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Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN :

Wanneer: woensdag 20 februari 2008 van
14 tot 16 u in het Erfgoedhuis. Tweede
paleografische vormingsnamiddag
Oefeningen oud schrift. Documenten uit
RAK. Lesgever: Johan Roelstraete.

Dinsdag 18 maart 2008 van 20 u tot 22 u.
Nacht van de geschiedenis georganiseerd
door Davidsfonds Heule in samenwerking
met VVF-Kortrijk, HK Langs
d’Heuleboorden en vzw de Heerlijkheid.
Voordracht met powerpointvoorstelling:
“De Heerlijkheid van Heule vroeger en
nu” door Johan Roelstraete. Waar: de
Vonke, Lagaeplein, Heule.

Wanneer: woensdag 16 april 2008 van 14
u tot 16 u
Derde paleografische namiddag. Latijn in
genealogische bronnen door E.H. Guy
Algoet
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: woensdag 7 mei 2008 van 14 u.
30 tot 16 u. 30
Onderwerp: De Geschiedenis van het
bidprentje met toepassingen in het
gedcomproject (computer) met powerpoint
Wie: Stefaan Louagie
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: woensdag 4 juni 2008 van 14 u
tot 16 u
Genealogie in het onderwijs o.l.v. Walter
Swinnen (Mechelen)
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: dinsdag 23 september 2008 om
20 u
Voordracht: “Philatelie. Een bron van
geschiedenis, genealogie en heraldiek”
door de heer Guy Contant.
Waar: Erfgoedhuis

Wanneer: donderdag 9 oktober 2008 van
19 u. tot 21 u.

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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Voordracht met powerpoint: “Genealogie
van de graven van Vlaanderen” door
Veronique Lambert
In samenwerking met de Gidsenkring, De
Leiegouw, archeologische stichting
Waar: erfgoedhuis (met eventueel bezoek
aan Gravenkapel)

Wanneer: woensdag: 10 december 2008
van 14 u. tot 16 u.

(vertrek Broeltorens om 13.30 u. met de
wagen, wie over geen wagen beschikt kan
meerijden)
Bezoek aan het stadsarchief en
archief/bibliotheek De Gaverstreke in
Waregem
o.l.v. E.H Guy Algoet

Ons documentatiecentrum:
Openingstijden:

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

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand telkens
van 18 u 30 tot 22 uur.

Samenwerking met het stadsarchief: presentatie van de“digitale zantingen Noël Favorel” 
op vrijdag 15 februari 2008 om 19 uur in de gemeenteraadszaal van het stadhuis van
Roeselare. Ieder Roeselaars VVF-lid heeft vanwege het stadsbestuur een uitnodiging
ontvangen. Vergeet niet te antwoorden vόόr 6 februari a.s.

Men kan niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het werk van Noel Favorel is voor de
Roeselaarse bevolking in het bijzonder en voor al wie geïnteresseerd is in geschiedenis in het
algemeen. Noel Favorel schreef in 9 jaar tussen januari 1988 en januari 1997 de oudste
archiefstukken uit het stadsarchief van Roeselare letterlijk over. Uiteindelijk produceerde hij
103 delen waarin meer dan 14700 bladzijden archiefmateriaal van de 15de eeuw tot het begin
van de 17de eeuw leesbaar werden uitgegeven. In een werkweek van 6 op 7 moet hij
gemiddeld 5 tot 6 bladzijden per dag hebben overgeschreven, dag in dag uit, negen jaar lang!
Hij noemde dit verzamelwerk eerder bescheiden “Zantingen”, naar het zanten of zoeken van 
graan dat bij het oogsten op het veld was blijven liggen. Daar Noel Favorel bijna alle
archiefstukken uit die periode publiceerde, kan men beter van een rijke oogst spreken. VVF-
leden Agnes Carpentier (Brugge), André Cobbe (+) en Wilfried Devoldere uit Roeselare,
verzorgden een alfabetische index op de persoonsnamen die dank zij de ICT-dienst van de stad
i.s.m. met VVF-lid Hubert Vandenbussche geïntegreerd werd met de PDF-documenten. Het
gehele project “digitale Zantingen Noel Favorel” wordt die avond toegelicht door:
Geert Hoornaert (voorzitter Geschiedk. Genootschap Roeselare): “de figuur van Noel
Favorel” - Wilfried Devoldere (voorzitter VVF-Roeselare): “het belang van de Zantingen en
de bijdrage van de vrijwilligers van de VVF” - Hubert Vandenbussche (VVF-lid en vrijwilliger
bij het stadsarchief): “een demonstratie van de digitale Zantingen” - Hector Lievens

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
Tel./Fax : 051 22 14 73.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux, Wilde

Kastanjestraat 10, 8800 Rumbeke.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.
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(bestuurslid VVF-Roeselare en vrijwilliger bij het stadsarchief): “andere projecten van het
archief”. Schepen Kris Declercq besluit met een dankwoord. Hierna volgt de plechtige 
ondertekening van het contract tussen de stad en het VVF voor het gebruik van de digitale
Zantingen

Voordrachten:
Jaarlijks hoogtepunt van onze voordrachten is de jaarlijkse aperitiefbabbel. Dit jaar heeft die
plaats op zondag 17 februari 2008 om 10 uur (in de grote zaal naast ons
documentatiecentrum). Ons VVF-lid Filip Bommarez zal het hebben over zijn jarenlange
genealogische opzoekingen naar zijn voorouders op de Nieuwmarkt in Roeselare. Wie zelf
reeds terecht kwam in deze families weet hoe onontwarbaar het kluwen soms is. Aan de hand
van een powerpointpresentatie zal spreker ons deze helpen ontwarren. Ondertussen bouwde hij
een prachtige documentatie op met unieke en zeldzame foto’s van deze mensen en hun 
ambulante handel. Het onderzoek van de spreker is een voorbeeld zoals het hoort: op zoek
naar een echte familiegeschiedenis vol verhalen met stuk voor stuk een biografie van elk
familielid. Hij zegt van zichzelf dat hij eigenlijk in de voetstappen van zijn voorouders getreden
is want hij was tot nu toe voortdurend op “triem”, vooral in militair verband. Zijn laatste 
standplaats was de Belgische Ambassade te Moskou, Russische federatie. Deelnameprijs
(eigenlijk voor de aperitieven) is 3 euro. Je hebt de keuze uit porto, citroenjenever (“Cyper”), 
Duvel of Orval, fruitsap. Inschrijven voor 12 februari bij de voorzitter (Wilfried Devoldere, tel.
051 22 14 73, liefst per e-post: wilfried.devoldere@skynet.be) met vermelding van je
aperitiefkeuze.

Over zijn opzoekingen laten we de spreker zelf even aan het woord:

Het begon eigenlijk allemaal ongeveer dertig jaar geleden, toen ik van mijn
grootmoeder een kopie kreeg van een foto van een wel heel bijzonder familielid uit lang
vervlogen tijden… Petrus Edelborgh was zijn naam, op de Nieuwmarkt te Roeselare beter
gekend als “Clêen Peêgie”. Een lapnaam die hij niet gestolen had daar hij als dwerg door het 
leven ging, of beter gezegd, door het leven “leurde”. Hij was de oom van mijn grootmoeder 
“Meter Nette” en zij wist mij dan ook heel wat over hem te vertellen. Zij was het, die de zaden
van het verleden in mijn hart strooide…

Wat later deden wij samen een nieuwe ontdekking, deze keer op haar eigen zolder in de
Groenestraat: een foto van mijn grootvader en overgrootvader die samen met paard en kar aan
het leuren waren. Noch mijn jeugdige fantasie, noch mijn nieuwsgierigheid waren vanaf toen
aan banden te leggen. Ik begon mijn eigen queeste naar het verleden van deze wel heel
bijzondere volksgroep: de Nieuwmarktenaars…

Ik las de roman “Peegie” van Willem Denys wellicht vijfmaal, begon de vooroudertafel 
van mijn moeder in elkaar te futselen, noteerde mondelinge overleveringen, verzamelde oude
foto’s, doodsprentjes, doodsbrieven, “leurderskaarten”, “smijtbrieven”, krantenartikels, enz…

Daar ik een hele poos door mijn grootmoeder “gekweekt” werd toen mijn eigen 
moeder nog leurde, kreeg ik ook de gelegenheid om nog iets van de oude sfeer van de
Nieuwmarkt op te snuiven en nog iets van hun aparte volkstaal op te steken.

Wat eerst begon als het opzoeken van mijn moeders voorouders is dan later uitgegroeid
tot het uitwerken van de geschiedenis van een volledige bevolkingsgroep in al zijn aspecten.
De uitgave van mijn boek is voorzien voor 2009.

Filip Bommarez
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Vrijdag 21 maart 2008 om 20 uur. Voordracht met als onderwerp Feodaliteit en
familiekunde: bronnen en mogelijkheden. Spreker is Mattias Pattyn die reeds van in zijn
jeugd aan familiekunde deed, hij is tevens bestuurslid van de regionale VVF-afdeling
Westhoek. Wanneer de genealogische vorser geconfronteerd wordt met het feodale jargon,
heeft hij de neiging om die bron wat links te laten liggen. Bovendien wordt feodaliteit vaak
geassocieerd met edelen en ridders. De genealoog denkt dat er in die bronnen voor hem niets
te rapen valt. Niets is minder waar. De spreker zal eerst de feodale organisatie in de regio
uiteenzetten om nadien aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen opzoekingen het
bronnenmateriaal toe te lichten. Nadien is er gelegenheid tot vraagstelling.

Vormingsdagen:

Ons documentatiecentrum is geopend (onze
genealogische vormingsavonden, voor-
of namiddagen) op:

zondag 3 februari 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier;
zaterdag 9 februari 2008 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Hendrik Deprez;
dinsdag 12 februari 2008 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry;
maandag 18 februari 2008 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Hector Lievens;
vrijdag 22 februari 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Geert Decoene;

zondag 2 maart 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier;
zaterdag 8 maart 2008 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Hendrik Deprez;
dinsdag 11 maart 2008 van 14 tot 18 uur
o.l.v. Albert Cattry;
maandag 17 maart 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Bernard Fillieux;
vrijdag 28 maart 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Geert Decoene;
zondag 6 april 2008 van 9 tot 12 uur o.l.v.
Rudy Popelier;
dinsdag 8 april 2008 van 14 tot 18 uur
o.l.v. Albert Cattry.

Publicaties VVF Roeselare

Publicatie 91. Genealogisch vademecum Outrijve. Deel 1 (Edgard Seynaeve).
Het lokaliseren van voorouders in Outrijve is geen sinecure, want de parochieregisters
beginnen er slechts in 1720, weliswaar aangevuld met enkele afschriften uit 1610-1630 en
1662-1663. Men moet dus ernstig onderzoek doen in andere archieven dan parochieregisters
om genealogische gegevens te oogsten. De auteur deed dit o.a. voor zijn eigen voorouders en
noteerde meteen voor de andere vorsers heel wat gegevens i.v.m. deze gemeente. Dit eerste
deel bevat volgende items: weerbare mannen te Outrijve 1638, disrekeningen van Outrijve
(1630-1631, 1716-1717 en 1717-1718), zieltjes van het vagevuur Kerk van Outrijve 1715 e.v.
en tenslotte afschriften uit parochieregisters van begin en midden 17de eeuw (bewerkt tot
gezinsfiches). 108 pp.–10 euro.

Publicaties 92 t.e.m. 98... Het penningkohier van de 20ste penning (1571) van Kortrijk
Stad (Jozef Craye) –133 pp. –11,50 euro. Publ. 92. - De penningkohieren van de 20ste
penning (1571 en 1572) en van de 5de penning (1577) van Kortrijk Buiten. (Jozef Craye).
101 pp. –9,50 euro. Publ. 93. - De penningkohieren van de 20ste penning van Harelbeke
(1571) en Kuurne (1572). (Jozef Craye) –119 pp. –10,50 euro –Publ. 94. - De
penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Beveren bij Harelbeke, Deerlijk en
Desselgem. (Jozef Craye) –151 pp. –12 euro –Publ. 95. - De penningkohieren van de
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20ste penning (1571) van Bossuit, Helkijn, Otegem, Outrijve en Spiere. (Jozef Craye) –
138 pp. –12 euro –Publ. 96. - De penningkohieren van de 20ste penning (1572) en de
10de penning (1574) van Heestert en van de 20ste penning van Moen (1571 en 1572) en
Sint-Denijs (1572). (Jozef Craye)–187 pp.–15 euro–Publ. 97. - De penningkohieren van
de 20ste penning (1571) van Aalbeke, Bellegem en Rollegem en van de 20ste penning
(1571) en de 5de penning (1577) van Kooigem. (Jozef Craye) –158 pp. –13,50 euro –
Publ. 98.
Niet minder dan zeven lijvige publicaties met tal van penningkohieren uit het Kortrijkse.
Vroeger verscheen reeds Zwevegem zodat dit niet binnen deze reeks valt. Ons VVF-lid Jozef
Craye uit Kortrijk heeft van deze belangrijke reeks een transcriptie gemaakt met indexen op
toponiemen en persoonsnamen. Verschillende gemeenten behoorden niet (alleen) tot de
kasselrij Kortrijk maar ook tot Oudenaarde en Doornik. Deze kohieren vormen ook een stuk
informatie net voor de aanvang van de parochies. Door het aanbieden van de penningkohieren
van een streek kan nagegaan worden hoe bepaalde familienamen verspreid waren. Een
onmisbare bron voor iedere genealoog.

Publicatie 99. Erfenisaangiften Registratiekantoor 2 Kortrijk jaar IX-1884 (bevat de
gemeenten Aalbeke, Anzegem, Bavikhove, Bellegem, Dottenijs, Gijzelbrechtegem,
Helkijn, Herseaux, Hulste, Ingooigem, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Marke, Moeskroen,
Otegem, Rollegem, Sint-Denijs, Spiere, Vichte en Zwevegem) (Marc Luyckx ) –544 pp.–
40 euro.
VVF-lid Marc Luyckx heeft opnieuw een deel “erfenisaangiften” verwerkt. Na de 
registratiekantoren Roeselare en Hooglede, heeft hij deze maal Kortrijk 2 voor zijn rekening
genomen. Resultaat zijn niet minder dan 23410 erfenisaangiften. Het zijn als het ware de 19de
eeuwse “staten van goed” waarin je heel wat informatie kan garen over je voorouders, echt 
interessant voor de opmaak van een heuse familiegeschiedenis. Je verneemt niet alleen over
welke bezittingen je voorvader beschikte maar ook waar erfgenamen terug te vinden zijn.

Publicatie 100. CD Alfabetische tafels op de 19de eeuwse parochieregisters Koolskamp
(Albert Cattry). 15 euro.
De regionale VVF-afdeling Roeselare beschikt over een prachtige collectie kopieën van 19de
eeuwse parochieregisters. Parochie na parochie wordt onder handen genomen door bestuurslid
Albert Cattry zodat nu ook voor Koolskamp alfabetische tafels zijn klaargemaakt: ca. 7200
dopen, ca. 1600 huwelijken en meer dan 550 overlijdens. Het geheel werd voorzien van een
aantal zoekfuncties (met dank aan VVF-lid Hubert Vandenbussche).

Bestellingen: schrijf het verschuldigde bedrag over op 467-5022971-10 van VVF Roeselare (te
verhogen per te versturen boek met 5 euro verzendingskosten, 8 euro indien naar het
buitenland te versturen).

We verwachten opnieuw klaar te zijn met een paar nieuwe publicaties tegen de boekenbeurs
van onze buren, de regionale VVF-afdeling Tielt op 9 maart in Tielt. We denken aan het
volgende West-Vlaamse kwartierstatenboek en de penningkohieren van Lendelede, Izegem en
Emelgem maar ook de erfenisaangiften van de 19de eeuw van het registratiekantoor
Harelbeke.
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Negende familiekundige boekenbeurs Tielt

Zondag 9 maart 2008 van 9 tot 12.30.

Jeugd Ontmoetingscentrum, Generaal Maczekplein, Tielt (kant zwembad/sportvelden)

Er is een ruime keuze aan talrijke standen:
* genealogische computersoftware
* genealogische werken
* formulieren
* heruitgaven van naslagwerken
Bovendien is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers uit de omringende VVF-
afdelingen en kunnen er gegevens uitgewisseld worden
Om 11 uur bekendmaking van de winnaars van de wandelzoektocht in Wakken en uitreiking
van de prijzen.

Erfgoeddag– Thema “wordt gezocht” –Roeselare 13 april 2008

Hier volgt een overzicht van de activiteiten en openstellingen tijdens de Erfgoeddag op zondag
13 april 2008–warm aanbevolen. Dit jaar neemt de plaatselijke Roeselaarse VVF-afdeling niet
deel.

- Dienst Cultuur Roeselare i.s.m. de Maten van Peegie en het Koninklijk Geschied- en
Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en Ommeland
Evocatie: De schandpaal van Beveren aan de parochiekerk H. Kruisverheffing,
Izegemseaardeweg z/n, 8800 Roeselare-Beveren–14 tot 18 uur.
Onlangs herontdekten de Maten van Peegie de schandpaal van Beveren: decennialang deed hij
dienst als steunpaal van een toegangshek naar een boerderij! De schandpaal (1778) wordt in
ere hersteld, teruggeplaatst achter de kerk van Beveren en t.g.v. Erfgoeddag feestelijk onthuld.
Met uitleg telkens op het uur. Je hoort er alle verhalen en liederen die we over de schandpaal
hebben kunnen oprakelen. In de kerk van Beveren komt een tentoonstelling die een overzicht
geeft van de West-Vlaamse schandpalen.
motivering Het thema 'Wordt verwacht' wordt deze editie heel letterlijk benaderd. Ter
gelegenheid van de Erfgoeddag wordt dit belangrijk erfgoedstuk teruggeschonken aan de
bevolking van Beveren, deelgemeente van Roeselare. Dorpsheren verwachtten een
bestendiging van hun gezag door een schandpaal op een centrale plaats op te richten. Het was
immers een uiterlijk symbool van hun juridische macht. Aan de schandpaal belanden was
allerminst een pretje: de veroordeelde kreeg hoongelach en verwijten door de goegemeente te
slikken en dit tijdens een marktdag, zondag of andere feestdag.

- Stadsarchief Roeselare
tentoonstelling: De stem van het verleden. Terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen (in
het Stadsarchief , 10 tot 18 uur.
Niets is zo bepalend voor de nabije toekomst van een stad of dorp als
gemeenteraadsverkiezingen. Om de zoveel jaar mag de gemeenschap zich uitspreken over haar
toekomst en over wie die zal verwezenlijken. De tentoonstelling (met bijbehorende catalogus )
blikt terug op de manieren waarop politici (in spe) zich profileerden en op wie het uiteindelijk
haalde. Na de Erfgoeddag verhuist de tentoonstelling naar de foyer van het stadhuis tot vrijdag
09 mei 2008.
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- Campus Tant (ASO van Middenschool en Koninklijk Atheneum)
Diverse activiteiten op de campus:
1. tentoonstelling: Het blijft in de familie! Persoonlijk en familiaal erfgoed van leerlingen
en personeel
Leerlingen en personeel stellen een persoonlijk of familiaal erfgoedstuk voor waarvan ze hopen
en denken dat ook de toekomstige generaties het zullen koesteren. Dat levert een
tentoonstelling van mooie, waardevolle en leuke voorwerpen op, maar ook de bundeling van
stuk voor stuk boeiende verhalen. Een illustratie van de rijke diversiteit van persoonlijkheden
op de school.
2. zoektocht: Wandelzoektocht (met wedstrijd): Blauwvoet en andere blijvers. Erfgoed in de
Sint-Amandswijk te Roeselare
i.s.m. dienst Cultuur Stad Roeselare
Een boeiende wandeling door deze vroegere industriewijk, met aandacht voor de gebouwen,
maar vooral voor het roerend en immaterieel erfgoed. Hier borrelen nieuwe plannen en vinden
mensen een nieuwe toekomst. Tussen verdwijnende fabrieken en verrijzende woonblokken...
Wie het antwoordblad inlevert (ten laatste op 14 september, Open Monumentendag), maakt
kans op een mooie prijs.
3. rondleiding en tentoonstelling: Wordt verwacht in de klas! Erfgoed van de Campus Tant van
1905 tot nu
Het erfgoed van de school bestaat uit de gebouwen (bezienswaardig is vooral het grote
symbolische bas-reliëf van de Torhoutse beeldhouwer Taeckens), maar vooral uit roerend en
immaterieel erfgoed over het schoolleven (affiches, klasfoto's, documenten, anekdotes). We
tonen hoe dit erfgoed getuigt van het 'vooruitstrevende', d.w.z. toekomstgerichte,
pedagogische project van de school.
4. publicatie: Wordt gewenst! Erfgoed en onze toekomst door leerlingenogen
De leerlingen bestuderen het begrip erfgoed, het erfgoedbeleid, het belang van erfgoed en het
belangrijkste stuk erfgoed: onze wereld. De nadruk ligt op wat verwacht mag worden en wat
wenselijk is in de toekomst. Het resultaat is een brochure met kritische beschouwingen die tot
nadenken aanzetten. De brochure is op school verkrijgbaar op Erfgoeddag of wordt op
aanvraag opgestuurd.
waar Koninklijk Atheneum Roeselare - Campus Tant, Hugo Verrieststraat 68, 8800 Roeselare
wanneer 10 tot 18 uur.

- vzw Huize OLV van Altijddurende Bijstand (de Bremstruik)
rondleiding: Van oude kerk naar nieuwe zingeving in de Sint-Alfonsiusstraat 42 - 8800
Roeselare–10 tot 18 uur.
Hoe vorm je een klassiek neogotisch kerkgebouw uit de 19de eeuw stap voor stap om tot een
hedendaagse zingevingsruimte en spreek je nieuwe mensen aan? Om dat te zien moet je in de
Bremstruik zijn.
motivering Centraal in de Bremstruik staat de zoektocht naar een toekomstgerichte invulling
van een 19de eeuws neo-gotisch kerkgebouw, waarmee nieuwe doelpublieken worden bereikt
en naar een nieuwe aanwending van een bestaande kerkruimte wordt gezocht. Centraal staat
daarbij steeds de vraag welke zingevingsvragen leven bij mensen van vandaag en morgen en
hoe.

- Nationaal Wielermuseum
lezing: De toekomst van het wielrennen in het Wielermuseum op zaterdag 12 april om 11u
(tot 11.45 uur).
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Thuiszorg op het einde van de 19de eeuw

Wilfried Devoldere

In de oude disrekeningen uit het Ancien Regime vonden we regelmatig vermeldingen van
opname in een huisgezin van een disgenoot die de nodige zorgen, kost en inwoon kreeg.
Blijkbaar bestond dergelijke « thuiszorg » tussen twee privé-personen ook honderd jaar
geleden. We citeren twee voorbeelden uit het notariaat Aloys Devos (bewaard in het
rijksarchief van Kortrijk).

1. (nr. 78) Datum: 02.11.1897.
Twee personen compareerden, met name Charles Decancq (zonder beroep) en Pieter Calmeyn
(schilder). De overeenkomst was de volgende: Pieter Calmeyn verplicht zich ertoe Charles
Decancq in zijn woning te huisvesten en hem te onderhouden van voeding, vuur, licht,
wasschen, stoppen en naaien evenwaardig als een lid van het huisgezin. Charles Decancq zal
daarvoor een dagelijkse vergoeding (“vergelding”) betalenvan 1,25 fr. De overeenkomst
wordt gesloten voor een termijn van 10 jaar. Charles zal zijn nieuwe kleederen zelf bekostigen.
Indien hij ziek wordt, en zoo meer dan het gewone onderhoud benoodigde zullen de kosten
zijner geneeskundigen zorgen met bijzondere spijzen en versterkingen door hem worden
gedregen. Hij is niet verplicht aan de werkzaamheden van het huisgezin deel te nemen. De
kosten van onderhoud zullen in eens betaald worden ten einde van deze pacht. Deze kosten
zijn wel onmiddellijk eisbaar ingeval van overlijden en verbreking van het contract om welke
reden ook.

2. (nr. 52) Datum: 06.07.1898.
Louise Oosterlynck (zonder beroep) en Aloïs Bostoen (werkman) wonen beiden te Oekene en
sluiten een contract. Aloïs Bostoen zal Louise Oosterlynck in zijn woning huisvesten en haar
onderhouden van voeding, vuur licht, wasschen stoppen en naaien evenals een lid van het
huisgezin. De dagelijkse vergoeding bedraagt 3 fr. voor 6 jaar vanaf 1.7. lestleden. Het
onderhoud was dus meer dan dubbel zo duur als in het voorbeeld hierboven. Ze zal zelf haar
nieuwe kledij bekostigen. Bijzondere spijzen en versterkingen in geval van ziekte zijn ook
supplementair te betalen door Louise. Er is geen verplichte deelname aan de werkzaamheden
van het gezin. De kosten dienen iedere eerste van de maand betaald te worden. Daarop mag zij
niets afhouden van eetmalen die zij wegens onpasselijk, afwezigheid of andere oorzaak niet
bijwoonde. Elke partij heeft het recht dit contract op te zeggen doch een maand op voorhand.
De kosten en rechten dezer (akte) zijn ten laste van Louise Oosterlynck.

Belangrijk bericht: lidgeld 2008

Bij het eerste nummer van Vlaamse Stam van 2008 zul je een lidkaart
vinden. De groene kaart van 2007 mag je dus weggooien, alleen het nieuwe
kleurtje voor 2008 is nog geldig. Zorg ervoor dat je die steeds bij je hebt: je
zult ze moeten tonen bij een bezoek aan een documentatiecentrum van de
VVF, dus ook in het documentatiecentrum in Roeselare. Alleen dan heb je
gratis toegang tot het documentatiecentrum.
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Enkele soldaten van Napoleon uit Beveren-Roeselare

Wilfried Devoldere

Laat de titel duidelijk zijn: “enkele” soldaten van Napoleon... Beveren-Roeselare moet net
zoals de andere dorpen tientallen conscrits geleverd hebben ten gevolge van de wet op de
conscriptie van 19 fructidor VI. Wie een min of meer volledige lijst wil van alle conscrits van
een bepaalde gemeente raadpleegt best het Archief van de Franse Hoofdbesturen (voor West-
Vlaanderen of het département de la Lys) in het Brugse rijksarchief.

Enkele jaren geleden schonk de weduwe van Roger Vergaerde uit Brussel de fiches van haar
man aan het West-Vlaams documentatiecentrum voor familiegeschiedenis (VVF Oostende).
Deze duizenden fiches werden gedigitaliseerd en bevatten het resultaat van jarenlange
opzoekingen in bovenvermeld archief. Het kan dus ook nuttig zijn naar Oostende te trekken.
Soms vindt men echter tussen de overlijdensakten van een bepaalde gemeente uittreksels van
overlijdens van soldaten van Napoleon. Ook voor Beveren-Roeselare was dat het geval. De
akten van overlijdens van de jaren 1806, 1807, 1809 en 1811 bevatten echter geen gegevens.

- 1808

f° 36r° (blijkbaar iemand uit Beveren-aan-de-Ijzer ?)
Lille, 3de arrondissement.
Hubert De Gay, 24 jaar, conscrit réfractaire à la Vième compagnie. ° Beveren (canton
d’Ypres) - + Lille (hopital militaire), entré 24.06.1808, + 28.08.1808, à la suite d’une 
affection catharale.

f° 36r°
Strasbourg.
Germain Roose, 23 jaar, déserteur condomné au boulet. ° Beveren, + Strasbourg (hopital
militaire), 09.11.1808.
[dit moet Germanus Roose zijn, fs. Carolus en Anne Maria Weerbrouck. Aktedatum
doopregister 26.04.1785, p. 835]

f° 37v°
Bruxelles.
+ Brussel, 25.10.1808 (hopital militaire). Jean Descheerder, fusilier du 45 régiment
d’infanterie de ligne, 22 jaar, ° Beveren.
[dit moet Joannes Baptiste Descheerder zijn, fs. Josephus en Maria Clara Galloo. Aktedatum
doopregister 03.06.1786, p. 847]

f° 38r°
Haguenau,hospice civil d’Hagenau.
Jean Van Thomme, fusillier au 61e régiment d’infanterie de ligne, 5ième bataillon premier 
compagnie, 23 jaar, ° Beveren, entré au dit hospice le 5.9.1808 par suite d’une blessure; fait 
au dit hospice 24.10.1808 (we krijgen dus geen exacte overlijdensdatum).
[het moet hier over Joannes Vantomme gaan, fs. Ludovicus en Anna Veranneman. Akedatum
doopregister 15.07.1785, p. 836]
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- 1810

nr. 45.
Beauvais.
Louis Lambelin, conscrit de 1806 de la commune de Beveren, ° Rumbeke, 24 jaar. Fs. Jean
en Marie Josephine Blomme. + Beauvais, 02.01.1810. Aangifte: Claude Thomas Vincent Le
Fevre,concierge de la maison d’arrêt & Jean François Rognez, practicien.

nr. 46.
Dunkerque.
Caesar Roose, grenadier de la garde nationale en activité. ° Beveren, 32 jaar. + Dunkerque,
08.12.1809 à l’hospice de cette ville. Aangifte: Nicolas Jean Roger en Jean François Becquet,
employés au dit hospice.
[het moet hier gaan over Cesar Roose, fs. Petrus Josephus en Petronella Vantournhout.
Aktedatum doopregister: 28.09.1777, p. 714.

nr. 146.
Aleoletgé, province de Catalogne, 13ième régiment curassiers.
Antoine Messine, cuirasier à la 2ième compagnie de la 13ième régiment, matriculé n° 1562.
+ 23.04.1810, par suite de blessure. Fs. Jean en Godelive Vantournout, ° Beveren,
23.01.1786.
[het betreft: Antonius Missinne, fs. Joannes en Godeliva Vantornout, Akedatum doopregister
22.01.1786, p. 842]

- 1812

nr. 105.
Hondscholnedyck (sic), hopital militaire.
Clement Devos, fusilier au 27ième régiment de infanterie de ligne, 3me bataillon 3
compagnie. Fs. Jean en Rosalie Vanderach(...) entré au corps le 24.03.1811 venant du
régiment de Walcheren le 22.05.1811, 31 jaar, °Beveren, entré au dit hopital 21.8.1811, y
décédé 01.09.1811 par suite d’une fièvre hectique.
[het gaat hoogstwaarschijnlijk over Clement Devos, fs. Joannes Baptiste en Rosalia
Vandermarcke. Aktedatum doopregister 01.03.1784, p. 825]

nr. 120.
Laon(département de l’Aisne).
Pierre Boddin, + Laon (hotel dieu), 27.05.1811. Conscrit de 1807, deserteur du 3 régiment
de dragons. Fs. Jean et de Reine Leguenne. ° Beveren, 28.04.1787.
[waarschijnlijk gaat het hier over Petrus Boddin, fs. Joannes Baptiste en Regina Legrande.
Aktedatum doopregister 01.06.1787, p. 852]

- 1812

nr. 152.
Wesel (canton Wesel, département Roër).
Ignace Van Neste, ° Beveren, 23 jaar. + Wesel, 31.01.1812, conscrit réfractaire, incorporé
au 93e régiment de ligne. Fs. Germain en Marie De Ceuninck.
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[de enige in Beveren geboren Ignatius Vanneste rond 1789 is zoon van Antonius en van
Isabella Daniel. Aktedatum doopretister 30.08.1789, p. 933]

- 1813

nr. 7.
Middelbourg, hopital militaire.
Jean Vandenberghe, fusilier au 2e bat. 3e compagnie du régiment de Walcheren, entré au dit
hopital le 19.07.1811 et y est décédé le 11.09.1809 (sic)... par suite de fièvre adynameque. °
Beveren, 26 jaar, vader is Pierre Vandenberghe, wever en 55 jaar oud.

nr. 59.
Bruges, hopital militaire.
Pierre Vervalle,déserteur du sixième régiment d’artillerie à pied, 22 jaar. Signalé au registre
d’ecrou sous le numéro 954, natif de Beveren, entré au dit hopital le 16.12.1812, y décédé
21.12.1812 par suite de fièvre scarlatine. Aangifte te Beveren door Jean Verfaillie, vader van
de overledene, wever en 52 jaar oud).
[waarschijnlijk betreft het Petrus Verfaillie, fs. Joannes en Anna Maria Vermeulen.
Aangiftedatum doopregister 30.06.1787, p. 856]
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Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (32 euro als gewoon lid, 48 euro als steunend lid, 80
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
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 VVF
Dienst : ..................................................
Van Heybeeckstraat 3
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03 646 99 88



D i g i t a a l

36ste jaargang, nr. 2 - april 2008

Wij genieten de steun van:

E W

vlaamse vereniging voor familiekunde vzw –samenwerkingsverband vlaamse
verenigingen voor familiekunde vzw –provincie west-vlaanderen –vlaamse
overheid –stad roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...



14

Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN :

Wanneer: woensdag 16 april 2008 van 14
u tot 16 u
Derde paleografische namiddag. Latijn in
genealogische bronnen door E.H. Guy
Algoet
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: woensdag 7 mei 2008 van 14 u.
30 tot 16 u. 30
Onderwerp: De Geschiedenis van het
bidprentje met toepassingen in het
gedcomproject (computer) met powerpoint
Wie: Stefaan Louagie
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: woensdag 4 juni 2008 van 14 u
tot 16 u

Genealogie in het onderwijs o.l.v. Walter
Swinnen (Mechelen)
Waar: erfgoedhuis

Wanneer: dinsdag 23 september 2008 om
20 u
Voordracht: “Philatelie. Een bron van
geschiedenis, genealogie en heraldiek”
door de heer Guy Contant.
Waar: Erfgoedhuis

Wanneer: donderdag 9 oktober 2008 van
19 u. tot 21 u.
Voordracht met powerpoint: “Genealogie
van de graven van Vlaanderen” door
Veronique Lambert
In samenwerking met de Gidsenkring, De
Leiegouw, archeologische stichting
Waar: erfgoedhuis (met eventueel bezoek
aan Gravenkapel)

Wanneer: woensdag: 10 december 2008
van 14 u. tot 16 u.
(vertrek Broeltorens om 13.30 u. met de
wagen, wie over geen wagen beschikt kan
meerijden)
Bezoek aan het stadsarchief en
archief/bibliotheek De Gaverstreke in
Waregem
o.l.v. E.H Guy Algoet

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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Ons documentatiecentrum:
Openingstijden:

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

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand telkens
van 18 u 30 tot 22 uur.

Lessen “ Oud Schrift “...
Heb je problemen met het lezen of ontcijferen van teksten. Je kunt die voorleggen ter lezing op
één van de twee avonden “les Oud Schrift”. We vragen je wel dit vooraf te doen. Je geeft de 
tekst af tijdens één van de vormingsdagen (zie verder) of je bezorgt je tekst rechtstreeks aan
bestuurslid Hector Lievens (e-post: fc115072@skynet.be). De lessen hebben plaats op:

- vrijdag 16 mei 2008 om 20 uur in ons documentatiecentrum in de Kokelaarstraat;
- vrijdag 20 juni 2008 om 20 uur op dezelfde plaats.

Profiteer van deze gelegenheid om je kennis aan te scherpen. Dat je kunt genieten van de
kennisoverdracht door ervaren leden is één van je voordelen als lid van de vereniging.

Vormingsdagen:

Ons documentatiecentrum is geopend (onze
genealogische vormingsavonden, voor-
of namiddagen) op:

zondag 6 april 2008 van 9 tot 12 uur o.l.v.
Hendrik Deprez;
dinsdag 8 april 2008 van 14 tot 18 uur
o.l.v. Albert Cattry.
zaterdag 12 april 2008 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Hendrik Deprez.
maandag 21 april 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Hector Lievens.
vrijdag 25 april 2008 van 18.30 tot 22 uur
o.l.v. Rudy Popelier.

zondag 4 mei 2008 van 9 tot 12 uur o.l.v.
Rudy Popelier.
zaterdag 10 mei 2008 van 13.30 tot 17 uur
o.l.v. Hendrik Deprez.

dinsdag 13 mei 2008 van 14 tot 18 uur
o.l.v. Albert Cattry.
maandag 19 mei 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Bernard Fillieux.
vrijdag 23 mei 2008 van 18.30 tot 22 uur
o.l.v. Geert Decoene.

zondag 1 juni 2008 van van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier.
dinsdag 10 juni 2008 van 14 tot 18 uur
o.l.v. Albert Cattry.
zaterdag 14 juni 2008 van 13.30 tot 17
uur o.l.v. Hendrik Deprez.
maandag 16 jun8 van 18.30 tot 22 uur
o.l.v. Hector Lievens.
vrijdag 27 juni 2008 van 18.30 tot 22 uur
o.l.v. Geert Decoene.

Noteer reeds de data (volledige zaterdagen)
voor juli en augustus: 5 en 26 juli–9 en 23
augustus.

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: brigitte.willaert@scarlet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.
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Publicaties VVF Roeselare

De penningkohieren van de 20ste penning (1571) en van de 5de penning van Lendelede
(Jozef Craye) –86 pp. –8,50 euro. Publicatie 101. Na de transcriptie van een aantal
penningkohieren uit het Kortrijkse die in het najaar resulteerde in zeven lijvige publicaties
pakte ons VVF-lid Jozef Craye uit Kortrijk deze keer de penningkohieren van Lendelede aan.
Deze kohieren vormen een stuk informatie net voor de aanvang van de parochies. Door het
aanbieden van de penningkohieren van een streek kan nagegaan worden hoe bepaalde
familienamen verspreid waren, een aanvulling dus op de vorige transcripties.

De penningkohieren van de 20ste penning (1571), de 5de penning (1577) en de 10de
penning (1574) van Izegem en van de 20ste penning (1572) van Emelgem (Hector
Lievens) 172 pp. –14 euro. Publicatie 102. Ook bestuurslid van onze VVF-afdeling Hector
Lievens is niet aan zijn proefstuk toe. Als je weet dat Izegem aansluit bij Emelgem, Hulste en
aan de andere kant Roeselare e.d.m. (zie overige publicaties op de webstek van de afdeling,
met name www.vvfroeselare.be), dan weet je dat de “kaart” compleet wordt. 

Erfenisaangiften van het registratiekantoor Harelbeke – jaar 1818-1885 (Avelgem,
Beveren-Leie, Bossuit, Deerlijk, Desselgem, Harelbeke, Heestert, Kaster, Kerkhove,
Moen, Outrijve, Tiegem, Waarmaarde en Waregem) (Marc Luyckx) –284 pp. –22 euro.
Publicatie 103. Ook deze auteur en VVF-lid is niet aan zijn eersteling toe op dit gebied. Na de
registratiekantoren Hooglede, Roeselare en Kortrijk 2 rolt nu ook het registratiekantoor
Harelbeke van de pers. Een must wie echte familiegeschiedenis wil schrijven voor de 19de
eeuw. Het boek is als het ware een GPS voor het terugvinden van een erfenisaangifte: voor
iedere aangifte vind je het filmnummer en het opnamenummer. Je hoeft dus alleen maar de film
uit de kast te halen in het rijksarchief en te draaien tot het bewuste filmnummer.

Zesde West-Vlaams kwartierstatenboek (redactie Bernard Fillieux) –136 pp. –12 euro. –
Publicatie 104. Dit werk is het resultaat van vele honderden uren opzoekingen van diverse
leden die bereid waren een of meerdere kwartierstaten te publiceren. In totaal werden het er
meer dan 125. Achteraan vindt de gebruiker een alfabetische index op de familienamen. Een
waardevolle publicatie die thuis hoort in de bibliotheek van iedere genealoog met West-
Vlaamse roots.

Klappers op de dopen van de parochieregisters van Zandvoorde (1694-1695 en 1752-
1802) (Stefaan Arrazola de Oñate) –96 pp. –9,50 euro. Publicatie 105. Wie reeds
opzoekingen deed in Zandvoorde (bij Ieper) weet dat de problemen legio zijn. Gelukkig
werden de klappers op de dopen bewaard. De auteur heeft die aangevuld met gegevens uit
andere bronnen. Een aanrader dus voor wie in die streek op zoek is naar voorvaderlijke
gegevens.

Bestellingen: schrijf het verschuldigde bedrag over op 467-5022971-10 van VVF Roeselare (te
verhogen per te versturen boek met 5 euro verzendingskosten, 8 euro indien naar het
buitenland te versturen–opgelet: het is mogelijk dat op het ogenblik dat ’t Stamboompje deze 
informatie achterhaald is, wegens de gewijzigde portkosten bij De Post. Raadpleeg daarom de
on-line lijst van de publicaties op de webstek).
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Vlamingen in Amerika overleden

Wilfried Devoldere

Bij het klasseren van mijn archief botste ik op een aantal knipsels die ik verzameld had in mijn
jeugdjaren. Het zijn knipsels uit het dagblad Het Volk die dateren uit de jaren 1967, 1968 en
1969. Deze vergeelde stukjes krant bevatten een aantal “Vlamingen in Amerika overleden”.
Jammer genoeg staat de overlijdensdatum niet vermeld in de lijst. Gelukkig heb ik toen de
knipsels gedateerd zodat de zoeker toch een benaderende datum kent. De plaats van overlijden
werd tussen haakjes afgedrukt. Een voorouder terugvinden in de Verenigde Staten is niet altijd
gemakkelijk. Vandaar dat ik het toch interessant vond deze lijst in ’t Stamboompje weer te 
geven. Bij het intikken van de lijst bemerk ik dat er zelfs een Vlaming gesneuveld was in
Vietnam. De splitsing tussen de namen werden overgenomen: ofwel een streepje ofwel een
puntkomma.

Knipsel dd. 5 maart 1967
MICHIGAN. Leon Willaert, geboren te Torhout op 15 juni 1895 (Mount Clemens).–Alfons
Vandewalle (Detroit) –Hector Van Gheluwe (Detroit). –Gustaaf Noppe, geboren te
Roeselare op 6 okt. 1899 (Jackson). –E.H. Arthur Toussaint, geboren te Menen op 1 febr.
1891 (Detroit). –Hector Jonckheere, geboren te Varsenare op 20 juli 1903, echtgenoot van
mevr. Clara Maes (Utica). –Alexander Verbeke, geboren te Roeselare op 26 okt. 1881,
echtgenoot van mevr. Augusta Haerens (St. Claire Shores). –Mevr. de weduwe Maria Van
Wassenhove, geboren te Tielt op 16 sept. 1879 (Detroit). –Kamiel Bovie, geboren op 7 sept.
1882 (Detroit). –Raymond Maes, echtgenoot van mevr. Yvonne Van Damme (Detroit). –
Mevr. Urbanie Andries (Detroit).
ANDERE STATEN. Jules Scheemaker (Chicago, Illinois). –Maurice Baert, geboren te
Roeselare op 11 jan. 1895 (Butte, Montana). –Mevr. Martha Christaiens, geboren te
Ruiselede, echtgenote van Raymond Bonne, 72 jaar (Mishawaka, Indiana). –Mevr. de
weduwe Sierens, 78 jaar (Kewanee, Illinois). –Victor Priem, geboren te Zwevezele, 84 jaar
(Shawnee, Kansas). –Louis Duchatelet, geboren te Ruiselede in 1876, weduwnaar van mevr.
Clemence Kesling (Zephir Hills, Florida).–Baziel De Volder, geboren te Ruiselede op 20 april
1887, weduwnaar van mevr. Elodie Van Wayenberghe (Mishawaka, Indiana). –Mevr. Zulma
Soens, geboren te Lembeke op 18 juli 1900, echtgenote van Prosper van der Heyden
(MIshawaéka, Indiana). –Alfons Durie, geboren te Woumen, echtgenoot van mevr. Helena
Bensacq, 79 jaar (East Moline, Illinois). –Lucien Leliaert, geboren op 30 nov. 1907,
echtgenote van mevr. Urbanie Van Paemel (Mishawaka, Indiana). –Huisvrouw Cleppe,
geboren te Ursel op 23 maart 1897 (South Bend, Indiana). –Mevr. Gabrielle Van Poucke,
weduwe van Gustaaf Wolfstyn (Skokie, Illinois).
CANDA. Georges Lecoutere, geboren te Moorsele, echtgenoot van mevr. Helena Quintyn, 62
jaar (Delhi, Ontario). –Huisvrouw Vanhoven, geboren te De Klinge, weduwe van Henri
Dewaele, 74 jaar (Delhi, Ontario).–Charles Dobbelaere, 88 jaar (Mariapolis, Manitoba).

Knipsel dd. 11 maart 1967
Paul Versluys, geboren te Gent in 1903 (East Moline, Illinois). –Albert Deriemaecker
(Detroit) – Cyriel D’Haenens, geboren te Watervliet, echtgenoot van mevr. Katherine Oliver,
63 jaar (Moline, Illinois) –Jozef Van Dierendonck, geboren te Zwevezele, 53 jaar (Fort
Worth, Missouri) –Maurice Meuninck, geboren te Ruiselede op 12 juli 1891? echtgenoot van
mevr. Helen Kubiak (Mishawaka, Indiana) –Alois Van der Veken, echtgenoot van mevr.
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Maria Deneweth, 53 jaar (Billings, Montana) –Mevr. Marie Desmedt, geboren te Gent op 17
nov. 1881, weduwe van Paul Terny (Mishawaka, Indiana) –Urbain Delnat, geboren te
Knesselare, echtgenoot van mevr. Germaine Geldhof, 67 jaar (Mishawaka, Indiana) –Louis
Verbiest, geboren op 24 jan. 1896, weduwnaar van mevr. Anne-Marie Van Bakenveldt
(Eureka, Calif.) –Mevr. de weduwe Odiel Van Thournout, 84 jaar (Victor, Iowa) –Mevr.
Zulma Mestdagh, geboren te Meulebeke, echtgenote van Herman Schelstraete, 69 jaar (Kansas
City, Missouri) –Mevr. Marie De Metsenaere, weduwe van Melvin Johnson, 70 jaar
(Kewanee, Illinois)–Mevr. Jeanne de la Bouverie, geboren te Leuven in 1902, echtgenote van
Jozef Van Slambrouck (Santa Fé, New Mexico).
CANADA. Mevr. de weduwe Kamiel Duyvejonck, geboren te Heule op 19 okt. 1877
(Winnipeg, Manitoba) –Mevr. Marie Vandevoorde, geboren te Lembeke, weduwe van Alfons
Pattyn (id.)

Knipsel dd. 5 april 1967
MICHIGAN. Remi Carion, geboren te Schendelbeke op 11 dec. 1873 (Detroit); August Van
Ysacker, geboren te Staden op 15 mei 185 (sic) (Detroit); Maurice Winy (Detroit); Jozef Van
Raemdonck, geboren te Sint-Niklaas op 7 nov. 1909 (gesneuveld in Vietnam); Cyriel
Montmorency, geboren te Zarren op 16 febr. 1888 (St. Clair Shose); Huisvrouw Celine Dubois
(Detroit); Mevrouw Albertine Meesseman, geboren te Roeselare op 21 juli 1883, wed. van
Jules Van Maele (St. Claire Shores; Mevr. Martha Cremer, geboren te Gent op 9 mei 1893,
echtgenote van Louis Harinck (Jackson).
ANDERE STATEN. Mevr; Marie Baert, geboren te Lotenhulle op 8 juli 1881, wed. Van de
Vyvere (Chicago, Illinois); Victor Strobbe, geboren te Ruiselede, echtgen. van mevr. Corrie
Rubey (Moline, Illinois); Mevr. Margriet Van de Velde (Chicago, Illinois); Cyriel Baes (idem);
Florent Dauw (idem); Florimond Van Puymbrouck, geboren in 1889 (Superior, Wisconsin);
Jules Moerman, 61 j. (Newport Beach, Calif.); Remi Desseyn, geboren te Tielt, echtgenoot van
mevr. Irma Depauw, 75 jaar (East Moline, Illinois); Mevr. Margaretha Ballegeer, geboren te
Maldegem, echtgenote van Alfons De Sloovere (idem); Mevr. Martha De Soete, geboren te
Tielt op 17 juli 1888, weduwe van Victor Hazebrouck (Mishawaka, Indiana).
CANADA. Eugene Mourant, geboren te Lauwe (St. Boniface, Manitoba); Leo Vandenberghe,
geboren te Ruddervoorde op 3 oktober 1887 (idem); Remi Van de Rivière, echtgenoot van
mevr. Germaine Vanderjeugd, 68 jaar (Chatham, Ontario); Richard Lammens, echtgenoot van
mevr. Lia Devlaminck (idem); Alois Verniest, geboren te Knesselare, 74 jaar (Holland,
Manitoba); Cyriel Van Cauwenberghe, 52 jaar (idem); Albert Willekens, 81 j. (idem); Mevr. J.
Debats, geboren te St.-Margriete, echtgenote van Jules Matthijs, 77 jaar (Manittou, Manitoba).

Knipsel dd. 14 april 1967
MICHIGAN. Cyriel Christiaen, geboren te Ingelmunster op 11 sept. 1888 (St. Claire Shores)
–Mevr. de weduwe Madeleine Van Rysseghem, geboren te Tielt op 11 juni 1907 (Detroit) –
Mevr. Lucie Van den Holle, geboren te Gent op 7 aug. 1867, weduwe van C. Christiaens
(Detroit). –Mevr. Marie Tassaert, geboren te Meulebeke op 20 jan. 1884, weduwe van René
Devos (Detroit) –Albert Feys, geboren te Menen op 6 aug. 1884, echtgenoot van mevr.
Elodie Ketels (Detroit) –Victor Willaert, geboren te Staden op 30 juli 1888, weduwnaar van
mevr. Adrienne Uyttenhove (Detroit). –Mevr. de weduwe Martha Seynaeve, geboren te
Gullegem op 30 jan. 1895 (Detroit) –Cyriel Montmorency, geboren te Zarren in 1888
(Detroit)–René Lanssens, geboren te Zwevezele op 17 jan. 1887 (Detroit).
ANDERE STATEN. Kamiel de Meester, geboren te Eeklo op 2 dec. 1883, echtgenoot van
mevr. Elodie Van Daele (Mishawaka, Indiana) –Mevr. de weduwe Martha Haesebrouck
(idem) –Mevr. Leontine Vanderpoorten, geboren te Dendermonde, echtgenoot van Albert
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Eggermont, 72 jaar (Durand, Illinois)–Theophiel Bogaert (Chicago)–Jules Verbeke, geboren
te Oostrozebeke, weduwnaar van mevr. Jeanne Billiet, 84 jaar (Moline, Illinois) –Arthur
Demuynck, geboren te Aalter, weduwnaar van mevr. Elodie Bonami, 88 jaar (Rock Island,
Illinois) –Huisvrouw Irène Maenhout, geboren te Moerkerke, 66 jaar (Rock Island, Illinois)–
Peter Van de Winkel (Orond Beach, Illinois) –Frank Van Osselaer, 69 jaar (San Antonio,
Texas).
CANADA. Richard Kiekens, echtgenoot van mevr. Judith Warner (Chatnam, Ontario) –
Seraphin Goubert, echtgenoot van mevr. Marie Denil, 63 jaar (idem) –Leon Valcke, geboren
te Wervik op 6 dec. 1905, echtgenoot van mevr. Rachel Verbeke (Tillsonburg, Ontario) –
Valère Jacques, echtgenoot van mevr. Irma Vroman, 55 jaar (Wallaceburg, Ontario).

Knipsel dd. 29 april 1967
MICHIGAN. Mevr. Hortense De Quick, geboren te Meerbeke op 23 febr. 1908, echtgenote
van Julien Vanderhaeghe (Mount Clemens); mevr. de weduwe Sabina Vermeulen, 84 jaar
(Detroit); Achiel Torre (Detroit); mevr. Cordula Van Speybroeck, geboren op 6 aug. 1887,
weduwe van Kamiel Van Torre (Detroit); Henri Coucke (St. Claire Shores); mevr. de weduwe
Irma Van Ackere (Detroit); Leon Expeels, geboren te Westkapelle (Detroit); mevr. Valerie
Van Gheluwe, geboren op 5 juni 1887, weduwe van Joseph Madou (Detroit); huisvrouw
Helena Van Damme (Norway).
ILLINOIS. Alfons Van Overloop (Chicago); Joseph Frederick, geboren te Eeklo, echtgenoot
van mevr. Margaretha De Meyer, 67 jaar (East Molline); mevr. de weduwe Marie Van
Ryckeghem, geboren te Esen, 82 jaar (East Moline); mevr. de weduwe Emma Desmet, 87 jaar
(Moline).
ANDERE STATEN. Jan Van Landeghem, geboren te Kieldrecht, 81 jaar (Kansas City,
Missouri); August Schaut, echtgenoot van mevr. Irma Ranschaert, 56 jaar (Mishawaka,
Indiana); Edmond Temmerman, geboren te Waarschoot op 10 juli 1884, weduwnaar van mevr.
Amelie De Vuyssere (idem); mevr. de weduwe Celestine Martins, geboren te Assenede op 1
sept. 1883 (idem); mevr. de weduwe Claes Neland, 80 jaar (South Bend, Inidiana).
CANADA. Eugene Mourant, geboren te Lauwe, echtgenoot van mevr. Noëlla Van Beselare
(St. Boniface, Ontario); Joseph Debock, geboren te Ninove, 72 jaar (Simcoe Ontario); Gustaaf
Van Daele, geboren te Wingene op 4 nov. 1902, weduwnaar van mevr. Demetrie Feys (Delhi,
Ontario); mevr. Sylvia Rombout, echtgenote van Cyriel Renneboog (Tillsonburg, Ontario);
mevr. Margaretha Verstraete, echtgenote van Raymond De Meyre, 41 jaar (Bienheim,
Ontario); Alfons De aWele (sic) (De Waele ?), geboren te Zulte, 79 jaar (Chatham, Ontario);
Alfons De Waele, geboren te Wakken op 22 febr. 1913 (Simcoe, Ontario); mevr. Leontine
Berghman, geboren te Kortemark, weduwe van Constant Dejaegher (Langton Ontario); Roger
Blondia, echtgenoot van mevr. Margaretha Ranger, 47 jaar (Chatham, Ontario).

Knipsels dd. 12 mei 1967
MICHIGAN. Charles Deryck, geboren te Gent op 30 aug. 1885 (Detroit); mevr. wed. Marie
Van Oost (Detroit); Josepf (sic) Van Doorne (Detroit); Benjamin Salembien, geb. Koekelare 6
maart 1907, echtg. mevr. Mary Martens (Dundee); Frank Van Goethem, geb. St-Niklaas 7 mei
1892 (Detroit); Honoré Foes (Detroit); mevr. Marie Van de Broucke, geb. te Koolskamp op
31 dec. 1886, wed. Deneweth (Detroit); mevr. Julia Everaert, geb. te Staden, echtg. Lucien
Decandelaere (Detroit); Lucien Decandelaere, geb. te Staden, wed. mevr. Julia Everaert
(Detroit); mevr. wed. Elisa Deserranno, geb. Ruiselede op 13 maart 1882 (Grosse Pointe);
mevr. Christina Heyneman, geb. Maldegem op 19 juli 1883 wed. Gustave Berth (Flushing).
ANDERE STATEN. Honoré Kerkhove (Chicago); mevr. Leonie De Busschere, geb. Tielt,
wed. Cyriel Verhulst, 78 j. (Prophetstown, Illinois); mevr. Irma Wyckhuys, geb. Ruiselede,
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echtgenote Charles Van Eeckhout, 63 j. (Moline, Illinois); August Gesquire (Los Angeles,
Calif.); Octaaf Dobbelaere, geb. Tielt, 77 j. (Kansas City, Missouri); mevr. Elizabeth De
Deyne, geb. Egem, echtg. Edward Bolsen, 79 j. (idem); Albert Evans, geb. Stekene op 12 sept.
1892, echtg. mevr. Emerence Borryn (Mishawaka, Indiana); Henri Van Hoecke geb. te
Hansbeke op 3 aug. 1886, wed. mevr. Magdalena Van de Boore (idem); mevr. Elisa
Breemeersch geb. St-Katharina, wed. Van Steenkiste, 85 j. (Proctor, Minnesota); Oscar
Steenbeke, geb. Lotenhulle op 14 febr. 1901, echtg. mevr. Delphine Caron (South Bend,
Indiana); mevr. de wed. Marie Van Calberghe, geb. te Roeselare, 76 j. (Duluth, Minnesota).
CANADA. mevr. H. Van Veveren, geb. te Koekelare, 70 j. (Chatham, Ontario); André
Froidart, echtg. mevr. Madeleine Mauws, 47 j. (Swan Lake, Manitoba); Alberic Quintyn, geb.
Izegem 4 sept. 1884, echtg. mevr. Celina Plancke (Delhi, Ontario); Richard Deblaire, geb.
Zedelgem op 8 juli 1890, echtg. mevr. Julia Simpelaere (Tillsonburg, Ontario).

Knipsel dd. 14 augustus 1967
Richard De Coster, geboren te Ninove op 26 dec. 1888, echtgenoot van mevr. Maria-Johanna
Heymans (Defiance, Ohio); Mevr. Margaretha Van Pamel, echtgenote van Frank Noteboom
(Mount Clemens, Michigan); Huisvrouw Madeleine Geldmeyer, 63 jaar (St-Charles, Illinois);
Jozef Van de Steene, geboren op 12 juni 1891, echtgenoot van mevr. Irma Dekerpel (Flushing,
Michigan), Mevrouw de weduwe Florence Desramoudt, geboren te Nieukapellen op 14 april
1887 (St-Charles, Illinois); Victor Calu, geboren te Harelbeke, weduwnaar van mevr. Jean
Greef Marten, 77 jaar (Moline, Illinois), Jean Baptiste Goossens, geboren op 14 jan. 1899,
weduwnaar van mevr. Georgette Meerssens (Peoria, Illinois); Mevr. Suzanne De Perelaere,
echtgenote van Jozef D’Ooultremont, 62 jaar (Sioux City, Iowa); Robert Buffer, geboren te 
Antwerpen, echtgenoot van mevr. Marie Louise De Punont (Portland, Oregon), Adolf Van
Driessche, geboren te Egem, 72 jaar (Kansas City, Kansas).
CANADA. Charles Persyn, geboren te Torhout op 14 aug. 1901, echtgenoot van mevr. Lucie
Cadier (Bratford, Ontario); Frederik Clarisse, geboren te De Panne op 17 dec. 1922,
echtgenoot van mevr. Agnes Jonceere (Simcoe, Ontario); Honoré Dumelie, geboren te
Poperinge, echtgenoot van mevr. Pauoine Sesy, 81 jaar (La Flèche, Saskatchewan).

Knipsel dd. 3 april 1968
MICHIGAN. Kamiel Callens, geboren te Pittem op 29 juli 1883, echtgenoot van mevr. Zulma
Goethals (Detroit); August cornelis, geboren te Aalst op 27 okt. 1881 (Detroit); Odiel De
Craemer (Warren); Laurens De Boodt, geboren te Ruddervoorde in 1891 (Warrren); Ernest
Dotterer, geboren in 1888 (Detroit); Petrus Mestdagh, geboren te Kortrijk op 11 febr. 1874
(Mount Clemens).
ANDERE STATEN. Edmond Van Kerrebroeck, weduwnaar van mevr. Louise Boelens, 93
jaar (Kewanee, Illinois); mevr. Clementine De Blaey, geboren te Maldegem, weduwe van
Theophiel De Blieck, 79 jaar (East Moline, Illinois); Hector Grendele, geboren te Lendelede,
echtgenoot van mevr. Ida Mae (Oakland, Californië); Kamiel Bruyntjens, geboren te
Watervliet, weduwnaar van mevr. Elodie Roegiers, 64 jaar (Coal Valley, Illinois); Charles Van
Tichelt (Libertyville, Illinois); Laurens De Mayer (Chicago, Illinois); mevr. Marie Van Meenen
(Winnetka, Illinois); André Saey, geboren te Sleidinge, echtgenoot van mevr. Julienne Van
Sevenant, 71 jaar (East Moline, Illinois); mevr. Magdalena Van Poelvoorde, geboren te
Wingene op 27 dec. 1900, echtgen. van Kamiel Bonne (Mishawaka, Indiana).
CANADA. Désiré Sinnesael, geboren te Koekelare op 25 jan. 1924, echtgenoot van mevr.
Godelieve Viane (Langton, Ontario); Theophiel Morjean, geboren op 25 juli 1906, echtgenoot
van mevr. Clementine Decker (Silver Hill, Ontario); mevr. de wed. Leonie Alliet, geboren te
Zwevezele, 90 jaar (Sarnia, Ontario); Jan Michiels, geboren te Gent (Port Burwell, Ontario);
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Henri Moeyaert, geboren te Lichtervelde op 9 jan. 1882, weduwnaar van mevr. Alida Bertus
(Chatham, Ontario); Cornelis Van der Sluys, 41 jaar (Indian Creek, Ontario); Nestor D’Hondt, 
echtgenoot van mevr. Hortense Verheyden, 79 jaar (Fletcher, Ontario); Cyriel De Wilde,
echtgenoot van mevr. Marie Maes, 85 jaar (West Lorne Ontario); René Vercauteren,
echtgenoot van mevr. Mae Kirton, 48 jaar (Sarnia, Ontario).

Knipsel dd. 14 mei 1968
MICHIGAN. Henri Ide, geboren te Hertsberge, echtgenoot van mevr. Julia Cools (Detroit);
Eerw. Zuster Marie-Theresia Lootens, geboren te Hansbeke, 1 maart 1882 (Monroe); Jozef
Van Sundert, geboren te Antwerpen op 24 november 1894, echtgenoot van mevr. Maria
Gilliaert (Detroit); Mevr. Simonne Feys, geboren te Menen op 14 juli 1908, echtgenoot van
Joseph Malisse (Detroit); Nestor Van Gheluwe, geboren te Gullegem op 28 januari 1902,
echtgenoot van mevr. Dorothy Foster (Detroit); Huisvrouw Caroline Van Goethem, geboren
in 1882 (Detroit); Huisvrouw Leonie Keurkhoven, geboren te Menen op 2 mei 1898 (Detroit);
Mevr. Martha an Landschoot, geboren in 1896, wed. van Kamiel Van Maldeghem (Detroit).
ANDERE STATEN. Kamiel Coppens, geboren te Moerbeke, 50 jaar (Moline, Illinois); Adolf
Zutterman (Chicago, Illinois); Raymond Van kerkhove (Western Springs, Illinois); Mevr.
Valérie Houssin, geboren te Moorsele, echtgenote van Oscar Neirinck, 74 jaar (Santa Ana,
Californië); Mevr. Marie De Volder, geboren te Aarsele, weduwe van Oscar Breyne, 77 jaar
(Portland, Oregon); Alfons Daeyzeele, geboren te Schuiferskapelle, 75 jaar (Carbon Cliff,
Illinois); Gaston Bogaert, geboren te Passendale op 23 juli 1898 (Santa Ana Californië); Jules
Vergauwen, geboren te Zomergem op 4 sept. 1895 (Sacramento, Californië); Theophiel
Poegiers, geboren te Watervliet, weduwnaar van mevr. Elizabetha Van de Genachte, 74 jaar
(Chicago, Illinois); Jan Van Beveren, geboren te Ruiselede, echtgenoot van mevr. Eliza
Mortier, 84 jaar (Baker, Oregon); Mevr. de weduwe Blondina Heirman, geboren te
Verrebroek in 1873 (Superior, Wisconsin); Mevr. de weduwe Aloïs Van Keersbilck, geboren
te Aarsele, 78 jaar (Santa Ana Californië); Oscar Van Den Dorpe, geboren te Tiegem in 1890,
weduwnaar van mevr. Emma Ravelingen (Chicago, Illinois); Huisvrouw Prudence Van de
Veire, geboren te Lotenhulle, 94 jaar (New Carlisle, Indiana); Mevr. Emma Coddens, geboren
te Aalter in 1893, weduwe van Alfons Blondia (Mishawaka, Indiana).
CANADA. August Lizabeth, geboren te Zwevezele op 10 december 1898, echtgenoot van
mevr. Angèle Defauw (London, Ontario); Alfons Van Goethem, echtgenoot van mevr. Marie
Dockx, 73 jaar (Chatham, Ontario); Jozef Vandenbogaerde, 79 jaar (Oil city, Ontario);
Frederik Smessaert, geboren te Knesselare, 80 jaar (Sarnia, Ontario); Emiel Vanderhoeven,
geboren te Ninove in 1895 (Tillsonburg, Ontario).

Knipsel dd. 27 juni 1968
VERENIGDE STATEN. Albert Olivier, geboren te Izegem op 27 maart 1888, weduwnaar
van mevr. Zoë Madou (Detroit, Michigan) –Theofiel Lievens, geboren te Poesele, wed. van
mevr. Marie Van de Maele, 79 Jaar (Moline, Illinois) –August Deprez, geboren te Ichtegem
op 12 jan. 1889 (Warren, Michigan) –Frank De Brauwere (Chicago, Illinois) –Cesar Van
Hecke (Chicago, Illinois) –Filip Emerson, geboren te Bassevelde op 6 maart 1878,
weduwnaar van mevr. Louise Maas (Kewanee, Illinois) –Alfons Groothuis, 74 jaar ( San
antonio, Texas)–Mevr. de wed. Emma Vanneste, geboren te Aarsele op 16 okt. 1884 (Garden
Grove Calif.) –Huisvrouw Emma Rammelkamp 39 jaar (Santa Ana Calif.) –Achiel Van
Dierendonck, geboren te Zwevezele (Oak Grove, Missouri) –Alfons Lippens, geboren op 17
april 1914, echtg. van mevr. Irene Burggraeve (Moline Illinois) –Mevr. Marguerite Van
Neste, geb. te Oostkamp op 26 mei 1890, echtg. van Gustaaf Truyaert (New Carlisle, Indiana)
–Mevr. Martha claeys, geb. te Tielt op 5 sept. 1894, echtg. van Jerome Caura (Lanta, Florida)
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–Michel De Waelsche, geb. te Gent, weduwn. van mevr. Germaine De Rudder, 79 j. (Eeast
Moline Illinois) –Goldie Wyckhuis, geb. te Tielt, echtg. van mevr. M. De Cap. 60 j. (Erie,
Pennsylvanië) –Anton De Rouck, geb. te Antwerpen op 21 mei 1885 echtg. van mevr.
Mildred Sofloway (Berrier Springs, Michigan).
CANADA. Mevr. Maria Vandeberghe, geboren te St.-Lievens-Esse, echtgenote Redant, 55
jaar (London, Toronto) –Jozef Van Goethem, geboren te Beveren-Waas, echtg. van mevr.
Alfonsine Maes, 67 j. (Tillsonburg, Ontario) –Mevr. de wed. Ida Baute, 76 j. (Chatham,
Ontario)–Jules Debaets, 79 jaar (Holland, Manitoba).

Knipsel dd. 16 juni 1969
MICHIGAN. August Longeville, geb. te Gistel, 55 j. (Detroit); mevr. Emilie Van de
Kerkhove, geb. te Meulebeke, wed. van Alfons Verheye, 90 j. (Detroit); mevr. Madeleine
Lybeer, geb. te Menen, echtg. van Lucien Snep, 67 j. (Detroit); Alfons Van Hampler (Detroit);
mevr. Marie Branckaert, geb. te Ninove, wed. van Alfons Elpers, 67 j. (Detroit); mevr. Elisa
Tourlouse, geb. te Woumen, wed. van Henry Avereyn (Detroit); Willem Ongena, geb. te Sint-
Pauwels, wed. van mevr. Josephine Noch, 78 j. (Detroit); Jozef De Greef, geb. te Sint-Niklaas,
76 j. (Detroit); Cyriel De Kiere, 87 j. (Detroit).
ILLINOIS. Jules Desmedt, geb. te Klerken, wed. van mevr. Jeannette Lauwers, 83 j. (East
Moline); Gustaaf De Graeve, geb. te Aalter, 79 j. (Moline); Edmond Dierkens, geb. te
Schuiferskapelle, 73 j. (Des Plaines); Alfons Calsyn, wed. van mevr. Cyrilla Ryckegem, 80 j.
(Moline); Serafien Eeckhoute, geb. te Gent, echtg. van mevr. Barbara Tollenaere, 90 j. (East
Moline).
ANDERE STATEN. Mevr. wed. Lucie Braekevelt (North Baltimore, Ohio); Raymond
Vander Heyden, wed. van mevr. Charlotte Fuller (Hallandale, Florida); Jerome Caura, echtg.
van mevr. Martha Chaeys (Lake Worth, Florida).
CANADA. Albert Ortibus, echtg. van mevr. Sophia Kelders, 71 j. (Wallaceburg, Ontario);
Marcel Casier, geb. te Izegem, echtg. van mevr. Juliana Robays, 59 j. (Chatham, Ontario);
Leon D’Hulst, geb. te Wielsbeke, 88 j. (Simcoe, Ontario); mevr. Arthemise Volckaert, geboren
te Lauwe, echtg. van Hector Maertens, 74 j. (Tillsonburg, Ontario); mevr. Judith Devreker,
geb. te Koekelare, echtg. van Hippoliet Huyghe, 70 j. (Langton, Ontario); mevr. wed. Emilie
Logier, geb. te Moorslede, 84 j. (Winnipeg, Ontario); mevr. Martha Catteau, geb. te
Moeskroen, echtgenote van Peter Strobbe (Guelph, Ontario).

De verzameling knipsels bevat ook nog een krantenknipsel (zelfde krant) dd. 29 april 1967 met
een foto van het stamboomfeest van de familie Verkinderen. Dit gebeurde op het ogenblik van
de vakantie van pater missionaris Michel Verkinderen (Scheutist) en het verblijf in België van
de familie Van Keulen-Verkinderen.

Zaterdag 26 april 2008 - 43ste Nationaal VVF Congres
Waar: kasteel Coloma te Sint Pieters Leeuw (Vlaams-Brabant) - Thema: “Private archieven”. Dit 
vanaf 9.30 u. Naast boeiende referaten wordt er gezorgd voor heel wat gespecialiseerde
standen, waar zowel VVF-afdelingen als andere genealogische en heemkundige verenigingen
hun werken zullen aanbieden. Lees alle informatie op de webstek van dit congres:

www.vvfcongres.tk.
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Regionale afdeling Roeselare: nieuws uit het bestuur - nieuwe secretaris
Onlangs werd het bestuur van de regionale VVF-afdeling uitgebreid met twee nieuwe
bestuursleden. Enerzijds zal Bertrand Nolf uit Izegem onze bestuursploeg komen versterken
zodra dit mogelijk is (hij zal onze bibliotheek op punt zetten). Anderzijds wordt Brigitte
Willaert (echtgenote van VVF-lid Hubert Vandenbussche) uit de Mandellaan onze nieuwe
secretaris. We wensen beiden van harte welkom in onze vriendengroep die het bestuur van
VVF Roeselare wel is en danken hen nu reeds voor de taken die zij op zich willen nemen.
Meteen danken we ook alle andere vrijwilligers die meewerken aan de groei en bloei van de
afdeling.

Het project “rouwbrieven op internet” van de regionale afdeling Roeselare
Op 29 april 2007 werd op initiatief van ons bestuurslid en leider van de werkgroep
“rouwbrieven” (Albert Cattry) gestart met het herwerken van onze verzameling rouwbrieven.
Het betrof 887 farden met rouwbrieven. Ondertussen zijn er dat 901 geworden. Toen werd het
aantal rouwbrieven geschat op 140000. Albert kan beschikken over negen medewerkers om
alle farden in bestanden in te tikken. Naast voor- en familienaam worden de geboorte- en
overlijdensdatum, eventuele opmerkingen en naam van de map waarin de rouwbrief zich
bevindt, in het bestand toegevoegd. Op heden zijn de laatste farden in de computer ingetikt
maar nog niet allemaal bijgewerkt. Sedert september 2007 staan de resultaten op onze
webstek. Begin februari 2008 waren 138246 rouwbrieven ingebracht. Daarnaast zijn er ook zes
medewerkers die iedere donderdag na de tweede dinsdag de nieuw rouwbrieven klasseren
zodat de verzameling up tot date blijft.
Je kunt dus je werk voorbereiden door even te kijken op onze webstek www.vvfroeselare.be.
Het is ook mogelijk voor wie een verre verplaatsing dient te doen om een fotokopie te vragen
van een of meerdere rouwbrieven. Naast de verzendingskosten kost dit voor leden 0,30 euro
per stuk, voor niet-leden 0,50 euro per stuk. Gelieve er rekening mee te houden dat de
werkgroep die zich hiermee bezig houdt maandelijks samenkomt. Op onze webstek ga je naar
documentatiecentrum, rouwbrieven. Je ziet er welke rouwbrieven reeds beschikbaar zijn ter
consultatie (hieronder situatie 25.3.2008). Enkel de “grijze vakjes” zijn nog niet consulteerbaar 
maar ondertussen zullen er minimum drie letters bijgekomen zijn.

Als je de volledige zoekfunctie in Acrobat
Reader opent, krijg je meteen alle treffers. Je
zoekt bvb. de familienaam Vanneste onder
“VA”, het zoekresultaat leert je dat er 541 
rouwbrieven aanwezig zijn met deze naam:

Veel zoekgenot !!!
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Nieuws uit het rijksarchief–gewijzigde openingstijden op zaterdag
Gelieve te noteren dat de openingstijden van het rijksarchief op zaterdag vanaf april gewijzigd
worden. Nieuwe openingstijden: 9 tot 12.30 uur; ’s namiddags ongewijzigd: 13 tot 16 uur. De
leeszaal zal tevens gesloten zijn op zaterdag 3 mei 2008.

Erfgoeddag 2008 in Roeselare
In het vorige nummer van ’t Stamboompje kon je alle informatie vinden over de erfgoeddag 
2008 (zondag 13 april 2008). Bij die gelegenheid werd door de stad Roeselare (cultuurdienst -
de verantwoordelijke voor Erfgoeddag is Tine Eeckhout) een brochure van 32 bladzijden
samengesteld over “De schandpaal van Beveren”. Enerzijds  schrijft Geert Hoornaert, 
voorzitter van KGOGRO Roeselare over “De schandpaal van Beveren” en “Is de Beverse 
schandpaal uniek ?”. Anderzijds heeft Wilfried Devoldere, voorzitter VVF-Roeselare, het over
“De familie Vanneste en aanverwante families in Beveren-Roeselare”. Het is namelijk bij de 
hoeve Vanneste dat de schandpaal werd teruggevonden. Een beetje genealogie op erfgoeddag
dus. De brochure is te koop op 13 april (kerk Beveren) en vanaf 14 april in het infocentrum.
Kostprijs: 2,50 euro.

’t Stamboompje digitaal
Wie in de toekomst wil verwittigd worden wanneer een nieuw nummer van ’t Stamboompje
klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert Decoene, je krijgt
dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.

Inhoud van dit nummer :
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Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (32 euro als gewoon lid, 48 euro als steunend lid, 80
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
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 VVF
Dienst : ..................................................
Van Heybeeckstraat 3
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03 646 99 88
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26

Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN :

Dinsdag 23 september 2008 om 20 u:
voordracht: “Philatelie. Een bron van

geschiedenis, genealogie en heraldiek”
door de heer Guy Contant in het
Erfgoedhuis

Donderdag 9 oktober 2008 van 19 u. tot
21 u.: voordracht met powerpoint:
“Genealogie van de graven van
Vlaanderen” door Veronique Lambert.
I.s.m. de Gidsenkring, De Leiegouw,
archeologische stichting Waar: erfgoedhuis
(met eventueel bezoek aan Gravenkapel)

Ons documentatiecentrum:
Openingstijden:

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

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand telkens
van 18 u 30 tot 22 uur.

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: brigitte.willaert@scarlet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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Vormingsdagen:

Opgelet. Voor de maanden juli en augustus
geldt een speciale regeling. Tijdens die
zomermaanden is ons centrum vier maal
een volledige zaterdag geopend en dit
telkens van 9 tot 12 en van 13 tot 17 uur.
Dit jaar wordt het:

- zaterdag 5 juli o.l.v. Bernard
Fillieux (voormiddag) en Hector
Lievens (namiddag)

- zaterdag 26 juli o.l.v. Rudy
Popelier (voormiddag) en Hendrik
Deprez (namiddag)

- zaterdag 9 augustus o.l.v. Wilfried
Devoldere

- zaterdag 23 augustus o.l.v. Edgard
Seynaeve.

Ons documentatiecentrum kent vanaf
september opnieuw de gebruikelijke
openingstijden (onze genealogische
vormingsavonden, voor- of namiddagen)
en wel op:

zondag 7 september 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier,
dinsdag 9 september 2008 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry,
zaterdag 13 september 2008 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Hendrik Deprez,
maandag 15 september 2008 van 18.30
tot 22 uur o.l.v. Bernard Fillieux,
vrijdag 27 september 2008 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Geert Decoene.

zondag 5 oktober 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier,
zaterdag 11 oktober 2008 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Hendrik Deprez,
dinsdag 14 oktober 2008 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry,
maandag 20 oktober 2008 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Hector Lievens,
vrijdag 24 oktober 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Geert Decoene.

Voordrachten

Arthur Merghelynck

vrijdag 19 september 2008 om 20 uur in
ons documentatiecentrum: voordracht
door ir. Pieter Donche met als thema “Het
fonds Merghelynck en de streek van
Ieper: een uitdaging voor de
genealogen”. Wie in de frontstreek op
zoek moet naar zijn voorouders weet dat
alle bronnen welkom zijn. Eigenlijk kom je
al in de problemen even buiten Roeselare:
denk maar aan Moorslede, Passendale.
Daarom is deze voordracht uitermate
interessant voor de genealoog met roots
rond Roeselare. Denk dus niet dat je
onmiddellijk op een dood spoor zit
wanneer primaire bronnen zoals
parochieregisters ontbreken. Dit fonds kun
je raadplegen in de Koninklijke Bibliotheek
maar een groot gedeelte valt ook te
consulteren op microfilm in het
Stadsarchief van Ieper.
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zaterdag 20 september 2008 om 14 uur
heeft in ons documentatiecentrum een
activiteit plaats in het kader van Computer
voor de genealoog. Spreker is Lucien
Lefevere die een presentatie geeft van het
genealogische programma Stam3. De
nieuwe versie wordt uitvoerig belicht. Alle
gebruikers zijn welkom maar uiteraard ook
nieuw geïnteresseerden. We verwelkomen
niet alleen leden of gebruikers die in de
streek van Roeselare wonen maar ook
VVF-leden van de Tieltse, Kortrijkse of
van de afdeling Westhoek zijn welkom. Je
hoeft je deze keer niet te verplaatsen naar
Oostende.

vrijdag 17 oktober 2008 om 20 uur in ons
documentatiecentrum: voordracht door
onze voorzitter Wilfried Devoldere over
Digitale genealogische bronnen in het
documentatiecentrum van VVF
Roeselare. De afdeling beschikt over een
lokaal netwerk waarvan slechts enkele
leden gretig gebruik maken. Onbekend is
onbemind, daarom deze uitvoerige uitleg.
Alle gemeenten waarvoor interessant
genealogisch materiaal digitaal beschikbaar
is, worden overlopen. Sommige bronnen
zijn ook aanwezig op papier maar tal van
bronnen zijn enkel via de computer
beschikbaar. Denk bvb. aan de burgerlijke

stand van de fusiegemeenten van Staden en
van Ledegem. Of de 19de-eeuwse
parochieregisters van Izegem. Daarnaast
vallen ook een aantal landboeken uit de
streek (met prachtige kaarten) via ons
lokaal netwerk te consulteren.

Een voorbeeld: een bladzijde uit de
ommelooper van Ardooie uit 1688.

Op de bestuursvergadering van augustus
a.s. worden de voordrachten vastgelegd
voor 2009 (januari tot maart). Wie
suggesties heeft, kan het bestuur op de
hoogte brengen. We sluiten ook
samenwerking met andere afdelingen niet
uit wanneer het over afdelings-
overschrijdende initiatieven gaat.

Lees ook elders in dit nummer informatie
over de voorbije lessen oud schrift in de
afdeling Roeselare.

--- --- --- --- ---
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Het Fonds Slosse in het Kortrijkse rijksarchief.
Een voorbeeld:

de nalatenschap van Joannes Devlies, + Rumbeke 1798.

Wilfried Devoldere

Wie voorouders heeft die tijdens de periode kort na de Franse Revolutie overleden zijn, zal het
dikwijls zonder een aangifte van nalatenschap moeten stellen. Tenzij er iets terug vinden is in
het notariaat. Is dat niet het geval, dan zijn er ook nog andere bronnen. Het fonds Slosse dat
zich in het Kortrijkse rijksarchief bevindt is zo’n alternatieve bron. Zelf vond ik er twee
stukken in terug die me konden interesseren. Het eerste document handelt over een zekere
Devoldere die ter gelegenheid van Kachtem Ommegang –zeg maar de kermis in Kachtem ter
gelegenheid van het feest van Sint-Jan de Doper op 24 juni–op het einde van de 18de eeuw
de offerblokken in de Kachtemse probeerde leeg te maken (gelukkig –of jammer genoeg ?–
totnogtoe niet tot mijn stamboom behorende).

Een tweede stuk behandelt de nalatenschap van het nummer 72 uit de kwartierstaat van mijn
echtgenote: Joannes DEVLIES (° Ledegem, 6.11.1734 - + Rumbeke, 27.3.1798) die gehuwd
was (Ledegem, 1766) met Emerentiana VERVENNE (° Moorslede, 20.3.1736 - + Rumbeke,
8.12.1818)1. De volledige stamboom Devlies werd gepubliceerd in 2001 door VVF-lid Roby
Devlies onder de titel “Stamboom Devlies. Malengier-Devlies, Devlies-Oger” (het boek is te 
vinden in het documentatiecentrum van VVF Roeselare in de bibliotheek onder het nummer
1566).

Wie meer wil weten over E.H. Leopold Slosse kan het volgende internetadres aanklikken:
http://www.ethesis.net/slosse/slosse_bibliografie.htm. Je kan er een uitgebreide bilbiografie
raadplegen van de hand van Ann Augustyn onder de titel “Leopold Slosse, en de grote rijkdom
aan biografische gegevens in zijn nalatenschap”. Er zijn trouwens een drietal verzamelingen 
van Slosse bewaard: de hierboven genoemde, het Izegemse Slossefonds en de verzameling in
het stadsbibliotheek van Kortrijk (met zijn honderdduizenden bidprentjes).

De liquidatie vande meubilaire goederen ende andere baeten ten sterfhuyse van Joannes
Devlies fs. Carel ende van w(ijlen)t Joanne Vanfleteren leert ons dat er acht kinderen moeten
delen naast de weduwe: Pieter Joseph, Jan Baptiste, Michiel (voorvader van mijn vrouw),
Fransciscus, Eugenius, Augustin, Philippe en Marie Agnes. Philippe en Marie Agnes waren
nog minderjarig. Het echtpaar Devlies-Vervenne was tijdens hun huwelijk in het bezit gekomen
van een hoeve van 32 honderd lands. De hoeve bevond zich nabij (iets ten noordwesten van)
de Vossemolen maar is wel nog belast met een rente van 200 lb. par. ( aan een rentevoet van 4
%: croyserende a xxvtig croysen)) ten gunste van Gentenaar Delafaillie. De oudste zoon Pieter
Joseph pacht de hoeve sedert 10 vendémiaire VIII (Franse tijdrekening) of baef(mess)e 1799
voor 18 pond courant per jaar.

Op 25 vendémiaire VIII had men een venditie gehouden (door notaris Jean Jacques Dehulster)
van alle meubilair, het huishoudgerief, vee en alle andere zaken van het sterfhuis. Er werd al
onmiddellijk heel wat van de opbrengst ingehouden. Zo waren er nog achterstallige belastingen

1 Rijksarchief Kortrijk, Fonds Slosse, nr. 61.



30

waarvoor ze geleend hadden: eene obligatie die sy waeren geldende aen Judocus Matthys als
tot betaelinge van pointinglasten vetten ende andere schulden (totaal 1026-3-2 lb. par.). Het
was Pieter Frans Dupon die de prijzer (of schatter) van dienst was. Het bundel bevat ook een
volledige lijst van alle mensen uit de streek, vermoedelijk meestal mensen van Rumbeke en
Oekene, die een koopje deed tijdens de venditie. Ook wat ze kochten en hoeveel ze betaalden
kun je terugvinden. Jammer dat bvb. bij “aardappelen” geen hoeveelheid staat zodat we ook de 
prijs van dit product anno 1799 zouden kennen.

Ook leren we dat chirurgijn Ruyfflet nog een som te goed had. Het is niet de bedoeling hier de
volledige boedelbeschrijving uit de doeken te doen. Alleen wilden we er op wijzen dat mits wat
opzoekingen er dikwijls interessante archiefstukken i.v.m. je familie kunnen opduiken.

Het bundel bevat trouwens nog een document over een “boomvenditie” uit 1803 die op 
dezelfde hoeve plaats had. Zo staan er achter de hoeve 23 fruitbomen naast nog eens 2
perelaars, 5 appelaars en 5 kreckelaers en keerselaers. Bij deze laatste bomen wordt
onderscheid gemaakt tussen pruimenbomen (krekkelaars zijn bomen met kleine zure pruimen,
zie bevestiging in het West-Vlaams Idioticon van De Bo) en kerselaars. Ook voor de hoeve
zijn nog fruitbomen te vinden. Uit wat bestaat het bomenbestand verder ? Eiken, abelen, elzen,
popelieren, olmen, een zeldzame es en vooral heel veel wilgen. Ook krijgen we een paar
toponiemen cadeau: het honderken, ’t nerestuk het wafelyserken.

Je kunt uiteraard de inventaris van dit 4,5 m strekkende archief raadplegen, de “Inventaris van 
de verzameling Slosse” kun je in het archief vinden onder het toegangnr. 906. Wie interesse 
heeft in het Izegemse Slossefonds, raadpleegt best de publicatie van de heemkring Ten
Mandere uit 19832.

LES OUD SCHRIFT : de moeite waard ???
In mei en juni laatstleden werden bij VVF Roeselare twee lessen Oud Schrift verzorgd door
ons bestuurslid Hector Lievens. De opkomst of belangstelling was wel erg aan de lage kant.
Prachtig zou je denken, onze leden lezen in hun vrije tijd oude teksten zoals ze’s morgens hun
krant lezen... dus zonder problemen. Onlangs hoorde ik dezelfde opmerking van onze vriend,
Johan Roelstraete die voorzitter is bij onze VVF-buren in Kortrijk. Weinig belangstelling voor
zijn les(sen) paleografie die hij speciaal’s namiddags verzorgde in het Erfgoedhuis van Kortrijk
omdat de leden’s avonds niet graag meer op straat komen. Na de cursus stapt hij nog even het
rijksarchief binnen waar hij aangeklampt wordt door een ervaren zoeker die er zich over
beklaagt dat hij die namiddag weinig heeft kunnen opzoeken omdat hij veel leeszaalbezoekers
moest helpen die niet overweg konden met de oude teksten.
Een familiegeschiedenis opmaken kun je niet enkel en alleen door anderen de kastanjes uit het
vuur te laten halen. Zelf initiatief nemen en er zelf voor zorgen dat je alle mogelijke
hulpwetenschappen van de genealogie onder de knie hebt, is de boodschap. De tevredenheid
zal achteraf des te groter zijn.
Genoeg gezeurd. Bij wijze van uitsmijter geven we hier een paar bladzijden weer uit de les van
20 juni laatstleden, nota bene teksten geleverd door de leden zelf. Hier volgen twee bladzijden
met daarna de transcriptie. Test even eerlijk je eigen kennis en laat het ons weten.

2 A. VANDROMME, E.H. Leopold Slosse en het Izegemse Slossefonds. Index van het Izegemse Slossefonds en
een biografische schets over de man die het allemaal verzameld heeft. Heemkring Ten Mandere, Izegem, 1983,
139 pp.
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Transcriptie van de twee bladzijden Oud Schrift:

(Bron : Rijksarchief Kortrijk, Fonds Colens 226 ; folio 63 v- 64 r.)

Clachte op de pennijnghen ende pachte van seker pachthove vanden Baron van Rechem

Ten versoucke van mij onderschreven, vuijt crachte van missive, mij verleent van weghen
eerweerde vrauwe, vrauwe Jeane Claire deHaijnin, ontfangeresse van t’clooster van Markette
tot Rijssel, in daten van XXIX april 1676 ende iteratie vanden II° deser, over ende vuijt den
naeme van vrauwe Marie Françoise de Haijnin, haere suster crank van sinnen, zal believen den
baillu, present leenmannen vanden princelijken leenhove ende casteele van Cortrijck, te
beclaegen al sulcke pachten als schuldigh is Jan Wijseur, verschenen ende staende te
verschijnen, die hij schuldigh is als pachter vande behuijsde hofstede, lest toebehoort hebbende
wijlent den baron van Rechem, omme daeranne ten dele ofte gheheele te verhaelen veerthien
jaeren crois van eene rente van hondert guldens tsjaers, tleste vervallen t’Alderheijlighen 
lestleden, die den voornoemden heer baron schuldigh is aende voornompde Marie Françoise de
Haijnin, volghende sijne assignatie op den pachte vanden voornompden Wijseur verleent; alles
breeder te betooghen bij heesche als andersins te bethoonen dies noodt sijnde; doende voorts
verbodt aenden voornomden Wijseure van gheene pennijnghen te scheeden met interdictie in
forma:
aldus aensocht desen IIII° meij 1676, onderteeckent Simoens
Fait de clachte in desen versocht op de pennijnghen die schuldigh is Jan Wijseur, van pachte
verschenen ende te verschijnen, ten versoucke van ‘srequirants mandante ende ten effecte ofte
recouvre vande XIIII jaeren crois vande rente van
hondert guldens tsjaers, verschenen tleste Alderheijlighen 1675; bij het bovenstaende mandaet
geroert, breeder bij heesche te verclaeren. Fait ter maenijnghe van dheer Jan Baptiste Sleijt
ende kennisse van dheere Boudewijn Bridou ende Pieter Vanden Berghe, vrijschepenen, in
desen als leenmannen, desen vierden meije 1676. Toorconden onderteeckent Brakelman. Fait
de interdictie in desen versocht aenden persoon van Jan Wijseure ende hem ghelaeten
behoorelijck relaes, desen vierden meij 17676. Toorconden ende was onderteeckent J. Baptist
Sleijt.

Vernieuwijnghe clachte op de baronnie van Rechem op t’selve Rechem.
Ten versoucke van mij onderschreven maghtigh bij procuratie over d’heer ende meestere
Allaert de Roubaij, pensionaris der stede van Rijssel sal den bailluij vanden casteele van
Cortrijcke ter interventie van leenmannen ende schepenen ghelieven te vernieuwen de clachte
bij den requirant in sijne voornomde qualiteijt ghedaen doen upde heerelicheit van Rechem,
appendentie ende dependentie, ghehouden vanden voornompden casteele, competerende
d’apparente herities van wijlent mijnheere den baron van t’selve Rechem, den XXI junij 1675, 
dit... ... ...

(transcriptie Hector Lievens)
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Op zoek in oude schepenakten...
burgers uit andere oorden.

Wilfried Devoldere

Wanneer we op zoek gaan naar gegevens om onze familiegeschiedenis aan te kleden met meer
dan alleen maar geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata, is één van de te consulteren bronnen
het oude schepenarchief van de dorpsheerlijkheid of van de stad waar onze voorzaten
woonden.

Heel wat personen kun je echter terugvinden in deze akten van een wat verder gelegen stad
zoals Kortrijk waar men die “akten en contracten” heette. Op andere plaatsen heeft men het
over scabinalen of wettelijke passeringen... Het is soms eigenaardig waar de personen die
verschijnen om een akte te laten registreren vandaan komen ! Graag geven we hier enkele
voorbeelden om jullie te overtuigen:

OSAK3 nr. 1209. Akten en contracten stad Kortrijk.
- brief van leene van het goed “ten houtte” op Oekene en Rumbeke onder de

heerlijkheid Rode (= Rhodes). Betreft de familie Jan Vermandere fs. Bartholomeus.
29.8.1615.

- Dionys Windels fs. Carel in Pittem is schuldig aan Lowys Simoens fs. Lowys in
Kortrijk. Wat: een erfelijke rente van 20 lb. gr. per jaar aan de penning 16e. Dit vanaf
24.9.1613. Kapitaal: 320 lb. gr. Reden: koop van 20 bunders land voor 336 lb. gr. aan
Jan De Witte fs. Jan. Anno 1613.

OSAK nr. 1210.
- Jan en Gillis Lathem in Meulebeke treden op voor hun broer Inghel Lathem in

Haarlem. 29.10.1618.
- Guillaume Osee fs. Jan in Tielt is schuldig aan Joos Lievens fs. Maarten in Kortrijk.

Wat: de som van 50 lb. gr. vlaems. Voor aflossing van een rente van 2 lb. gr. per jaar
aan de penning 16e (= à 6,25 %) die ten laste was van Goessaert De Wulf. 3.7.1618.

OSAK nr. 668 (B).
- Pieter Van Caelberch fs. Antheunis, wonende te Ath, is onverdeeld met zijn broer

Antheunis. Ze zijn erfgenamen van hun vader van een huis in de Marktstraat te Izegem.
Er gebeurt een uitgrooting met zijn broer die in Izegem woont. 12.5.1676.

OSAK nr. 668 (D).
- verkoop Wulfsdammolen te Moorsele. 12.11.1678.

Ook de Kortrijkse notarissen leveren materiaal in dezelfde zin.

OSAK nr. 1583–notaris Gaussart, akte dd. 15.3.1680.
- Jan De Witte fs. Jan en Anthonis Van(den) Bussche fs. Jacobus voor baljuw en

schepenen van Pittem en Caerhout op 29.1.1599. Betreft een oude rente.

3 Rijksarchief Kortrijk, OSAK = Oud Stadsarchief Kortrijk.
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OSAK nr. 647–notaris Piter Franchoys Vanneste. Akte 13.12.1706.

- Sieur Ferdinand Coolens verpacht aan Ferdinand De Maeght het huis de cauwe (huis,
boomgaard, tuin, ...) te Pittem ten westen van de kerk voor 6 jaar vanaf 1 mei 1707 voor 5 lb.
10 sch. gr. vlaems courant per jaar. De pachter moet ook ieder jaar vier vamen stro op het dak
vernieuwen.

Romanie Mestiaen wordt Romanie De Voldere

Wilfried Devoldere

(Bron: Rijksarchief Brugge, notariaat Bruno Strubbe, nr. 4, akte 5 dd. 7 januari 1864)

Het echtpaar Joannes De Voldere en Theresia Mestiaen zijn beiden werklieden en wonen te
Beveren-Roeselare. Joannes is gehuwd met Theresia. Ze verschijnen voor notaris Strubbe
(Beveren). Bij hun huwelijk is er iets misgelopen:“welke verschijners bij dezen vrijwilliglijk en
teenemael hebben verklaerd en herkend dat een kind geboren tot het zelve Beveren, den
laetsten april duizend acht honderd vijftig en ingeschreven op de registers van den
burgerlijken stand van het meergenoemde Beveren, den eersten mei duizend acht honderd
vijftig en als gesproten en ter wereld gebrogt door Teresia Mestiaen aldan jonge dochter en
spinster tot het gezeide Beveren en waer van den vader aldaer ongemeld is...... ... ... ... ...
toestemmende de verschijners dat de gezeide Romanie Mestiaen als gesproten voor hun
huwelijk uit hunne beiden lichamen en door hun bij hun trouw voor den bevoegden ambtenaer
van den burgerlijken stand vergeten te herkennen, dat de meergenaemde Romanie Mestiaen
van nu af den naem van haren gezegden vader draegd en neemt in plaets van dien van hare
verondersteld moeder voornomd, verder dat er van deze tegenwoordig melding gemaekt
worden op alle registers en elders waer het noodig wezen mag.”

Publicaties VVF Roeselare

Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek (www.vvfroeselare.be). Ons lid
Jozef Craye uit Kortrijk werkt momenteel aan een nieuwe reeks penningkohieren. Concreet
gaat het over Dadizele (1571), Heule (1572), Moorsele (1571), Geluwe, Rekkem, stad en
parochie Menen (1571). We danken deze harde werker nu reeds voor het prachtwerk dat
opnieuw afgeleverd werd. Het grootste deel zal klaar zijn op de ontmoetingsdag van
november.

Nieuws uit het stadsarchief Roeselare

Tijdens de maanden juli en augustus heeft het stadsarchief andere openingstijden. Op de
valreep vernamen we die. In het Roeselaarse stadsarchief kun je terecht op volgende dagen:
woensdag 2 juli, maandag 7 en woensdag 9 juli, maandag 14 juli; maandag 11 en woensdag 13
augustus, maandag 18 en woensdag 20 augustus. De leeszaal is op die dagen telkens
toegankelijk van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur. Vanaf maandag 1 september is het archief
opnieuw elke maandag en woensdag toegankelijk.
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‘t Stamboompje digitaal

Wie in de toekomst wil verwittigd worden wanneer een nieuw nummer van ’t Stamboompje 
klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert Decoene, je krijgt
dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.

Inhoud van dit nummer :

Kalender regionale VVF-afdelingen Kortrijk en Roeselare 26

Het fonds Slosse in het Kortrijkse rijksarchief. Een voorbeeld: de
nalatenschap van Joannes Devlies, + Rumbeke 1798 (Wilfried Devoldere) 29

Les OUD SCHRIFT: de moeite waard ??? (met transcriptie Hector Lievens) 30

Op zoek in oude schepenakten... burgers uit andere oorden. (Wilfried Devoldere)
34

Romanie Mestiaen wordt Romanie De Voldere (Wilfried Devoldere) 35

Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (32 euro als gewoon lid, 48 euro als steunend lid, 80
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
Antwerpen-Merksem.
Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!!
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 VVF
Dienst : ..................................................
Van Heybeeckstraat 3
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03 646 99 88
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Wij genieten de steun van:
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vlaamse vereniging voor familiekunde vzw –samenwerkingsverband vlaamse
verenigingen voor familiekunde vzw –provincie west-vlaanderen –vlaamse
overheid –stad roeselare ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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Activiteiten regionale VVF-afdelingen
Kortrijk en Roeselare

Kortrijk Roeselare

Onze internetadressen:

Kortrijk : http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html
Roeselare : http://www.vvfroeselare.be

ACTIVITEITEN :

Mis onze laatste activiteiten van 2008 niet:

Donderdag 9 oktober 2008 van 19 u. tot
21 u.: voordracht met powerpoint:
“Genealogie van de graven van
Vlaanderen” door Veronique Lambert.
I.s.m. de Gidsenkring, De Leiegouw,
archeologische stichting Waar: erfgoedhuis
(met eventueel bezoek aan Gravenkapel)

Woensdag: 10 december 2008 van 14 u.
tot 16 u. (vertrek Broeltorens om 13.30 u.
met de wagen, wie over geen wagen
beschikt kan meerijden): bezoek aan het
stadsarchief en archief/bibliotheek De
Gaverstreke in Waregem o.l.v. E.H Guy
Algoet

Ons documentatiecentrum:
Openingstijden:

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

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

- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

- 3° maandag, 4° vrijdag v.d. maand telkens
van 18 u 30 tot 22 uur.

Vormingsdagen:

Afdeling ROESELARE

Voorzitter : Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post : wilfried.devoldere@skynet.be
Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: brigitte.willaert@scarlet.be
Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post : bernard.fillieux@pandora.be

Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800
Roeselare. De voordrachten hebben ook in de
Kokelaarstraat plaats.

Afdeling KORTRIJK

Voorzitter: Johan Roelstraete, Kransvijver 41,
8501 Heule (tel. 056 32 42 34)
E-post: johan.roelstraete@pandora.be

Secretaris: Freddy Duron, Korteweg 9, 8560
Moorsele (tel. 056 50 17 80)
Freddy.Duron@scarlet.be

De vergaderingen hebben plaats in het
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te
Kortrijk.
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zondag 5 oktober 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier,
zaterdag 11 oktober 2008 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Hendrik Deprez,
dinsdag 14 oktober 2008 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry,
maandag 20 oktober 2008 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Hector Lievens,
vrijdag 24 oktober 2008 van 18.30 tot 22
uur o.l.v. Geert Decoene.

Noch op zondag 1 november noch op
dinsdag 11 november is ons
documentatiecentrum geopend
(Allerheiligen en Wapenstilstand),
zaterdag 8 november 2008 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Hendrik Deprez,
maandag 17 november 2008 o.l.v.
Bernard Fillieux,
vrijdag 28 november 2008 o.l.v. Geert
Decoene.

zondag 7 december 2008 van 9 tot 12 uur
o.l.v. Rudy Popelier,
dinsdag 9 december 2008 van 14 tot 18
uur o.l.v. Albert Cattry,
zaterdag 13 december 2008 van 13.30 tot
17 uur o.l.v. Hendrik Deprez,
maandag 15 december 2008 van 18.30 tot
22 uur o.l.v. Hector Lievens,
vrijdag 26 december 2008 van 08.30 tot
12.30 en van 14 tot 22 uur o.l.v. Edgard
Seynaeve, Wilfried Devoldere en Rudy
Popelier. Profiteer van deze uitzonderlijke
openingstijden. Je kunt immers 12 uur
opzoekingen doen in ons
documentatiecentrum.

Voordrachten

Een voorbeeld: een bladzijde uit de
ommelooper van Ardooie uit 1688.

vrijdag 17 oktober 2008 om 20 uur in ons
documentatiecentrum: voordracht door
onze voorzitter Wilfried Devoldere over
Digitale genealogische bronnen in het
documentatiecentrum van VVF
Roeselare. De afdeling beschikt over een
lokaal netwerk waarvan slechts enkele
leden gretig gebruik maken. Onbekend is
onbemind, daarom deze uitvoerige uitleg.
Alle gemeenten waarvoor interessant
genealogisch materiaal digitaal beschikbaar
is, worden overlopen. Sommige bronnen
zijn ook aanwezig op papier maar tal van
bronnen zijn enkel via de computer
beschikbaar. Denk bvb. aan de burgerlijke
stand van de fusiegemeenten van Staden en
van Ledegem. Of de 19de-eeuwse
parochieregisters van Izegem. Daarnaast
vallen ook een aantal landboeken uit de
streek (met prachtige kaarten) via ons
lokaal netwerk te consulteren. We
overlopen gewoon wat voorhanden is, er
zit zeker materiaal tussen dat ook jou kan
interesseren.
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De erfgoedcel TERF (regio Roeselare)
organiseert op 4 november een initiatie in
de familiekunde met als spreker onze
plaatselijke voorzitter Wilfried Devoldere.
Deze activiteit heeft plaats in het
Roeselaarse stadsarchief. Twee weken later
heeft een tweede interessante voordracht
plaats met als onderwerp “Hoe schrijf ik de 

geschiedenis van mijn huis”. Sprekers zijn 
dan Jan D’Hondt (stadsarchief Brugge) en
onze Roeselaarse stadsarchivaris Willy
Vallaey. Meer info op de webstek van de
erfgoedcel www.erfgoedcelterf.be of klik
hier.

--- --- --- --- ---

Publicaties VVF Roeselare

Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek (www.vvfroeselare.be). De
publicaties–uiteraard ook de nieuwe–zijn te koop op de ontmoetingsdag van november.

Volgende publicaties zijn nieuw:

PAROCHIEREGISTERS
Publicatie 106. De doopakten van Beselare 1752-1793 (deel 1) door Stefaan Arrazola de
Oñate. Dit deel bevat transcripties van de akten zelf. Opzoekingen doen in de frontstreek en op
de grens ervan is altijd iets moeilijker. Deze periode is de enige waarvoor de akten bewaard
zijn. Prijs 24 euro.
Publicatie 107. De doopakten van Beselare 1752-1793 (deel 2: klapper op naam van de
dopeling & deel 3: klapper op naam van de moeder) door Stefaan ARrozola de Oñate. Prijs
13 euro.

ERFENISAANGIFTEN
Publicatie 108. Erfenisaangiften van het registratiekantoor Meulebeke 1808-1898 (betreft
volgende gemeenten: Aarsele, Dentergem, Kanegem, Markegem, Meulebeke, Oeselgem,
Ooigem, Oostrozebeke, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve, Wielsbeke en Wakken). Opnieuw
zorgde Marc Luyckx uit Oekene voor een prachtig werkinstrument: als het ware een GPS voor
consultatie van de microfilm. Met dit werk hoef je enkel de juiste microfilm te monteren en het
rolletje te draaien tot het vermelde opnamenummer. Uiterst handig !!! Prijs 24 euro.

PENNINGKOHIEREN
Publicatie 109. De penningkohieren van de 20ste penning van Dadizele (1571), Heule
(1572) en Moorsele (1571) door Jozef Craye. Met dit deel en de volgende hieronder vermelde
publicaties wordt opnieuw een deel van de regio ontsloten op het gebied van 16de eeuwse
penningkohieren. Prijs 9 euro.
Publicatie 110. De penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Wevelgem, Lauwe
en Marke door Jozef Craye. Prijs 10 euro.
Publicatie 111. De penningkohieren van de 20ste penning van Geluwe (1571), Menen
(1572) (en 10de penning handel 1574-1575) en Rekkem (1572) door Jozef Craye. Prijs 14
euro.
Publicatie 112. De penningkohieren van de 20ste penning (1571-1572) van Bissegem en
de 20ste penning (1571) en de 5de (1577) van Gullegem door Jozef Craye. Prijs 8 euro.



41

De kostprijs is telkens te verhogen met eventuele portkosten. Overschrijven op onze
bankrekening 467-5022971-10 (IBAN: BE41 4675 0229 7110 –BIC KREDBEBB).
Portkosten (België) tot 2 kg: 5 euro, 2 tot 5 kg: 9 euro. Buitenland (tot 5 kg): 18 euro.

In het voorjaar verschijnen de penningkohieren van Avelgem alsook het deel huwelijken (1752-
1793) van Beselare.

Filmarchief Roeselare–voorstellingen Roeselare 10 jaar terug

Op 22, 23 en 24 november projecteren wij voor u de journaals van 1998 en 2007 in CC De
Spil. Op zaterdag en zondag zijn er twee voorstellingen (om 15u en 19u) en op maandagavond
om 19u kunt u de laatste voorstelling meepikken.
Sport is een belangrijk hoofdstuk in 1998. Fredje Deburghgraeve wordt ereburger, de laatste
voetbalderby komt in beeld en het Wielermuseum opent zijn deuren. Maar ook cultuur, De
Post, de klokkenluiders komen aanbod. Peegie is terug een hoofdrolspeler in het journaal van
1998, ook in 2007 komt hij aan bod.
2007 is een mix van verschillende evenementen. 200 jaar Klein Seminarie, Dwars door
Vlaanderen, Petanque, Fata Morgana, het feestprogramma van de scouts… Dit is slechts een 
kleine selectie uit de verschillende onderwerpen die op het witte doek geprojecteerd worden.
Voor een volledig overzicht nodigen wij u graag uit naar één van onze voorstellingen. Meer
informatie kunt u opvragen bij het stadsarchief (051 26 22 40 of mtermote@roeselare.be).
Kaarten moeten op voorhand gereserveerd worden bij CC De Spil (051 26 57 00). De
toegang is gratis.

Stadsarchief Roeselare
Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 18 uur.
E-post: archief@roeselare.be.

Trees Vandenbunder werd ere-
bestuurslid van VVF Roeselare

Op maandag 1 september brachten
bestuursleden Bernard Fillieux
(penningmeester), Rudy Popelier en
Wilfried Devoldere (voorzitter) een bezoek
aan Trees Vandenbunder. Reeds vele jaren
knipt en klasseert ze de
overlijdensberichten uit diverse dag- en
weekbladen. Ook ruim veertig reeksen
tijdschriften vinden bij haar een (voorlopig)
onderkomen wegens het plaatsgebruik in
ons documentatiecentrum. Daarnaast
speelde ze jaren zowat concierge van ons
centrum. Ter gelegenheid van dit bezoek
werd haar de titel van “ere-bestuurslid” van 
de regionale VVF-afdeling Roeselare
toegekend.

Op de foto zien we Trees Vandenbunder in
het gezelschap van Bernard Fillieux en

Rudy Popelier
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Provinciale afdeling West-Vlaanderen

36ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare (Rumbeke) zondag 16 november 2008

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde - provinciale
afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 16 november 2008 in Feestzaal
‘t OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Roeselare-Rumbeke.
Tel. 051 20 02 56

9.30 tot 13 uur : BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke standen: genealogische werken, formulieren,
genealogische computersoftware, e.d.m.
Tevens is er gelegenheid tot contactname met andere vorsers. De aanwezigen kunnen
eveneens gegevens uitwisselen.

13.15 uur : MIDDAGMAAL

De prijs voor het middagmaal bedraagt 20 euro. Vooraf inschrijven is gewenst. Dit kan bij
de provinciale secretaris (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge.
Tel. 057 42 29 85 of via e-post : noel.boussemaere@skynet.be ). Men kan de dag zelf nog
uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor gepast geld zorgen).

Menu :
Tomatenroomsoep

Kalkoengebraad met groenten en kroketten
Koffie en gebak

(twee gewone drankjes inbegrepen)

Er is geen voordracht voorzien in de namiddag zodat
er gelegenheid is om gezellig na te babbelen.
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Kachtemnaars onder de heerlijkheid Ayshove in 1570, 1654 en 1681

Wilfried Devoldere

Familiearchieven bevatten dikwijls een schat aan gegevens. Jammer genoeg kennen vele
genealogen de weg niet naar deze erg interessante bron. Vaak vindt men er documenten in
terug die dateren uit de 15de en de 16de eeuw, dus van voor de parochieregisters. Het
rijksarchief in Gent bevat ongelooflijk veel dergelijke familiearchieven. Eén van de collecties is
het familiearchief “de Moerman d’Harlebeke”. Zo zul je er bijvoorbeeld een reeks 
kerkrekeningen van Ledegem in terugvinden met o.a. interessante gegevens over jaargetijden.

Ook Kachtem komt aan bod in dit archief. Er bevinden zich namelijk een aantal documenten in
dit archief met betrekking de heerlijkheid Ayshove. Het nr. 576 is een renteboek van deze
heerlijkheid uit oktober 1570. We geven hier een overzicht van de personen die voorkomen in
dit renteboek uit 1570:

Wanneer we een hoeve vermelden, betekent dit telkens een “behuusde hofstede”.We
noteerden de gegevens in telegramstijl. Het staat iedereen uiteraard vrij het document te
consulteren wat we trouwens sterk aanbevelen.
- Woutre de Huusheere–hoeve oost de straat van tgoet te Roode naar Kachtemkerk
- Joos de Ryckere–hoeve jegens het straatjen inden coutere bij Kachtem kerk
- Joos Balin = hoeve noord straat Roeselare naar Izegem
- Jan de Joncheere stuknland noord oost voornoemde straat

Idem stuk land genoemde de happe
Idem stuk land genoemd het maerelkin
Idem hoeve

- De weesen van Jan VanGheluwe stuk land
Idem stuk land

- Jan Van Hecke stuk land
Stuk land
Stuk land oost straat lopende naar Kachtemkerk op grens heerlijkheid van de prince,

genoemd de paelwulghe
Idem land (5 x)

- Pieter Van Gheluwe stuk land oostkant van hoeve Wouter de Huusheere
Idem 3 x land

- Chaerle Bruunsteen stuk land bij Wouter de Huusheere
- Jan Van Lede stuk land
- Jan De Gryse (2 x land)
- Jacques De Clerck land
- Gillis Buusen land (3 x)
- de kinderen van Lampsin van Haverbeke stuk land
- Jan Castelein hoeve

Idem stuk land
Nog 2 stukken waaronder het leenkin

- Weduwe Willem de Vaere meers
- Gillis van Steenkiste twee partijen meers
- Onse vrauwe ghilde van cachtem een streep meers
- Dis en kerk van Izegem meers
- Adam van(der) Mandere meers
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- Jan van(de) Kerckhove meers
Idem stuk land gen. De Caenackere
Idem land, idem hove, dreef

- Pieter van(de) Pitterie een honderd meers
- De kercke, den disch ende prochiepape van cachtem een stuk land

Idem land
- Jan de Lescluse land
- Aernoudt van Gheluwe land

Idem 6 x land, nog land: de coreel ovene ende caenackere; de baelberch, een meers
- de weduwe van Jan van Colghe een hoeve (behuusde hofstede) met boomgaard zuut strate
van Roeselare naar Izegem

idem nog drie sticskins bij zijn hof, aan elkaar palende, 2 palen aan straatkin lopende
voor het hof naar Kachtem kerk en het derde aan de straat naar Izegem
nog een sticskin palende oost voornoemde sticxkins, westen straete die loopt van het
goet te Roode naer cachtem
Nog een stuk land noord straat lopende naar Izegem
Nog een stuk land westeinde straat van’t Roo goet naar Kachtem kerk
Nog een stuk land

- Pieter de Vos stuk land
Idem land west cruussstraete lopende van Kachtem kerk naar Jacob Bruunsteene

- de weduwe van Christiaen Myle een hoeve
Stuk land; stuk land zuidkant straatje naar cachtem brugghe
Stuk land, nog 3 stukken land

- Pieter Hoornaert stuk land genoemd de ettinghe
Nog een stuk land, een stuk land, nog 3 stukken land
Nog een meerselkin

- Jan Vanden Berghe: stuk land ligghende byder kercke inden coutere
- Jan van Gheluwe: stuk zuidkant op de hollestraete

Stuk land genoemd de bleeckpit
Nog 36 roeden in de maerelpit
Stuk land bezuut de bleeckpit ghenaemt het langhestick
Een meers ghemeene met Jan de Wulf oostkant op de hassel plasch

- Roel van Aellemeesch: stuk land
Nog een stuk land

- Jan de Wulf 2 x land
- de weesen van Jacob van Gheluwe de jonghe: stuk land commende van huerlieder
schoonheere ghenaemt de driehouck westkant straat van Kachtem kerk naar t Roo goet

Nog 2 stukken land, een meers
Nog een streep
Nog een stuk land

- Adriaen Vermeersch:l stuk land
Land, meers

- De weduwe van Willem de Gryse stuk land

Een tweede renteboek in hetzelfde bundelt is van 1654. We noteerden volgende personen
(soms kan men de link leggen naar het vorige renteboek):

1. Pieter de Smedt uit hoofde van Jan de Wulf en Wouter de Huusheere
2. De weduwe Rougier Eechoudt uit hoofde Jan Van Gulluwe
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3. De selve weduwe uit hoofde als vooren
4. Pieter de Smet uit hoofde Van Gulluwe
5. Jan Voormachtich uit hoofde Jan “” “” “”
6. Rougier Lodrioor x met weduwe Anthonis de Voldere uit hoofde Jan van Gulluwe
7. Pieter de Smedt uit hoofde van Gulluwe
8. Weduwe Rougier Eechoudt uit hoofde Jaecob van Gulluwe
9. Philippe Mahieu uit hoofde Jan de gayse???
10. Weduwe Rougier Eechoudt uit hoofde Jan van Gulluwe
11. Kerk van Kachtem
12. Philippe Mahieu uit hoofde Jan de Gayse
13. Weduwe Rougier Eechoudt uit hoofd Jacob van Gulluwe
14. De selve als vooren
15. heer deser heerlijkheid uit hoofde Jan de Joncheere
16. zelfde heer uit hoofde Jan van Hecke
17. zelfde heer uit hoofde als voren
18. zelfde heer uit hoofde als voor
19. zelfde heer uit hoofde Jan de Joncheere
20. Pieter Haerinck causa uxoris , dochtere Willem Eechoudt, hoofde Aernout van Gulluwe.
21. Jan Voormachtich hoofde Jan van Gulluwe
22. Steven Roelens hoofde Jaecques de Clerck
23. hoors Joos de Jaeghere uit hoofde Jan van Leede
24. Jan Voormachtich hoofde Jan van Gulluwe
25. Pieter Herinck causa uxoris dochtere Willem Eecoudt, uit hoofde Aernout van Gulluwe
26. heer heerlijkheid uit hoofd Jan de Joncheere
27. zelfde heer hoofde als voren
28. Pieter Buyse uit hoofde Gillis Buyse
29. Andries Verbrugghe hoofde van de weduwe Jan van Coilghe
30. Jan Eechoudt fs Willems bij deel van zijn vader en uit hoofde Jacob van Gulluwe
31. Mael Bernaert uit hoofde weduwe Jan van Coilghe
32. heer heerlijkheid uit hoofde Jan van Hecke
33. Philipe Mahieu uit hoofde weduwe Christiaen Mille
34. heer heerlijkheid uit hoofde Jan Vanhecke
35. Jan Verlinde uit hoofde Lampsin van Haverbeke
36. heer heerlijkheid hoofde Jan Hecke
37. kerk Kachtem
38. Pieter Haerinck cause uxoris dochtere Willem Eechoudt hoofde Jacob van Gulluwe
39. Joos Kerchof causa uxoris dochtere van de voorn. Eechoudt en uit hoofde als vooren
40.Willem Eechoudt uit hoofde Aernoudt van Gulluwe
41. zelfde uit hoofde als voren
42. hoors Gillis Vincke hoofde Jan vande Kerchove
43. zelfde hoors hoofde Joos Casteleyn
44. Pieter Buyse hoofde Gillis Buyse
45. hoors Gillis Vincke hoofde van Jan vande Kerchove en Joos Ballinck
46.Willem Eechoudt hoofde Aernoudt van Gulluwe
47. zelfde hoofde als voren
48. hoors vander Brugghe hoofde weduwe Christiaen Mille.
49. Pieter Buyse hoofde Gillis Buyse
50. hoors Gillis Vincke hoofde Jan vande Kerchove
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51. Joos vande kerchove causa auxoris dochter Willem Eechoudt hoofde Aernoudt van
gulluwe
52. Willem Eechoudt hoofde als voren
53. Joos Eechoudt fs Willems vutten selven hofde
54. Pieter de Smedt hoofde van Gulluwe
55. hoors Pieter Vander (sic) hoofde Joos Casteleyn
56. Mael Bernaert hoofde Gillis Casteleyn
57. hoors Pieter vander Brugghe hoofde Joos Casteleyn en weduwe Christiaen Mille.
58. Jan de Laere hoofde Willem Hoornaert
59. Willem Eechoudt hoofde Pieter de Vos
60. heer deser heerlijkheid hoofde Jan van Hecke
61. Philippe Mahieu by coope jeghens Joos Vermersch commende vutten hoofde van Pr
Hoornaert
62. Pieter van Duyfhuys ende de weesen Jan Ducheloor uit hoofde Jan vanden Berghe
63. Pïeter vander Brugghe uit hoofd Jan Lecluyse & Jan van Lede
64. Anthuenis Parnel uit hoofde Noel van Aelmersch en Pr van Gulluwe
65. Jan Verlinde en Anthuenis Parnel uit hoofde Jacob Hoornaert
66. heer der heerlijkheid uit hoofde Jan Van Hecke
67. hoors heer Pieter vander Brugghe uit hoofde weduwe Christiaen Mille.
68. Joos Eechoudt fs. Willems by deele en uit hoofde van Noel van Aelmersch.
69. Mael Bernaert uit hoofde weduwe Jan van Coilghe.
70. Andries Verbruughe uit hoofde van weduwe Jan van Coilghe.
71. hoors heer Pieter vander Brugghe uit hoofde weduwe Christiaen Mille.
72. de weese Heindrick Cloet en Jan de Laere uit hoofde van Pr Hoornaert
73. heer deser heerlijkheid uit hoofde weesen Jaecob van Gulluwe.
74. Pieter vande Ghinste uit hoofde Joos Casteleyn.
75. Anthuenis Parneel uit hoofde Adriaen Vermersch.
76. dezelfde Parneel uit hoofde Joos de Rickere.
77. hoors Pieter vander Brugghe uit hoofde weduwe Christiaen Mille.
78. Rougier Lodrioor gehuwd met de weduwe van Anthuenis de Voldere uit hoofde Adriaen
Vermersch.
79. Anthuenis Parnel en Jan Verlinde uit hoofde Pr Hoornaert.
80. hoors Pieter Hoornaert fs. Jaecques
81. Joos Voormachtich en Rougier Lodrioor uit hoofde Jan van Gulluwe.
82. Pieter Kerchof fs. Pieters
83. Jan Cerchof in Gulleghem.
84. Hoors Pieter Hoornaert uit hoofde Pr vande Pitterie.
85. de selve hoors
86. de weduwe Rougier Eechoudt uit hoofde Adriaen Vermersch.
87. hoors Maergriete vander Brugghe uit hoofde weduwe Willem de Vaere.
Dese naervolghende partien ligghen inde prochie van iseghem by de cachthem brugghe:
88. Joos Goetgheluck uit hoofde Gillis van Steenkiste.
89. onse lieve vrauwe gulde van cachthem
90. den disch ende kercke van iseghem
91. dhoors Louwis Mourois ende de hoors Isack Slosse uit hoofde Adriaen vander Mandere.

Ten slotte noteerden we in hetzelfde bundel de namen uit het landboek van 1681:

1. Guilliaemus van Woutryve causa uxoris uit hoofde van Pieter de Smet



47

2. Joos Eeckhout fs. Rougier uit hoofde van zijn vader te voren Jan van Gheluwe
3. den selven
4. de kinderen Lieven Allard uit hoofde van de voorzeide Pieter de Smet
5. heer dezer heerlijkheid uit hoofde Jan Voormachtich en Jaecques de Wulf en Jan van
Gheluwe.
6. Pieter Onreet fs. Pieter uit hoofde Jan Voormachtich
7. de kinderen van Lieven Allard uit hoofde van Pieter de Smet
8. weduwe en kinderen Philippe Castelein uit hoofde van de weduwe Rougar Eeckhout.
9. Jan Verlynde fs. Carel uit hoofd Phlyppe Mahieu
10. Joos Eeckhout fs Rogier, westhelft & Anthuenis Eeckhout fs. Rogier oosthelft uit hoofe
weduwe Rogier Eeckhout.
11. kerk van Kachtem
12. Jan Verlynde fs. Carel uit hoofde van Phlyppe Mahieu.
13. Rogier Eeckhout fs. Rougier uit hoofde van Rougier Eeckhout.
14. Jan Parneel & Joos en Rogier Eeckhout uit hoofde weduwe Rogier Eeckhout.
15. Ollevier Wallaerd uit hoofd heer der heerlijkheid.
16. den selven
17. den selven
18. den selven
19. den selven
20. Pieter Haerynck causa uxoris in huwelijk hebbende dochter van Willem Eeckhout.
21. heer der heerlijkheid uit hoofde van Jan Voormachtich.
22. Ollivier Wallaerd uit hoofde van Steven Roelens.
23. de kinderen Joos de Jaeghere uit hoofde van Jan van Lede
24. Jan Onreet fs. Pieter uit hoofde van Jan Voormachtich
25. Pieter Haerynck in x dr. v. Willem Eeckhout.
26. Ollevier Wallaerd uit hoofde heer dezer heerlijkheid.
27. den selven uit selven hoofde
28. Christiaen Quinten uit hoofde Pieter Buyse
29. Guilliames Onreet fs. Pieter uit hoofde van Andries Verbrugghe
30. de kinderen Joos Eeckhout filius Willem uit hoofde van hu vader
31. Guilliame Onreet uit hoofde van Mailliaert Bernaerd
32. Jan Verlynde fs. Caerle uit hoofde van de heer der heerlijkheid
33. den selven uit hoofde van Phlyppe Mahieu
34. Ollevier Wallaerd uit hoofde van de heer der heerlijkheid
35. Jan Verlynde fs. Carel uit hoofde van Lamsijn van Haverbeke
36. Ollevier Wallaerd uit hoofde van de heer der heerlijkheid
37. disch van cachtem
38. Joos Isers en Ollevier Wallaerd uit hoofde van Pieter Haerynck
39. Joos Kerckhof filius Joos dict Roobaert uit hoofde van Willem Eeckhout
40. Joos Kerckhof filius Joos en de kinderen van Guillias Eeckhout uit hoofde van Willem
Eeckhout.
41. Joos Kerckhof filius Joos uit hoofde van Willem Eeckhout
42. kinderen van Guilliames Eeckhout uit hoofde Willem Eeckhout.
43. hoirs Willem Eeckhout doude tot westroosebeke uit hoofde van dezelfde Willem
44. Gheraert Driessens uit hoofde hoirs Gillis Vyncke
45. dezelfde uit selven hoofde
46. Joos Buyse filius Pieter uit hoofde van zijn vader

(wordt vervolgd)



48

‘t Stamboompje digitaal

Wie in de toekomst wil verwittigd worden wanneer een nieuw nummer van ’t Stamboompje 
klaar staat op de webstek, stuurt een berichtje naar ons bestuurslid Geert Decoene, je krijgt
dan telkens een verwittiging. E-post: geertdecoene@skynet.be.

Inhoud van dit nummer :

Kalender regionale VVF-afdelingen Kortrijk en Roeselare 38

Nieuwe publicaties VVF Roeselare 40

Filmarchief Roeselare–voorstelling Roeselare 10 jaar terug 41

Trees Vandenbunder werd ere-bestuurslid van VVF Roeselare 41

36ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag in Rumbeke 42

Kachtemnaars onder de heerlijkheid Ayshove in 1570, 1654 en 1681
(Wilfried Devoldere) 43

Hoe word ik lid van de
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde ?

Je stort gewoon het lidgeld (33 euro als gewoon lid, 50 euro als steunend lid, 80
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF
Antwerpen-Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Er wordt uitdrukkelijk gevraagd dit rekeningnummer te gebruiken !!!
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 VVF
Dienst : ..................................................
Van Heybeeckstraat 3
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03 646 99 88


