Coucke 
1 Joseph Nuytens 

Joseph Vanneste 
Baes Versavele 
Antonius Vermeersch 
Joannes Baptiste Steenkiste 
Franciscus Joye 
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Gooi nu het aas.....\ voor een mOOle: 
belon ng-l~têr. 

KBr Life lnvest Plan is het eerste 
product van KBC Bank & Verzekering. U 
vindt er ongetwijfeld onze beleggings- en 
verlekeringsexperthe in terug. 

liet resultaat is een bijzondere levens
ver lekeri 119 wtlcHvan het rendement 
gekoppeld is aan de prestatie van de 
financiële markten. DaariJij bepaalt u 
wel zelf hoe dynamisch u wilt beleggen. We 
bieden u namelijk de keuze uit vijf 
types van fondsen, gaande van veeleer 
defensief tot zeer offensief. U kunt zelfs de 
verschillende types combineren. 

Die flexibiliteit trekken we helemaal 
door. U bepaalt niet alleen zelf het bedrdg, 
maar ook de frequentie van de stortingen. 
En bovendien kunt u jaarlijks gratis uw 
portefeuille helemaal herzien naargelang 
de beursontwikkeling of uw gewijzigde 
persoonlijke toestand. 

Wilt u uw gezi n extra beschermen 
ingeval u iets overkomt? Dat kan. Met een 
formule aangepast aan uw persoonlijke 
situatie. 

Umerkt het: met KBC Life Invest Plan 
vist u nooit achter het net. 

c-
KBC 
KB - ABB - CERA 
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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 tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook uitgaven en 
formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie omslag Vlaamse Stam). Alle brief\visseling in 
verband met lidmaatschap, bemiddeling. familieverenigingen, heraldisch kollege enz. : 

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

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

Inhoud van dit nummer: 

Kalender v.V.F. Tielt, Kortrijk en Roeselare 51 
Programma West-Vlaamse Ontmoetingsdag 53 
Mededelingen 54 
Keurlingen in 1625 en 1631 ten dienste van de kasselrij Ieper (Edgard Seynaeve) 55 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE 11? 

Alle V.V.F.- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje ontvangen. Graag 
vragen we een vrijwillige bijdrage van 100 fr. per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 200 fr. (buit~nland : 350 fr.), eveneens op rekening 467-5022971-10 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 


Artikels voor het nummer van januari 2000. 

Het nummer van januari bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
januari tot en met maart 2000! Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 december 
e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft kan de7.~ ook bezorgen, 
eveneens tegen 1 december. 
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Kalender 

Tielt 

Afdeling TIELT 

Voorzitter : Luc Neyt, Luxemburglaan 21, 

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

Sekretaris, kontaktadres : Lucien Aillict, 

Schuiferskapelsesteenweg 29, 8700 Tielt (tel. 

051/40 11 36). 

Er is werkvergadering, iedere eerste zater

dagvoormiddag van de maand vanaf 9 uur in 

het lokaal, Beernegemstraat 3-5,8700 Tielt. 

De andere zaterdagvoormiddagen kan men het i 


lokaal bezoeken mits telefonische afspraak met l 


de sekretaris. . 


Zaterdag 2 oktober 1999 van 9 tot 12 u : 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Frank Vereenooghe. Gelegenheid tot 
opzoeken. 

Zaterdag 6 november 1999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Geert Vermeulen. Gelegenheid tot op
zoeken. 

Zaterdag 4 december 1999 van 9 tot 12 u 
werkgroep genealogische vorming o.l.v. 
Frank Gelaude. Gelegenheid tot opzoeken. 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 

Sekretaris, kontaktadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056/35 0711) 


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 verlenp"oe v~n oe o.-T ,-Vrollwe<ltr~an 


Dinsdag 26 oktober 1999 van 20 tot 22 u 
les Oud Schrift (II) o.l.v. Johan Roel
straete. Vervolg van de vorige les oud 
schrift met voorbeelden uit zowel primaire 
als secundaire bronnen. 

Dinsdag 7 december 1999 van 20 tot 22 u 
voordracht door Dr. Pierre Mattelaer. 
Onderwerp : Molenaars en molenaars
families in West-Vlaanderen. Dr. 
Mattelaer houdt zich reeds jaren bezig met 
de studie van onze molens. De molen 
speelde een belangrijke rol in het dagelijkse 
leven van onze dorpen. Ook onze 
voorouders, zelfs degene die geen 
molenaars waren, hadden ermee te maken. 
Het wordt zeker een leerrijke avond. 

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 : 

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

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

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

telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 

Voordrachten: 3° vriidal! van de maand. 


Alle vormingsvoor- en namiddagen en 
avonden hebben plaats in ons 
documentatiecentrum in de Kokelaarstraat 
5 te Roeselare. De voordrachten hebben 
plaats in de grote zaal naast ons çentrum. 

Zondag 3 oktober 1999 : genealogische 
vorming van 9 tot 12 u o.l.v. Jaklien 
Watteeuw. 

Zaterdag 9 oktober 1999 : genealogische 
vorming van 13 u 30 tot 17 u o.l.v. Edgard 
Seynaeve. 
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Maandag 11 oktober 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Vrijdag 15 oktober 1999 : voordracht 
door onze ondervoorzitter Edgard 
Seynaeve over het belang van De 
Kortrijkse Weeskamer. Dit archief in het 
Kortrijkse rijksarchief bevat heel wat meer 
dan staten van goed. Spreker doorploegde 
jaren dit archief en komt zo zijn ervaring 
uitleggen. Poorterslijsten, Blauwe boeken 
e.d.m. zullen na deze avond geen geheimen 
meer hebben voor U. Afspraak om 20 u in 
de grote zaal naast ons documentatie
centrum in de Kokelaarstraat. 

Zaterdag 16 oktober 1999 komt de 
afdeling Deinze van de Vlaamse Vereniging 
voor Familiekunde op bezoek. 

Maandag 18 oktober 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Geert Decoene. 

Vrijdag 22 oktober 1999 : genealogische 
vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. Marcel 
Prinsie. 

Zondag 7 november 1999 : genealogische 
vorming van 9 tot 12 u o.l.v. Jaklien 
Watteeuw. 

Maandag 8 november 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Lieve Denys. 

Zaterdag l3 november 1999 : genealo
gische vorming van 13 u 30 tot 17 u o.l.v. 
Trees Vandenbunder. 

Zondag 14 november 1999 : vergeet de 
27ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag niet 
(afspraak te Rumbeke). In de voormiddag 
is er boekenbeurs, 's namiddags voordracht 
Genealogische opzoekingen in het 
Brugse Vrije. (zie elders in dit nummer) 

Maandag 15 november 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Vrijdag 26 november 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Marcel Prinsie. 

Zondag 5 december 1999 : genealo
gische vorming van 9 tot 12 u o.l.v. 
Jaklien Watteeuw. 

Zaterdag 11 december 1999 : genealo
gische vorming van 13 u 30 tot 17 u o.l.v. 
Trees Vandenbunder en Jaklien Watteeuw. 

Maandag l3 december 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Geert Decoene en Lieve Denys. 

Maandag 20 december 1999 : genealo
gische vorming van 18 u 30 tot 22 u o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Uiteraard is ons centrum niet. open op 
vrijdagavond 24 december. Wel hebt U de 
ganse dag gelegenheid om opzoekingen te 
doen op maandag 27 december: 
genealogische vorming van 9 tot J2 u en 
van J3 tot 17 u. Verantwoordelijken 
Jaklien Watteeuw en Edgard Seynaeve. 

Ook de voordracht van januari 
(21.01.2000) staat reeds vast : Wilfried 
Devoldere heeft het over Kerk- en 
disrekeningen als genealogische bron. In 
februari is er opnieuwaperitiefbabbel, in 
maart was een voordracht voorzien over 
het Ieperse stadsarchief, doch de ontmoe
tingsdag van november 2000 brengt dit 
onderwerp. De bestuursvergadering van 1 
oktober a.s. zoekt daarom een ander 
onderwerp. Suggesties zijn altijd welkom. 
Ook voor het volgende werk jaar zijn alle 
voorstellen welkom. Om niet te vergeten ... 
de plaatselijke V.V.F.-afdeling is in het jaar 
2000 twintig jaar jong... Vieren dus !!! 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
West-Vlaanderen 

27ste Westvlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 14 november 1999 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - gouw West-Vlaanderen 
heeft dit jaar plaats op zondag 14 november 1999 in Feestzaal 't OUD STADHUlS, Kerkplein 18,8800 
Rumbeke. (tel. 051/20 02 56) 

10uur:BOEKENBEURS 

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

computersoftware, e.d. 

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

gegevens uitwisselen. 


12 uur 30: MIDDAGMAAL 

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

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

Je kan ook verwittigen via e-mail: wilfried.devoldere@skynet.be. 

Men kan de dag zelf nog uitzonderlijk inschrijven tot 10 u 30. 

Menu: 


Rundstong in madeirasaus en champiguons 
aardappelpuree 

Koffie en gebak 
(twee gewone dranken inbegrepen) 

14 u 30: 

GENEALOGISCHE RONDE VAN WEST-VLAANDEREN 
I 

5° RIT : Opzoekingen in het BRUGSE VRIJE. 

Leiding : Paul Coghe en Guido Bruyneel. 

15 u 30: PAUZE 

15 u 45 : vervolg & vraag en antwoord 

16 u 30 : EINDE 
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Onze deelneming bij het overlijden van : 

Eerwaarde heer Joris LEURIDAN, zoon van Gaston en Maria Leuridan-Nollet. Hij was 
geboren te La Ferté-Fresnel (Fr.) op 8 november 1919 en stierf te Kortrijk op 11 augustus U. 
De uitvaartplechtigheid had plaats in de St-Leonarduskerk te Zuidschote-Ieper op 18.08.1999. 

Wij ontvingen volgende mededelingen : 

* NIEUWE PUBLICATIE: Guido DEMUYNCK. De staten van goed van bet prinsdom 
Izegem (1600-1797). Drongen 1999 in eigen bebeer, 124 p. 
Dit boek bevat de ontleding van meer dan 600 staten van goed van niet-poorters (ook 
gedieden genoemd) woonachtig in Izegem en Emelgem op het grondgebied van het prinsdom 
Izegem. 

Na een inleiding, waarin het belang van de staten van goed voor de familievorser in het 
algemeen wordt beklemtoond, volgt een hoofdstuk over alle mogelijke vindplaatsen van staten 
van goed van Izegemnaren. Naast de in dit werk ontlede staten van goed die werden terug
gevonden in de nu in het Rijksarchief Kortrijk bewaarde oude schepenarchieven, zijn dergelijke 
staten immers ook terug te vinden in de eveneens in het Kortrijkse Rijksarchief bewaarde 
archieven van de Kortrijkse weeskamer (voor de buitenpoorters van Kortrijk), in het stads
archief van Menen (voor de buitenpoorters van Menen), in het stadsarchief van Roeselare 
(voor de buitenpoorters van deze stad) en ook in de schepenarchieven van verscheidene andere 
heerlijkheden waarvan een gedeelte van het grondgebied zich in Izegem ofEmelgem bevond. 

Als voorbeeld wordt de staat van goed van Gelaude CJarysse, een ijzerhandelaar uit 
Izegem, overleden in 1680, gedetailleerd besproken. 
Het werk bevat achteraan uiteraard een index op de familienamen. 
Kan besteld worden door overschrijving van 500 BEF (400 BEF + 100 BEF verzendings
kosten) op rekening nummer 750-9490837-30 van Guido Demuynck, 9031 Drongen . 

.. Lucien LEFEVERE, Paul VANDEWALLE en Werner VERBEKE delen mee dat bet 
nieuwe genealogiscbe programma STAM verkrijgbaar is. Inlichtingen bij Lucien Lefevere, 
Heidestraat 92, 8434 Middelkerke (Tel. 058/23 52 12) - U kan ook inlichtingen vragen via e
mail: l\Jç!\~1l Idl·'t,'rc.!.~\HJ\'alv~l~bc. 

* De Provincie West-Vlaanderen meldt ons dat de zesjaarlijkse prijs voor volkskunde 
opnieuw originele en belangrijke studies wil honoreren die bijdragen tot de lokale en regionale 
volkskunde van West-Vlaanderen. Er zijn 100.000 fr. prijzen voor deze Prijs Volkskunde 
voor 2000. Studies moeten uiterlijk op 15 juni 2000 ingediend worden en men moet minimum 
vijf jaar (op 15.06.2000) West-Vlaming zijn. 
Info en reglement : Provincie West-Vlaanderen. Provinciehuis Boeverbos, Dienst voor 
Cultuur, Koning Leopold IIl-laan 41, 8200 Sint-Andries. 
Tel. 050/40 3444 of403439 
Fax 050/40 31 05 

* Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe uitgaven van V.V.F. Roeselare. 
Indien alles verder naar wens verloopt, zal U alles kunnen aanschaffen op de West-Vlaamse 
ontmoetingsdag van november a.s. 

, 

\;. 
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Keurlingen in 1625 en 1631 ten dienste van de kasseIrij Ieper 

Edgard Seynaeve 

Keurlingen waren rekruten die in woelige ofgevaarlijke tijden door verschillende steden en dorpen 
moesten geleverd worden om voor een kasselrij een soort verdedigings- en interventiegroep te 
vormen.. De bedoeling was te ageren tegen ronddolende en plunderende soldaten (Spanjaarden, 
Italianen, Ieren, Fransen, etc.). Een vreemde kon zijn (militaire) diensten aanbieden. Hij werd dan 
ingehuwd. Men vormde naar Spaans model compagnies onder het bevel van een kapitein, meestal 
een edelman. In de regel gebeurde de inkwartiering in de hoofdplaats van de kasselrij, doch naar de 
gebeurtenissen toe kon de eenheid in andere steden of dorpen vertoeven. Ad idem diende elk dorp 
ofstad een burgerwacht ofeen groep weerbare mannen op te richten. Zij werden naar gelijkaardig 
model gevormd en voerden meestal lokale bewakingsopdrachten uit. De hieronder voorgestelde 
rekruteringsstaten behandelen slechts diegenen die dienst deden voor de kasselrij. Het geheel 
situeert zich binnen de 30-jarige Oorlog (1618-1648). 

A. Monstering dd 3 februari 1625 te Roeselare 

"..Actum binnen Rousselare, den 3e tèbruary 1625, hebben wy onderschreven ghecommitteerde van 
weghen myn heeren Bailliu ende schepenen der zaele ende casselrle van Ipre, rno~1erynghe 
ghedaen vande persoonen upghenommen als Cuerlynghen ten dienste vanden lande, binnen de 
casselrye van Ypre, zoo inde westambachte als oostambachte, midtsgaeders up de prochien vande 
heeren vassaelen gheinclaveert inde voornomde casselrie, zoo hier naer volcht, ende dat volghende 
dordre van hare serenissime hoogeyt, in daten ..". 

De namenlijst werd opgesteld aan de hand van een revue en twee betaalstaten uit nummer 189 van 
de 2e Reeks, kasselrij Ieper. De revue van 1625 is genealogisch interessant daar zij in de regel 
ouderdom woon- en geboorteplaats alsmede een geschreven portret vermeldt. 

Officieren 

Casteele vanden, jonker Hector-Jan, kapitein (en zijn knecht). 
Provyn van, jonker Ferdinand, luitenant (en zijn knecht). 

Gegt'!dueerden 

Blanckart, Jaecques, sergeant. 

Glassoo, Joos, sergeant. 

Gryse de, Joos, 36 jaar, geboren van Roeselare, bruin van haar en baard, gewone gestalte, korporaal, musket (van de 

Kapt). 

Cottel. DÎerick. 26 jaar. geboren van l,edegem, blond haar, lang van gestalte en mager. korporaal, musket (van de 

KasseIrij). 

Heygbers, Herman, 50 jaar. van Buggenhout in Brabant, bruin-grijs haar, groot van gestalte, korporaal, musket (van 

de Kapt). 

Bultynck., GuilIe, 48 jaar, van Deinze, blond-grijs haar. gewone gestalte, korporaal, musket (van de Kapt). 

Poysson, Noel, 38 jaar, geboren van Longcoing(?), blond van haar, gewone gestalte,korporaal, musket. 

Vincent, Denyes, 30 jaar, van Materen, blond van haar, toont zijn tanden, gewone gestalte, korporaal, musket (van de 

Kapt). 


Bijzondere 

Claisson, Loyes iS Joos, tamboer. 
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Coeoe de. Pieter fs Danneels. tamboer. 

Bruyoe de, Rolang, 48 jaar, van Menen, bruin van haar, de kin zonder baard, gestalte ,Iambersat lanspassat = 


onder-korporaal), piek. 

Arteel, Clays fs Maryns, 34 jaar, van Ardooie, rosse baard, een litteken op de linker kaak, gestalte, lambersat, musket. 

Vel'lDe.'iCh, Caerle, 28 jaar, van leper doch wonende te Bixschote, kastanjebruin haar, gewone gestalte, lambersat, 

musket:. 

Ytzweert, Remy, 29 jaar, van Hondegem, blond-bruin van haar en baard, gewone gestalte, lambersat, musket. 

Woestyne wode, Jan, 40 jaar, van Beselare, rosse baard, gewone gestalte, lambersat, musket. 

Zype wnder, Mailliaert, 21 jaar, van Elverdinge, zwart van haar, zonder baard, lang van gestalte, lambersat, piek. 

Werdenier, Guille, 38 jaar, van Rollegem-Kapelle, kaal, ros-bruine baard ?, gewone gestalte, lambersat, musket:. 

Vervidtz, Jan, 33 jaar, van Meries(?), zwart van haar en baard, litteken in de linkerhand, gewone gestalte, lambersat, 

afWezig op de revue. 


Soldaten 

Maelstar, Jooris, 39 jaar, van Hollebeke, kastanjebruin haar, hoog van gestalte, soldaat, afWezig op de revue. 
Nieukenke vaD. Maryn, 20 jaar. van (W)Rozebeke. bruin van haar. zonder baard, gestalte, soldaat. musket (van de 
Kapt). 
Myoguoot, Michiel, 32 jaar, van Geluwe, bruin van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, musket (van de Kapt). 
Dove wo, Mahieu, 20 jaar. van Bergues-St.Winocq. kastanjebruin haar. gewone gestalte. soldaat, musket (van de 
Kapt) (in andere bron een piek). 
Conyock de, Caerle, 19 jaar, van Westnieuwkerke, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer 
(absent). 
HerreDl8D, Claeys, 19 jaar, van Reningelst doch wonende te Zonnebeke, kastanjebruin haar, zonder baard, gewone 
gestalte, soldaat, musket. 
Mabieu., Jacques, 21 jaar, van Zonnebeke, blond van haar, zonder baard. lang van gestalte, soldaat, roer. 
Caestek:er de, Christiaen, 24 jaar, van Passendale, rosse baard, gewone gestalte. soldaat, musket. 
Everard, Jacob, 22 jaar, van Passendale, bruin haar, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Bergbe wnden, Ampluenis., 33 jaar, van Rekkem, blonde baard. gewone gestalte, soldaat, piek. 
Hallemao, GuilIe, 25 jaar. van Steenkerke, blond haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Laetere de, Christiaen, 28 jaar, van Norberquin, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Febu.re de. Jacques, 33 jaar, van Wattrelos doch wonende in Roeselare. kastanjebruin haar, gewone gestalte. soldaat. 
musket. 
Byest wnder, Joos., 30 jaar, van Izegem, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, musket (van de Kapt). 
Baecquelandt. Anthuenis., 39 jaar. van Moorsele doch wonende te Oekene. bruin van haar en baard, gewone gestalte. 
soldaat, piek. 
RobaiJ. vaD, Franciscus, 40 jaar, van Langemark, bruin van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, roer (in andere 
bron musket), op 27 maart 1625 te Roeselare uit de eenheid verwijderd. 
Durant, GuilIe, 33 jaar, van Materen(?) doch wonende tI: Boezinge, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, 
musket. 
SaveIe, Joos. 22 jaar. \lan (W)Rozebeke. bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roef". 
Kyeke, Alard, 40 jaar, van Wanre/os doch wonende te Ledegem, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, piek. 
Cazier, Antone fs Guille, 38 jaar, van Tourcoing doch wonende te Ledegem, bruin van haar en baard, gewone 
gestalte, soldaat. musket. weggezonden op 27 maart 1625 wegens onbekwaamheid. 
Conynck de. Jan, 33 jaar, wat baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Steenkyste wo, Rogier, 30 jaar, van Rollegem-Kapelle, blond van haar, een klein baardje, lang van gestalte, soldaat, 
musket. 
Haene de, Joods, 28 jaar, van Westnieuwkerke, kastanjebruin haar, met kwetsuur op het voorhootä, gewone gC!>1alte, 
soldaat, roer. 
Quynteo, Pieter, 19 jaar. van Zonnebeke, bruin van haar, zonder baard. gewone gestalte. soldaat, roer. 
Debootte, Bernard, 19 jaar, van Zonnebeke, kastanjebruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Dancoisin, Adrian, 30 jaar, van Passendale, blond haar, ros van baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Dynghelsche. Caerle. 21 jaar, van Beselare, blond van haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, roer. 
Dinghelsche, Danneel, 37 jaar, van Beselare, kastanjebruin haar, wat baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Crespeel, Anthuenis, 22 jaar, van Beselare, blond haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Mayere de, Jooris, 34 jaar, van Moorslede, bruin haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, piek. 
Rycourt, Jan, 24 jaar, van Moorslede, kastanjebruin haar, wat baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
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Vriendt de, Pieter, 25 jaar, van Beselare, blond van haar, klein baardje, lang van gestalte, soldaat musket niet 

aanwezig op de revue. 

Seheye, Denys, 26 jaar, van Geluwe doch wonende te Zonnebeke, bruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, 

musket, afWezig op de revue. 

WaDe vande, Jan, 20 jaar, wonende te Oostnieuwkerke, kastanjebruin haar, geen baard, lange magere gestalte, 

soldaat, musket. 

Deurwaerder de, Outer. 24 jaar. geboren te Oostnieuwkerke doch wonende te Hooglede, huin haar, wat baard. 

gewone gestalte, soldaat, roer. 

Faulcquon, Jehan, 23 jaar, van Wambrechies doch wonende te Hooglede, bruin haar en baard, gewone gestalte, 

soldaat, musket 

Joye, Rogier, 23 jaar, van Hooglede, bruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 

Neeker de, Vincent, 40 jaar, van Roeselare doch wonende te Hooglede, kastanjebruin haar, wijd van oren, gewone 

gestalte, soldaat, piek. 

Bnmsteen, Paschier, 50 jaar, van Ettelgem doch wonende te Hooglede, bruin haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 

musket. 

Sanders" Christiaen, 30 jaar, van Gits, bruin van haar en baard, lange gestalte, soldaat, musket. 

Mabieu, Adriaen, 22 jaar, van Beselare, blond haar, wat baard, kort van gestalte, soldaat, piek, afWezig op de revue. 

Ramey, Jan, 36 jaar, van Waasten doch wonende te Passendale, bruin haar en baard, gewone gestalte, soldaat, piek. 

Myte, Anthuenis, 32 jaar, van Passendale, met een barstje in de neus. een scheve mond, ros van haar, wat baard, 

gewone gestalte, soldaat, roer of lans? 

Ventiel, Gillis, 23 jaar, van Passendale, zwart haar, zonder baard, kort van gestalte, soldaat, roer. 

CotteUe. Pieter, 38 jaar, van Marque (?) doch wonende te Ledegem, zwart van haar en baard, is gewood, gewone 

gestalte, soldaat,·musket. 

Poelaert, Jan, 19 jaar, van Moorslede, blood van haar, zonder baard, gewooe gestalte, soldaat, roer, liep van de 

eenheid weg op 18 maart. 

Donche, Noel, 34 jaar, van Verlinghem doch wonende te Boezinge, litteken op het voorhooffi. kastanjebruin haar, 

gewone gestalte, soldaat, musket. 

Kyeken, Pieter, 43 jaar, van Belle (Bailleul) doch wooende te Staden, bruin van haar en baard, gewooe gestalte, 

soldaat, piek. 

Turby, Jan, 40 jaar, van Labersin(?) (mogelijks Lambersart bij Rijsel) doch wonende te Staden, bruin van haar en 

baard, lang van gestalte, soldaat musket. 

VeUe, Christiaen, 29 jaar, van Wijtschate, bruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 

Ooghe, Joos, 18 jaar, van Gits, putjes in de kaak, ros-blond haár, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 

Munek de. Andries. 33 jaar, van Rumbeke, blood haar, rosse baard, gewooe gestalte. soldaat, roer. 

Pere Le, Pieter, 21 jaar, van Moeskroen doch wonende te Gullegem, bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, 

soldaat, musket (van de Kapt). 

Mynguoot. Pieter, 49 jaar. van Geluwe doch wonende in Moorslede, zwart van haar en baard, gewone gestalte, 

soldaat, roer. 

Plucquet, Loyes, 40 jaar, van Baillieux in het Doornikse, kastanjebruin haar, lang van gestalte, soldaat, musket 

Cleene de. Jan, 39 jaar. van Kruishoutem doch wonende te Boezinge, bruin van haar en baard gewone gestalte, 

soldaat, musket. 

Clarisse. Mathys, 20 jaar, van Geluveld, ros van haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, roer, weggelopen op 

21 maart. 

Verbaeghe, Maerten, 39 jaar, van Izegem onder de kasseIrij leper, ros--blond van haar, gewone gestalte, soldaat, roer. 

Myle, Vincent, 50 jaar, van Armentiers doch wonende te Moorslede, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, 

roer. 

Lamotte, (Jsten. 40 jaar. van Tourcoing doch wonende te Rumbeke, bruin van haar en baard, gewone gestalte, 

soldaat, piek, afWezig op de revue. 

Rieu do, Anthone, 36 jaar, van Tourcoing doch wonende te Rumbeke, kastanjebruin haar, lang van gestalte, soldaat 

piek, afWezig op de revue. 

Lamotte, Andries, 33 jaar, van Roncq doch wonende te Rumbeke, bruin van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 

piek, afWezig op de revue. 

Haye de la, Noel, 45 jaar, van Wambrechies doch wonende te Beselare, bruin van haar, lange neus, gewooe gestalte, 

soldaat, roer. 

Vanlé, Jan, 30 jaar. van Moorsele doch wonende te Hoogiede. blond van haar, ros van baard, korte gestalte, soldaat 

roer. 

Plancke, Caerle, 30 jaar, van Poperinge doch wonende te Ieper, kastanjebruin haar, gewone gestalte, soldaat, musket. 
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PaIIo, Jan, 20 jaar, van Cassel doch wonende te leper, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat. roer. 
Ruebeos, Pieter, 25 jaar, van Hollebeke, zwart gekruld (ghecrooleert) haar, een weinig baard, gewone gestalte, 
soldaat, musket. 
Vercruice, Gui\le gezegd Sunne, 40 jaar, van RoIJegem-Kapelle, blond van haar, wat baard, lang van gestalte, 
soldaat, piek. 
Simpele de, Pieter, 25 jaar, van Langemark, ros van haar en baard, lang van gestalte, soldaat, musket. 
BuIcke, Jan, 21 jaar, van Tourcoing doch wonende te Ledegem, bruin van haar, wat baard gewone gestalte, soldaat 
musket. 
Carre, Jan, 34 jaar, van Moorslede, bruin van haar en baard, lang van gestalte, soldaat, musket. 
Bosset Pieter, 27 jaar, van Moorslede, bruin van haar en baard, gewone gestalte.. soldaat, roer. 
Struve, Guille, 62 jaar, van Moorslede, kaal met wat bruin-grijs haar en baard, gewone gestalte, soldaat, piek, 
afWezig op de revue. 
MiJleaunp, Martin. 35 jaar, van Landa(s) bij Orchies doch wonende te Moorslede, blond van haar en baard, gestalte 
.." soldaat, piek. 
Raes du, Martin, 18 jaar, van Berlemont doch wonende te Ledegem, bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, 
soldaat, roer, overleden op 14 april 1625, 
Ingbele, Christiaen, 19 jaar, van Maastricht doch wonende te Roeselare, blond van haar, zonder baard, gewone 
gestalte, soldaat, roer. 
Gentyt Jehan. 21 jaar, van Moorslede doch wonende te Ledegem. bruin van haar, zwarte baard, gewone gestalte, .. "" 
soldaat, roer, weggezonden op 29 maart 1625. 
HaUo, Jan, 29 jaar, wonende te Moorslede, bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
BoIengier, Andries, 17 jaar, van Mesen, bruin haar, zonder baard kort van gestalte, soldaat, roer. 
DassoaeviUe, Jan, 30 jaar, van Houplines doch wonende te Mesen, ros van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 
piek. 
COIlynck de, Caerle.. 17 jaar, van Mesen, blond van haar, zonder baard gewone ge!;talte, soldaat. roer. 
Legrou, Martin, 28 jaar, van Wijtschate, blond van haar, zonder baard, een litteken op het hoofd, gewone gestalte, 
soldaat, piek, weggezonden op 26 maart 1625. 
Capon, Roland 21 jaar, van Verlinghem doch wonende te Boezinge.. bruin van haar, zonder baard gewone gestalte.. 
soldaat, roer. 
Moor de, Andries, 21 jaar, van Belle (Bailleui) doch wonende te Neder-Waasten, bruin van haar en baard, gewone 
gestalte, soldaat, musket. weggelopen op 13 maart 1625. 
Rogier, Jan, 30 jaar, van Duelsemont (Deulemont) doch wonende te Voorde, bruin van haar en baard, gewone 
gestalte, soldaat, musket. 
Milleville, Pieter, 30 jaar, van Frelingem doch wonende te Boezinge, blond haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 

roer. 

BUIa.. Jacques, 21 jaar, van Langemark, bruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 

WaDe \'Bode, Caer1e, 20 jaar, van Langemark, zwart haar, zonder baard, gewooe gestalte, soldaat, roer. 

Grave de. Joos, 23 jaar, van leper doch wonende te Langemark, bruin van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 

roer. 

Ru.. (of DUlle 1) de. Heindrie, 24 jaar. van Ath doch wonende te Langemark. kastanjebruin haar, gewone gestalte, 

soldaat, piek. 

Veile, Jan, 20 jaar, van leper doch wonende te Langemark, blood van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, 

roer. 

Duesart, Passchier, 31 jaar, van Nieuwkerke doch wonende te Langemark, kastanjebruin haar, lang van ge!>"talte, 

soldaat, musket . 

.'aenes. Jan. 40 jaar. van Monl'i.<;en in het land van Limburg doch wonende te Langemark. kastanjebruin haar. gewone 

gestalte, soldaat, musket, overleden op 20 april 1625. 

Bertheloot, Charles, 23 jaar, van Haringe doch wonende te Langemark, bruin haar, zonder baard, gewone gestalte, 

soldaat roer. 

Werque (Weryne ?) de, Jehan, 40 jaar, geboortig van Gelderland doch wonende in Voorde, bruin van haar en baard, 

gewone gestalte, soldaat, musket. 

Capelle, Jan, 22 jaar, van Wervik doch wonende te Langemark, bruin van haar, zondeer baard gewone gestalte, 

soldaat, piek. 

Vos de, Caerle, 30 jaar, van ReningeIst doch wonende te Langemark, ros van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, 

musket. 

Ryaodt, Lieven, 25 jaar, van Langemark, bruin van haar, ros van baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
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Braem, Jan, 36 jaar, van Wervik doch wonende te Langemark, bruin van haar, ros van baard, gewone gestalte, 

soldaat, piek. 

F1eurbaey, Jacques fs Jacques, 17 jaar, van Langemark, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 

Fleurbaey, Jacques (d'oude), 47 jaar, geboortig van Komen doch wonende te Langemark, ka.<>tanjebruin haar, gewone 

gestalte, soldaat, roer. 


Hogot (of Huyot ?), Adriaen, 20 jaar, van Vleteren doch wonende te Langem~ ros haar, zonder baard, lang van 
gestalte, soldaat, musket, weggelopen op 10 april 1625. 
Rye do, Daneel, 20 jaar, van Haringe doch wonende te Passendale, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, 
soldaat, roer. 
Daele van, Joos, 36 jaar, van Steenvoorde doch wonende te Langemark, bruin van haar en baard gewone gestalte, 
soldaat, musket. 

Bisschop, Pieter, 17 jaar, van Boezinge, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, piek. 
Fourreau do, Gherard, 20 jaar, van ... , zonder baard, kort van gestalte, soldaat, roer. 
Baele, Mailliaert, 40 jaar, van Zormebeke, bruin van haar en baard, een litteken op het voorhoofd, gewone gestalte, 
soldaat, musket. 
Paters, Jan, 24 jaar, van Boezinge doch wonende te Zillebeke, ros van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, 
musket. 
Thery, Phlips, 33 jaar, van Henegouwen doch wonende te Ruddervoorde, Kastanjebruin haar, met een gespleten 
baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Lassé, Maerten, 20 jaar, van Kuurne doch wonende in Eme\gem, zwart van haar, zonder baard, gewone gestalte, 
soldaat, roer (van de Kapt) oflans? 
Veile, Passchier, 22 jaar of iets ouder, van Wijtschate, ka.<>tanjebruin haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, 
roer. 
Helleboot, Jaques, 20 jaar, van Duesemondt, kastanjebruin haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, musket. 
Coppeyn, Jan, 18 jaar, van Houtem, blond van haar, zonder baard gewone gestalte, soldaat, roer (van zijn zelfS). 
Lalleman, Mathys, 22 jaar, van Houtem, zwart van haar, wat baard, gewone gestalte, soldaat, roer (van zijn zelfS). 
Mannault, Pieter, 20 jaar, van Hollebeke, blond van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Toren, Anthonin, 21 jaar, van Duesemondt, bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, lans. 
Bar de Ie, Gherard, 20 jaar, van Duesemondt, bruin van haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Paelynck, Jan, 2\ jaar, van Oostvleteren, zwart van haar, zonder baard, een litteken op de kaak, lang van gestalte, 
soldaat, piek. 
Moreau, Gillis, 32 jaar, van Belle, ros van baard, gestalte, soldaat, musket. 
&hildere, Florens, 27 jaar, van (?) ..kercke, zwart van haar, kastanjebruine baard, groot van gestalte, soldaat, musket. 
Quynten, Jan, 20 jaar, van Belle (Bailleul), zwart haar, zonder baard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
Rellebel, Ostinne, van Waasten, 21 jaar, zwart van haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, musket, 
weggelopen op 16 maart 1625. 
Frederkq, Domyn. 19 jaar, van leper. kastanjebruin haar. zonder baard gewone gestalte, soldaat, musket. 
Coppeyn (of Cotteyn), RObeI1, .... jaar, van Komen-buiten, speelman, bruin van haar, wat baard, gewone gestalte, 
soldaat, roer (van zijn zelfS). 
Tournouet van, Boudewyn. 26 .iaar. van Kachtem, bruin van haar, wat baard, .... gestalte, soldaat, roer. 
Bisschop, Alexander. 22 jaar, van Boezinge, blond haar, zonder haard, lang van gestalte, soldaat, musket. 
Clercq de, Frans 15 Gherard, 26 jaar. van Westnieuwkerke, zwart van haar, ros van baard, gewone gestalte, soldaat, 
piek. 
Vermelle, GilIis, 37 jaar. van Blareghem(?) doch wonende te Staden, blond van haar, ros van baard, gewone gestalte, 
soldaat musket (van de Kapt). 
Dossier. Pieter. 30 jaar, van _....• bruin van haar en baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Leene van, Mahieu, 34 jaar, van Staden, bruin van haar, blond van baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Cazemaeeker, lsaacq, 50 jaar, van Komen doch wonende te Wytschate, bruin van haar en baard, .... gestalte, soldaat, 
roer. 
Vereecke, Jan, 25 jaar, van Oostnieuwkerke, blond van haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat. musket. 
&hoonbaert, Pieter, 33 jaar, van Ardooie, Kastanjebruin haar, wat baard, drie littekens op zijn voorhoofd, .... gestalte, 
soldaat, musket. 
Moisne Ie, Phlips, 2\ jaar, van Moeskroen, zwart haar, wat baard, gewone gestalte, soldaat, musket. 
Ry do, Comelis, 16(?) jaar, van Moeskroen, zwart van haar, zonder baard, lang van gestalte, soldaat, piek, 
weggelopen op 15 maart 1625. 
Maestegben (of Machteghen '!) van, AdrÎaen, 38 jaar, van Kortrijk doch wonende te Roeselare, bruin van haar en 
haard, gewone gestalte, soldaat, roer. 
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Bouequenooghe, Jacques, 20 jaar, van Mesen doch wonende te Poelkapelle (Capelle poele in Langhemarct), gekruld 

kastanjebruin haar, zonder baard, gewone gestalte. soldaat, piek. 

Blasoen, Jan, 25 jaar, van Gits doch wonende te Roeselare, blond van haar, een sikje en een witte snor, gewone 

gestalte, soldaat, musket. 


B. Monstering van 16 Juni 1631 te Ieper 

"..Monsterynghe ghenomen van het upghenomen volk dezer kasseJrie van Ipre, inghevolghe vande 

brieven vanden Rade in VIaenderen ghedateert vanden 4e dezer. 

Actum den 7e juny 1631, present: jonker Albert-Comelio van Hemers, heere van Moerbeke Bailliu, 

jonker Christiaen Boudens, heere van Poelcapelle, NoofVille, etc. 

Actum den 16e juny 163 L". 


OfIkieren 

Casteele wnde jonker Hector-Jan, kapitein, en zijn knecht. 
Wecbsteen d'heer Joos, alferis (officier-vaandeldrager), en zijn knecht. 

Ggradueerden 

Glassart Joos., sergeant, van Zonnebeke. 
JallSSObS Gherarcl sergeant, van Ieper. 
Heyghers Herman, korporaal, van Staden. 
Dooce Noel, korporaal, van Boezinge. 
Hoet Matthys, korporaal, in St.Jans. 
Glassart Loys, korporaal, van Zonnebeke. 

Bijzondere 

Provoost Pieter, tamboer, van Ieper. 

Provengier Andries, tamboer, van Ieper. 

Quinten Pieter, lanspassat (= lambresat == onder-korporaal), van Zonnebeke. 

Puis du Michiel, lanspassat, van Zonnebeke. 

Duraot Guillames, lanspassat, van Boezinge. 

Cleene de Jan, lanspassat, van Boezinge. 


Musketien (bedienaars van een rad"lotgeweer met steunvork) 


Carpentier Jan, van Komen, met rapier (lange en sterke degen). 

Sleere wnde Maillarcl van Hooglede, atwezig. 

Sys Bertholomeus., van Komen, met rdpier. 

Mignoot Michiel, van (W)Rozebeke. 

RaIllOll Piere, van Komen, met rapier. 

Wardenier GuiHame. van Rollegern(-Kapel/e). 

Mueniack Pieter, van Wervik, met rapier. 

Wane wode Pieter, van Bixschote, met rapier. 

Febure Ie Walrand, van Langernark, met rapier en tQrquette (steunvork voor geweer). 

Berghe wnden Ampleunis, van Boezinge. 

Moreau GilIes, van Boezinge, met rapier. 

Saleo Marin, van Zonnebeke. 

Bogard GiIlis, van Vormezeie, met rapier. 

Bouckaert Joos. van Staden, met rapier. 

PoulliD Philippe, van Douai, met rapier. 

Schietspoele Glaude, van Neuville, met rapier. 

Faut Ie Jan, van Douai, met rapier. 
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Bois du Adriaen, van Ath, met rapier. 

Vaillaot Alexander, van Wervinghen (Wervik ?), met forquette. 

Nivelle de Jan, van Zonnebeke. 

Morkercke van Maryn, van Zonnebeke. 

Pont do Amoolt, van Gent, met rapier. 

Varain Nicolais, van Brussel, met rapier. 

BruIin Pieter, van Moorseie, met rapier. 

Recou Jaques., van Zonnebeke. 

Grimonpond Philippe, van Zonnebeke. 

Meeoeo van Maryn, in StJacobs. 

Sambergbe Marcus, van Arien (Aire). 

Coninek de Jaques., van Langemark. 

Lespioe Jaques., van StPol, met rapier. 

Turcq Jooris, van Brugge, met rapier. 

Jardin du Loys, van Atrecht (Arras), met rapier. 

Doodaine Jaques, van Dikkebus, absent, weggelopen tijdens zijn wachtdienst (sentinelle). 

Picko Glaude, van Douai, met rapier. 

Fremault Claeys, van Passendale. 

Tailly Loys, van Ligny-St.Florelle bij St.Pol, met rapier. 

TaiJly Guillain, idem, met rapier. 

Rooze de Jan, van Boezinge. 

Roy Ie Jeroon, van Komen, met rapier. 

Witte de Michiel, van Passendale, met rapier. 

Berdou Augustin, van Poperinge, met forquette. 

Crapeel Marcx, van Komen, met rapier. 

Sellier Alard, van Wervik, met rapier en forquette. 

Saisaer Jooris, van StJans. 

Verbulle Adriaen, van (W)Rozebeke, blijft in dienst. 

LalIeman Lieven, van Zonnebeke, met forquette. 

Sale la Mathys, in StJans, met forquette. 

Norrier Comelis, van leper. met rapier. 

Viane Andries, van Roeselare, met rapier. 

Zeghers Lambrecht, van Roeselare. 

Rorembaut Anthuenis, van Gent. 

Sombar Jan, van Langemark. 

MeuriD Jaques., van Gorgue ('!!) (is dit Berghes ?). 

Forgeron Bertholomeus, van Armentiers. met rapier. 

Grave de Lion, van Passendale. 

Coorne Jaques, van leper. 

Routte vaD Guillaume, van Hooglede. 

Clercq de hubrecht, van Brielen. 

Quinten Jaques, van Zonnebeke. 

Roone van ComeJis, van StJacobs, met rapier. 

Pape Frederic, van Bergen in Henegouwen. 

Faut du Jan, van (W)Rozebeke. 


(71 musquetten, danofvoor de capetin 11, blyft voor de Ca<;selrie 60). 

Haakb1HleDÎers (Harquebusiers) (bedienaars van lontslotgeweren ofroeren) 

Caesmakere lsaac, van StJacobs, ... ? 

Casier Joos, van Beselare. 

F1eurbay Jan, van Langemark, met rapier. 

Mesure Anthuenis, van Hooglede. 

Quicke de Pieter, van Vormezeie, met rapier. 

BlUSCbere de Joos, van Staden, met rapier. 

Bergbe Josse, van Vlamertinge. 
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Fleur Mahieu. van Dikkebus. 

Sys Mahieu, van Komen. 

Cleene de Jan, van Boezinge. 

Sijs Jaques, van (W)Rozebeke. 

Desramanb: Pieter, van Waasten, met rapier. 

P.m du Maryn, van Zonnebeke. 

BiUars Nool, van Atrecht (Arras), met rapier. 

Boeuf de Anthuenis, van VormezeIe, met rapier. 

Hie la Mars, van Hazebrouck. 


(16 roeren) 

Piekeniers (bewapend met een lange lans) 

Cbasteau du Pieter, alWezig. 

Bisschop Cornelis, van Menen, met rapier. 

Cooinck de Jan, van Ledegem. 

Mon du Vincent, van Passendale, met rapier. 

Ostin Gillis, van Geluveld, met rapier. 

Ricbard Jan, van Boezinge, met rapier. 

L'Ostie Gabrie1, van Boezinge. 

Hameau du Pieter, van Vlamertinge, met rapier. 

Pois de Jan, van Arien (Arre), met rapier, (3 ponden 12 schellingen). 

Torrel Guille, van Haubourdin. 

ChevaUier Andries, van Langemark. 

Boze de Gille, van Biesme bij Doornik. met rapier. 

Cattau Jan, van StJans. 

Quicke de Mahieu, van Vormezeie, met rapier. 

Tercij 8ertholomeus, van Vormezele, met rapier. 

Carlier Jacques, van Komen, met rapier. 

Boys de Jan, van Geluveld 

Kemel (ofKornel ??) Pauwels, van Boezinge. 

Willaert Jan, van Staden, met rapier. 

Ridon Anthuenis van Wijtschate, met rapier. 

Bouve Piere, van Meteren(?). 

Boe (?) Pieter, van Duinkerke, met rapier. 

Ledon (ofl.edou ?) Jaques, van Waasten. 

Rue de GiIIis, van Reningelst, afWezig (vertrokken van Hooglede). 


(Z4 pieken). 

In deze lijst doorstreepte namen 

I. Bij de Musketiers 

Bouve de Pieter. 
Carlier Philippe. 
BoUaert Noo\. 
Raed de Gillis. 
Clercy de Mahieu. 
Brulan Pieter. 
Noonnander Jaques, in Bixschote, weggebleven. 
d'Aussy Jaques. 

2. Bij de Haakbusseniers 

Burchgrave de Jan. 
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Boemde Anthuenis. 
Clercq de Christiaen. 

3. Bij de PiekeDiers 

CODinck de Jan. 
RooD? de Comelis. 
Grave de Lion. 
Febure de Guille. 
COOiDCk de Caerle. 

Bron: Stadsarchiefleper, Kasselrijarchiefleper IIe Reeks, Nr 189. 
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KBC We Invest Plan is het eerste 
product van KBC Bank & Verzekering. U 
vindt er ongetwijfeld onze beleggings- en 
verzekeringsexpertise in terug. 

Het resultaat is een bijzondere levens
verzekering waarvan het rendement 
gekoppeld is aan de prestatie van de 
financiële markten. Daarbij bepaalt u 
wel zelf hoe dynamisch u wilt beleggen. We 
bieden u namelijk de keuze uit vijf 
types van fondsen, gaande van veeleer 
defensief tot zeer offensief. Ukunt zelfs de 

Die flexibiliteit trekken we helemaal 
door. U bepaalt niet alleen zelf het bedrag, 
maar ook de frequentie van de stortingen. 
En bovendien kunt u jaarlijks gratis uw 
portefeuille helemaal herzien naargelang 
de beursontwikkeling of uw gewijzigde 
persoonlijke toestand. 

Wilt u uw gezin extra beschermen 
ingeval u iets overkomt? Dat kan. Met een 
formule aangepast aan uw persoonlijke 
situatie. 

Umerkt het: met KBC Life Invest Plan 

0KBC 

verschillende types combineren. vist u nooit achter het net. KB - ABB - (ERA 

.. In~lhrîJvjngsnurnmer CDV KBC Bank NV: 26256, VerL.t'kcr3ar: KBC Verzek\.'ringen NV, onderneming toegelaten vonr alle takken ondl't code 0014 OCB. 4 juli 1979, B,S. 1.4 juli 1979). 




