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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 1ste zondag van de maand: 9 tot 12 uur;

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Zondag 5 januari: (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 11 januari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 14 januari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 20 januari (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Zondag 2 februari (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post: bernard.fillieux@pandora.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Voorlopig (april) in het Erfgoedhuis.
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Zaterdag 8 februari (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 11 februari (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 17 februari (17.30-21) o.l.v.
Bernard Fillieux.

Zondag 2 maart (9-12) o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 8 maart (13.30-17) o.l.v.
Bertrand Nolf.

Dinsdag 11 maart (14-18) o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 17 maart (17.30-21) o.l.v.
Bernard Bruggeman.

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op
donderdagen 16 januari, 13 februari en 13
maart.

VOORDRACHTEN:

Donderdag 23 januari is er de klassieke
nieuwjaarsreceptie van de Kortrijkse
erfgoedverenigingen, hiervoor werden van
uit de Erfgoedcel Kortrijk uitnodigingen
verstuurd. De receptie wordt voorafgegaan
door de lezing van Jean Luc Meulemeester
over ‘Tafelen in een bad en meer.
Middeleeuwse steden en badstoven’.

Zondag 23 februari: jaarlijkse aperitief-
babbel. Die zondag werken de drie
Roeselaarse erfgoedverenigingen samen
voor de jaarlijkse aperitiefbabbel. Het
initiatief van Familiekunde Vlaanderen
regio Mandel-Leie wordt ook gesteund en
gepromoot door het geschiedkundig
genootschap en de gidsenkring.

De lezing BEVALLEN IN BRUGGE
heeft plaats op zondag 23 februari om 10
uur in de Zilverlink (Meensesteenweg te
Roeselare).

Spreker is Dr. William De Groote,
voorzitter van het medisch–historisch
genootschap MONTANUS. Hij heeft het
o.a. over :

 De middeleeuwse inzichten omtrent
procreatie, zwangerschap en
bevalling.

 De verloskundige praktijk in het
ancien régime, welke uitsluitend
door de vroedvrouwen werd
beoefend.

 Het onstaan van de materniteiten in
de 20e eeuw.

 Volksgeloof rond de zwangerschap
en geboorte.

 En finaal ... volkse humor en
volkstaal, “van procreatie tot
bevalling”, met passages uit
“Brugse humor in de geneeskunde”
en “´t wit vierkantje”!

Hij is een geboren en getogen Bruggeling,
orthopedisch chirurg en nu actief op de
stadscampus SFX van het AZ St. Jan
Brugge – de vroegere ‘zwartezusters-
kliniek’. Voorzitter van de katholieke
hogeschool VIVES en Ondervoorzitter van
de associatie KU Leuven, KULAK –
KULAB. Voorzitter medisch historisch –
genootschap MONTANUS. Voorzitter
vzw. Heilig Bloedprocessie en Proost van
de edele confrérie van het Heilig Bloed

De voordracht zelf is gratis toegankelijk
maar we vragen 7 euro deelnameprijs voor
twee aperitieven.
PRAKTISCH: inschrijven bij de
secretaris van Familiekunde, namelijk
Brigitte Willaert op tel. 051 20 28 83 of
via mail mbrigitte.willaert@telenet.be.
Deelnameprijs bedraagt 7 euro maar
daarvoor krijg je ook 2 aperitieven,
gelieve te melden wat je wilt drinken
(Porto, Cyper, Duvel of Orval). Wil wel
inschrijven tegen 16 februari.

Dinsdag 25 maart is er geen voordracht
(onze ‘klassieke’ vierde dinsdag’). Die
avond houdt het Davidsfonds immers de
‘Nacht van de Geschiedenis’, thema dit
jaar is de Eerste Wereldoorlog. Het
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plaatselijke bestuur (Roeselare) werd
gecontacteerd doch op dat ogenblik lag
nog niets vast.
Onze plaatselijke voorzitter van FV regio
Mandel-Leie werd gevraagd om voor de
Pittemse afdeling van het Davidsfonds een
lezing te houden over de Eerste Wereld-
oorlog in Egem en Pittem. Het gebeuren
wordt, zeker voor Pittem, heel beperkt
beschreven in de Geschiedenis van Pittem
maar archiefonderzoek bracht al heel wat
boeiende elementen aan het licht. Wie

interesse heeft kan Wilfried Devoldere
contacteren.

Dinsdag 29 april om 19.30 u in het
Erfgoedhuis te Kortrijk: lezing door Johan
Roelstraete met als onderwerp
‘Genealogie. Wat is het nu ? Interesse,
hobby of obsessie. Het wordt eerder een
boeiende causerie dan een zwaarwichtige
voordracht. Een aanrader dus.

Publicaties Regio Mandel-Leie

Op de West-Vlaamse ontmoetingsdag in november werd een nieuwe publicaties
gepresenteerd aan de bezoekers van de boekenbeurs:

Status Animarum Gullegem 1773 en Status Animarum Gullegem 1776 door Wilfried
Devoldere. Op Cd-rom (publicatie 123) – 15 euro.

Info betreffende eventuele verzendingskosten of bestelling bij bernard.fillieux@telenet.be
Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek:
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Stadsarchief Roeselare

Momenteel is het stadsarchief nog steeds gesloten. Volgens onze informatie zou de leeszaal
opnieuw geopend worden in de loop van de maand januari. Een persmededeling zal
hieromtrent ten gepasten tijde verschijnen. Je kunt ook de website van de stad volgen voor de
meest actuele informatie: http://www.roeselare.be/Vrijetijd/Archief.asp.

Opzoekingen via internet

Soms krijgen we nog vragen waar men de parochieregisters en burgerlijke stand online kan
vinden. Je moet er wel rekening mee houden dat (nog) niet alle gemeenten op het internet te
vinden zijn.
Via de website van het algemeen rijksarchief kan je echter reeds heel wat raadplegen, hierbij
de link naar de parochieregisters en de burgerlijke stand:
http://search.arch.be/nl/tips/98-parochieregisters en http://search.arch.be/nl/tips/101-
burgerlijke-stand. Je dient wel eenmalig een account aan te maken.

Ook is de burgerlijke stand (en niet altijd dezelfde gemeenten) raadpleegbaar via de site van
de Mormonen, namelijk www.genver.be, je dient niet op de gemeente klikken maar op het
‘aantal’ ‘films’ ernaast om naar het overzicht van die bepaalde gemeente of stad te gaan.
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Bezoek aan de Stichting de Bethune vrijdag 6 december 2013

Brigitte Willaert, secretaris FV regio Mandel-Leie

De Stichting de Bethune is opgericht in 2004 door Emmanuel de Bethune. Ze heeft als doel
de unieke archief – en bibliotheekcollectie van de familie als één erfgoedgeheel te bewaren en
te ontsluiten voor het grote publiek.

We werden bij ons bezoek begeleid door Saartje Vanden Borre die coördinator
erfgoedwerking van de stichting de Bethune is. Zij vertelde ons over de familiegeschiedenis
van de Bethunes aan de hand van de portretten van de familieleden die daar aan de muur
hangen. De eerste bekende voorvader is Louis de Bethune, een landbouwer, geboren in Mont-
Saint-Aubert rond 1551. Na drie generaties landbouwers werden de nazaten welvarende
handelaars in Rijsel en Kortrijk.

Felix de Bethune werd als eerste in de adelstand verheven in 1845. Verschillende de Bethunes
waren burgemeester of schepen van Oostrozebeke en Marke. Emmanuel de Bethune was
burgemeester van Marke en Kortrijk. Eén van zijn dochters is Sabine de Bethune, momenteel
voorzitter van de Senaat.

We konden een aantal zeer mooie stukken bewonderen, o.a. een groot fotoboek van de brand
van de St Maartenskerk in 1862 met foto’s in de verschillende stadia van de brand van de
toren.

Werner Peene, een vrijwillige medewerker om het archief te ontsluiten, vertelde ons over wat
er zoal te vinden is. De bibliotheek bevat om en bij de 30000 titels. De kerncollectie, de
gespecialiseerde bibliotheek West-Flandrica gaat vooral over de regio West-Vlaanderen en
Noord Frankrijk. Je kunt de catalogus raadplegen op:
http://www.stichtingdebethune.be/nl/page/catalogi-bibliotheek

Boven is het archief van in totaal 600 strekkende meter. Hier wordt onderscheid gemaakt
tussen familiearchief en documentaire collecties. Het archief heeft een kleine leeszaal waar
stukken kunnen geraadpleegd worden. Deze is uitgerust met computer en draadloos internet.
Het bezoek is gratis, steeds na afspraak: www.stichtingdebethune@gmail.com

Er zijn authentieke akten met zegel, foto’s, rouwbrieven, bidprentjes, geboortekaartjes,
postkaarten enz., maar ook plannen van de architect Jean-Baptiste de Bethune. Eén van de
getoonde plannen was een grote tekening van een glasraam van de kapel van de Grauwe
zusters in Roeselare.

Verder was er nog een apart gebouw met een verzameling van allerhande tijdschriften,
naslagwerken, collecties rond kunst en geschiedenis van België en Frankrijk.

Tot slot mochten we kennis maken met Mevrouw de Bethune, Margaretha van Cauwelaert de
Wyels. Zij verwelkomde ons in een salon in het kasteel en trakteerde ons met een glaasje wijn
terwijl we een aangenaam gesprek met haar voerden. Zij was heel tevreden met de
belangstelling van onzentwege en wilde graag ook verder contact houden met onze
vereniging. Daarna maakte Werner Peene nog een groepsfoto met Mevrouw de Bethune op de
trappen van het kasteel.
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Enkele interessante web sites:
www.peene.net (update 30-07-2005)
www.erfgoedblog.be (regelmatige update)
www.vansuypeene.be/ (2006)
www.stichtingdebethune.be (actief sinds 04-10-2010)

In memoriam Marcel Prinsie

Op dinsdag 3 december 2013 overleed Marcel Prinsie. Hij was op 14 april laatstleden 90 jaar
geworden. Vele jaren was Marcel actief als bestuurslid in onze vereniging. Dikwijls was hij
van permanentie in ons documentatiecentrum en ook vele jaren was hij onze nauwgezette
bibliothecaris die alle boeken en tijdschriften de nodige precisie klasseerde. De uitvaart had
plaats op zaterdag 7 december 2013 in de H. Hartkerk en werd bijgewoond door een aantal
bestuursleden van onze afdeling.

Zijn zoon Johan was zo vriendelijk ons enige informatie te sturen die verscheen in De
Weekbode en die aangevuld en verbeterd werd door Johan.

Marcel Prinsie werd in Poperinge geboren en woonde met zijn ouders aldaar. Op jonge
leeftijd kwam hij samen met zijn zus naar Oekene. Na zijn lagere schoolperiode volgde hij les
aan de Normaalschool te Torhout en behaalde zijn diploma als onderwijzer. Na een paar jaar
les gegeven te hebben in het College te Izegem kreeg hij een klas toegewezen in de
gemeentelijke jongensschool in Oekene. Hij gaf er les aan alle graden van de lagere school.
Marcel kon goed met kinderen en jongeren om en werd na enkele jaren schoolhoofd van de
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gemeenteschool. Hij straalde gezag uit en ging door het leven als Meester Prinsie. In april
1949 huwde hij met Georgette Moerman (+1996) en ging wonen in de woning van het

schoolgebouw langs de St-
Elooiswinkelstraat. Hij werd vader van
vijf zonen Johan gehuwd met Lieve
Vandendriessche, Geert met Heidi
Peeters, Patriek met Marleen Vervisch,
Lieven met Kathleen Hennin (+) en Joost
met Kaatje Vansteenkiste. Die zorgden
op hun beurt voor twaalf kleinkinderen
en tien achterkleinkinderen. Marcel was
een bezige bij, hij had in zijn school een
bibliotheek die hij verzorgde en die later
overgebracht werd naar de Kerkstraat in
Oekene, hij was medeoprichter van het
Davidsfonds-afdeling Oekene. De KSA
vond een onderkomen in zijn eigen
leslokaal. Eens met pensioen verhuisde
het koppel naar de Weststraat in
Roeselare. Hij was vaak te vinden in de
stadsarchieven op zoek naar informatie
om zijn familie stamboom verder uit te
werken. Hij was actief lid van het VVF-
Roeselare. Tekenen en schilderen waren
ook een passie, daarvoor trok hij naar
Ten Elsberge. Hij was al vele jaren lid
van de maten van Peegie. Samen met

Georgette ging hij graag een dagje naar Brugge, Oostende en Kortrijk. Hij was een goed
mens, streng maar correct en dat was de reden dat hij een enorme vriendenkring had. Overal
kwam hij wel iemand tegen waarmee hij aan de praat kon. Een tweetal jaar geleden nam hij
zijn intrek in het WZC ‘Vincenthove’ waar hij vol lof over was. Hoewel zijn gezicht en
gehoor erg verminderd was zat hij dagelijks aan de ingang, iedereen die er moest zijn kende
hem en sprak hij aan. Hij overleed er op dinsdag 3 december.

Uit het 18de-eeuwse Roeselaarse leven gegrepen.

Roeselaarse pioniers

Rudy Popelier

In 1740 stierf Karel VI van Oostenrijk en werd opgevolgd door Keizerin Maria Theresia. Van
alle kanten werd Oostenrijk aangevallen en ook Frankrijk liet zich niet onbetuigd met hun inval
in 1744 in de Zuidelijke Nederlanden. De Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748) was een
een feit. Verschillende Franse legereenheden overwinterden gedurende die jaren in onze streken
en in de kortste keren moest de lokale bevolking opdraaien voor de huisvesting en de
bevoorrading van die troepen. Ook het opeisen en inzetten van pioniers voor allerhande werken
was schering en inslag. De Roeselaarse ingezetenen zullen het geweten hebben.
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Kort na 17 juni 1746 kwam er bij burgemeester en schepenen van Roeselare vanuit Ieper een
order toe waarbij hen werd verzocht "...een liste te macken vande pionieren over de quote die
moeten wesen tot Ipre opden 22sten junij 1746 tot wercken inde demolitie der fortificatien der
gheseijde stede…”. Voor de Kasselrij Ieper werd die “quote” bepaald op een totaal van 1.000
pioniers.

Deze pioniers moesten meebrengen : "...hunne spaeden, broodt alleen voor twee daeghen, mits
broodt hun zal gelevert worden voor de vijfthien daghen dat de selve pioniers alhier (= Ieper)
moeten wercken…”.

Er diende op voormelde datum verzameling geblazen te worden “...ten vijf à ses uren 's
morgens op de plaetse om aldaer door den heer commissaris Du Chastel ofte sijne messagier,
opgeteeckent te worden…".

Nog volgens voormeld order dienden deze pioniers :"...bequaem te sijn om krachtelijck te
konnen wercken ende alsoo geene pionniers te senden beneden de achthien jaere, ende oock
wel letten van uijt te kiezen die de welcke meest schuldigh sijn aen de prochie de welcke men sal
bedwinghen door d'handt militaire indien sij weijgeren aen d'orders te voldoen ende straffen
indien sij vertrecken sonder consent van den commissaris…" Men wist dus waaraan zich te
houden !

De “gegadigden” op de “…liste vande pionieren over de quote van stadt Rousselaere die
moeten wesen tot Ipre op den 22sten junij 1746 tot wercken inde demolitie der fortificatien der
gheseijde steden inghevolghe d’ orders daer van zijnde…” waren :
1° Marcus Samijn voor sijn eijghen.
2° Augustijn Chambaer voor sijn eijghen.
3° Pieter Terrijn voor zijn vader Pieter.
4° Carel Mahieu voor sijne moeder.
5° Carolus Gillis voor Bernaert Verbeke.

(niet aenveert en wederghekeert den 22sten)
6° Jacobus Ostijn voor sijn vader Clement Ostijn.
7° Jacobus De Busschere, voor sijn stijfvader Jan Verhaeghe.
8° Thomas Neirinck voor sijnen vader Joannes.
9° Joannes Van Gheluwe voor sijnen vader Gillis.

10° Joseph Francois De Blauwe voor Jacobus De Blauwe sijnen vader.
11° Pieter Joseph Patijn voor sijn vader Michiel Patijn.
12° Joannes Reijns voor sijn vader Joannes.
13° Jacobus Billioen voor sijn vader Pieter Billioen.
14° Joannes De Visch voor sijn eijghen.
15° Anthone Samiano voor Pieter sijnen vader.

(niet aenveert, wedergekeert 22sten junij)
16° Jacobus Van Iseghem voor sijnen vader Joannes.

(niet aenveert ende wedergekeert ten selven daghe)
17° Pieter-Joseph Hoornaert voor Francois De Meester.

(niet aenveert, wedergekeert den 22sten junij)
18° Jasper Vanderbiest voor sijn vader Jasper.

(niet aenveert, wedergekeert den 22sten junij)
19° Joseph Van Coillie voor sijn vader Joannes.

(niet aenveert, wedergekeert den 22sten dito)
20° Joseph Veranneman voor zijnen vader Jan Baptist.
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21° Henricus Van Hecke voor sijne moeder vidua Jan Van Hecke.
22° Joannes Horlebeke voor Jacobus Soenen “ In De Duijve”, hij en moet

geen ghelt hebben contant.”
23° Fransois Moerman voor zijn vader Jooris, hij en moet geen contant

ghelt hebben.
24° Jacobus Van Hulle voor Pieter Vantomme.
25° Pieter Moerman voor Pieter Moerman zijnen vader.
26° Mattheus Verhelst d’ oude voor zijn zelven.
27° Mattheus Verhelst de jonghe voor zijn vader.

Na “keuring” werden uiteindelijk, buiten de hierna vermelde Joannes Monstrul, de volgende
pioniers weerhouden om met een marsorder op 22 juni 1746 naar Ieper op te trekken.

1° Marcus Samijn.
2° Augustijn Chambaer.
3° Pieter Terrijn.
4° Carel Mahieu.
5° Jacobus Ostijn.
7° Jacobus De Busschere.
8° Thomas Neerinck.
9° Joannes Van Gheluwe.

10° Joseph Blauwe..
11° Pieter Joseph Pattijn.
12° Joannes Reijns.
13° Jacobus BIllioen.
14° Joannes De Visch.
15° Joseph Veranneman.
16 ° Henricus Van Hecke.
17° Joannes Hoorlebeke.
18° Fransois Moerman.
19° Jacobus Van Heulle
20° Pieter Moerman.
21° Matheus Verelst d’oude
22° Matheus Verelst de jonghe
23° Benedicus Van Outrijve voor zijn zelven
24° Joannes Monstrul voor de weduwe Joos Vandee Casteele de jonghe

(niet aenveert en afghedanckt den 22sten junij 1746
25° Joannes Van Cotthem voor zijn zelven.
26° Joseph Blomme voor sijn selven, fs Jacques.
27° Winocus Fransois De Meester voor zijn vader Roelant.

Is aldus toorconden als raedtpensionaris ende greffier der stede van Rousselaere desen 21sten
junij 1746 – Demeulenaere

De griffier wist nadien te vermelden: “…dese pioniers zijn al t’ huijs gecommen den 4den julij
1746…”, en willicht enkele kilo’s lichter.

(Bron : S.A.R. – Imposten en lasten stad Roeselare – Nr. 603 rakende o.a. de regimenten van
Prié, De Berry, de Bourbon-Busset, de Royal-Etranger, de Noailles)
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Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 2

Nieuwe publicatie Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 4

Bezoek aan de stichting de Bethune (Marke) (Brigitte Willaert) 5

Uit het 18de-eeuwse Roeselaarse leven gegrepen. Roeselaarse pioniers
(Rudy Popelier) 7

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Onze ‘genealogische vormingsdagen’
waarop je voor opzoekingen terecht kunt in
ons documentatiecentrum en desnoods wat
hulp kunt krijgen bij vragen als beginner of
zelfs als gevorderde hebben plaats op:

Zondag 6 april (9-12 uur), o.l.v. Rudy
Popelier.

Dinsdag 8 april (14-18 uur), o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 12 april (13.30-17 uur), o.l.v.
Betrand Nolf.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post: bernard.fillieux@pandora.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Voorlopig (april) in het Erfgoedhuis.
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Maandag 21 april: gesloten
(Paasmaandag).

Zondag 4 mei (9-12 uur), o.l.v. Rudy
Popelier.

Zaterdag 10 mei (13.30-17 uur), o.l.v.
Betrand Nolf.

Dinsdag 13 mei (14-18 uur), o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Maandag 19 mei (17.30-21 uur), o.l.v.
Bernard Fillieux en Johan Bogaert.

ZATERDAG 24 MEI: nationaal congres
FV in Deinze. Bekijk hier het programma,
je kan je ook online inschrijven via deze
link: http://congresfamiliekunde2014.be/.

Zondag 1 juni (9-12 uur), o.l.v. Rudy
Popelier.

Dinsdag 10 juni (14-18 uur), o.l.v. Marc
Vandenberghe.

Zaterdag 14 juni (13.30-17 uur), o.l.v.
Betrand Nolf.

Maandag 16 juni (17.30-21 uur), o.l.v.
Bernard Fillieux en Johan Bogaert.

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op
donderdagen 10 april, 15 mei en 12 juni.

VOORDRACHT:

Dinsdag 29 april om 19.30 u in het
Erfgoedhuis te Kortrijk: lezing door Johan
Roelstraete met als onderwerp
‘Genealogie. Wat is het nu ? Interesse,
hobby of obsessie. Het wordt eerder een
boeiende causerie dan een zwaarwichtige
voordracht. Een aanrader dus.

Publicaties Regio Mandel-Leie

We herhalen nog even volgende informatie: op de West-Vlaamse ontmoetingsdag in
november 2013 werd een nieuwe publicatie gepresenteerd aan de bezoekers van de
boekenbeurs:

Status Animarum Gullegem 1773 en Status Animarum Gullegem 1776 door Wilfried
Devoldere. Op Cd-rom (publicatie 123) – 15 euro.

Info betreffende eventuele verzendingskosten of bestelling bij bernard.fillieux@telenet.be
Bekijk onze volledige lijst van publicaties op onze webstek:
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Stadsarchief Roeselare

Het stadsarchief is opnieuw toegankelijk MITS VOORAFGAANDELIJKE RESERVATIE.
Dit kan telefonisch 051 26 22 47 of via e-mail archiefleeszaal@roeselare.be. Wil er wel
rekening mee houden dat er slechts 1 (één) leesapparaat ter beschikking is. Wil je dus de
fiches van burgerlijke stand raadplegen dien je dit best te vermelden. Graag vermelden we
hier dat ons documentatiecentrum over microfilms beschikt van de burgerlijke stand van groot
Roeselare tot en met 1870.
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Uit het 18de-eeuwse Roeselaarse leven gegrepen

RUNDERPEST IN ONZE STREKEN

Rudy Popelier

In 1744 richtte een epidemie van besmettelijke veeziekten een ware ravage aan in de
veestapel van onze ingezetenen. Pastoor Petrus Franciscus Valcke die op 29 mei 1742 zijn
ambt als pastoor van Rumbeke had opgenomen en dit bleef tot 23 januari 1787 was van al die
miserie een getuige van het eerste uur. Over die ravage noteerde hij in zijn latijnse notities
die zijn vervat in zijn jaarboek betreffende “…de vermeldingswaardigheden voorgevallen in
deze parochie aanvang nemende in 1742…” en dan wat specifiek voor het jaar 1745 betrof :
“…in 1745 en de drie daaropvolgende jaren heerste de runderpest niet alleen in deze parochie,
maar in gans België en zelfs in gans Europa en richtte zeer grote schade aan. Nadat de ziekte
uitgestorven scheen keerde ze een tweede keer terug. Sommige andere parochies hadden
hiervan nog meer te lijden dan de onze….”
“De beclaegelijcke sieckte” had reeds eind 1744 Roeselare Ambacht in zijn greep. Om een
overzicht te krijgen van de geleden schade en ook om deze te kunnen schatten verzochten
deze van de “weth” iedereen die door “…de drouve ende beclaegelijcke sieckte coijen,
verssen, calvers…” had verloren zich te melden.
Op 13 december 1744 werd er dan “…een staet ende declaratie van de ghecreveerde
coijbeesten door de drouve ende beclaegelijcke sieckte…” opgemaakt “…de welcke dese
jaere eerst begonnen ende nogh is continuerende dit voor soo veele als onder d’heerlichede
van Rousselaere Ambacht zijn gestorven volgens ider affirmatie ende prestatie van eede
ontlocken inde handen van Hendrijck Cappelle, Burghemeestre ende Jacobus Roose,
Schepen…”.
Volgende ingezetenen van Roeselare Ambacht hebben dan deze navolgende verliezen
aangegeven :

Coijen verssen, calvers Prijs £ parisis
1° Joossijne De Witte, weduwe van

Joannes Gheijsens : 6 1 - 46-0-0
2° Joos Feijs - 1 - 9-0-0
3° Joosijne Cuveele, weduwe van

Jooris Moerman 3 - - 24-0-0
4° Pieter Verelst fs Jan 5 2 1 35-0-0
5° Fransois Vinckier 4 - 1 21-0-0
6° Gillis Leenknecht - 1 1 2-10-0
7° Daniel Verbeke 2 - - 10-0-0
8° Guilliaume Gheldof 3 - - 17-0-0
9° Laurentius als vooght over de

Kijnderen van Pieter Calmeyn 3 - - 21-10-0
10° De weduwe van Steven De Ceuninck 1 - - 8- 0-0
11° Joos Cappelle fs Joos 8 3 - 67-0-0
12° Laurentius Van Coille 1 - - 7-0-0
13° Joannes De Vos fs Lucas 2 - - 6-10-0
14° Anthone Six 3 1 2 33-0-0
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In totaal hebben dus 42 “coijen”, 8 “verssen” en 5 “calvers” het jaar 1744 niet overleefd wat
een totaal bedrag van 307 pond 10 schellingen parisis vertegenwoordigde.
De runderpest was dus begin 1746 bijlange nog niet uitgeraasd. Om deze keer in “…de stede
van Rousselaere…” een overzicht te krijgen wie nog wat in zijn stallen had staan en hoeveel
er bij hen in 1745 door “…de plage waren ghecreveert…” werd ook hen verzocht dit aan deze
van de “weth” te komen melden. De lijst werd op 17 januari 1746 afgesloten. Wij lezen:
1° Vidua Fransois Reijnaert heeft verloren door de plaege vier coijbeesten ontrent november
1745.
2° De selve heeft noch int leven een coeij ende een veerse.
3° Marijn Vande Maele int leven : 2 coijen.
4° Guillaume De Witte int leven : 8 coijen.
5° Jacob Anne d’oude int leven : 1 coije.
6° Vidua Jacobus De Wilde int leven : 1 coije.
7° Pieter De Wilde, idem : 2 coije.
8° Joos Leerberghe, idem : 1 coije.
9° Pieter Messelis, idem : 1 coije ende eene verloren door de plaeghe.
10° De Religeusen Grauwe Zusters int leven 2 coijen, idem een coij verloren door de plaeghe
ontrent novembre 1745.
11° Pieter De Grijse int leven : 2 coijen, idem ontrent octobre door de plaeghe verloren 3
coijen.
12° Leijnaert Valcke int leven : 2 coijen.
13° Vidua Joannes Vanden Abeele int leven : 4 coijen.
14° Marijn Vanden Abeele, idem : 4 coijen.
15° Joannes Scheldeman, idem int leven : 3 coijen.
16° Pieter Grymonprez, idem int leven : 2 coijen.
17° Joannes Landuijt, idem int leven : 1 coij.
18° Jacobus Gheldof int leven : 2 coijen.
19° Caliptus Dejaeghere, idem : 1 coij.
20° Joannes Reijns : idem : 2 coijen.
21° Jacobus Soenen verloren door de plaeghe ontrent januarij 1746 : 5 coijen.
22° Joseph De Grijse, int leven : 4 coijen.
23° Pieter De Grendele, idem : 4 coijen.
24° Pieter Jacobus Cappelle, idem 1 coij.
25° Vidua Joannes Du Buisson, idem 2 coijen.
In totaal waren er dus “…in de stede van Rousselaere 14 coijen ghecreveert…” en liepen er
uiteindelijk nog 54 in de stallen rond.

Bronnen:

1) S.A.R. - oud Archief - Imposten en lasten - Inv.nr. 591 rakende o.a. de regimenten

van Prié, de Berry, de Bourbon-Busset, de Royal-Etranger, de Nouilles.

2) Noël Favorel - Zantingen, Boek 120, Bijvoegsel 1 - pagina 132-140 met bijhorende

en aanvullende transcriptie door Hector Lievens. Zie volgende bijdrage !
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Aantekeningen van pastoor Valcke uit
Rumbeke1

Hector Lievens

Voorwoord:
In bijvoegsel 1 van zijn laatste zantingenboek 120, pagina 132-140 heeft E.H. Noel Favorel de
latijnse nota’s van pastoor Valcke2 van Rumbeke getranscribeerd. Hij vermeldt hierbij “De
herkomst van dit document is mij niet bekend”…”De tekst is af en toe niet leesbaar of althans
onduidelijk”
Blijkbaar heeft Mr Favorel dus niet geweten dat de originele tekst van pastoor Valcke in de
parochieregisters van Rumbeke staat, aan het eind van boekdeel R 18. Omwille van de slechte
leesbaarheid van de copie waarmede hij moest werken komen er meerdere hiaten voor in zijn
transcriptie, die een correcte vertaling bemoeilijken. Dankzij archivaris Willy Vallaey kon ik
de originele tekst nazien en de meeste hiaten wegwerken.
In herinnering en als eerbetoon aan mijn vriend en mentor heb ik getracht zijn transcriptie met
een vrije vertaling toegankelijker te maken. H.L.

Jaarboek of vermeldenswaardigheden die voorgevallen zijn in deze parochie van Rumbeke
ten tijde van het pastoorschap van P.F. Valcke dat een aanvang nam in 1742

Na zijn vertrek werd E.H. Obert3 opgevolgd door de hooggeleerde heer Doschere4 S.T.L. Zijn
ambt was belast met een jaarlijkse schuld van 40 pond grooten, ten voordele van zijn
voorganger.
In het jaar 1731 werd hij opgevolgd door E.H. Hieronimus De Poortere nadat de eminente en
hooggeleerde heer Doschere, onderscheiden om zijn uitmuntendheid als predikant en
theoloog, overgeplaatst werd naar de kerk van St. Anna in Brugge.
Na het overlijden van E.H. Hieronimus De Poortere5 in 1741, werd hij in het zelfde jaar
opgevolgd door E.H. Jacobus Morette6. Nadat deze het jaar daarop overgeplaatst werd naar
Beveren, werd hij opgevolgd door P. F. Valcke, die 4 jaar pastoor geweest was in Eernegem.
In die tijd was er een belangrijke betwisting aan de gang tussen zijne eminentie de bisschop
van Brugge en de baljuw en schepenen van deze parochie over het herstel van de kerk. Ze
drongen aan op een passend herstel van de kerk die in een erbarmelijke staat was gekomen
door slecht beheer van de bestuurders. De bisschop beweerde dat de kerkfabriek over
voldoende middelen beschikte om de nodige herstellingen te betalen.
Na het overlijden van baljuw Marant7 en kort daarna van E.H. De Poortere en ook van
monseigneur Van Susteren8, werd deze twist bijgelegd door tussenkomst van monseigneur
Joannes Baptista De Castillion, die samen met de baljuw en de schepenen overeenkwam over
de werkwijze die moest gevolgd worden. Deze kan nog nagezien worden in de archieven,
bewaard in de pastorij.
In het jaar 1744 werd Kortrijk bezet door de Fransen. Daardoor heerste de grootste verwarring
in de ganse parochie gedurende een bepaalde tijd. Meer dan 80 kisten stonden opgeborgen in
de kerk, maar voedingswaren mochten er niet opgeslagen worden. Er waren drie militaire
wachters aangesteld, sauvegarden genaamd, een voor de kerk, een voor de parochie en een
voor het kasteel van de graaf, dat eveneens gevuld was met kisten. De ganse parochie was
belast met het afbetalen van de kosten van de bewaring.
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In het jaar 1745 hield de pastoor een geldomhaling in de ganse parochie om de kerk te
pleisteren, de muurschilderingen te herstellen, de biechtstoel te vermaken evenals andere
versieringen in de kerk. Hij haalde ongeveer 400 gulden bijeen.
De biechtstoel van de pastoor met de 3 zitbanken kosten 40 pond grooten; om de kerk te
pleisteren werd ongeveer 13 pond grooten uitgegeven. Enkele vooraanstaanden hebben deze
collecte in stilte gehouden, omdat de pastoor ze had gepland buiten medeweten van de
bevolking.
In 1745 heeft zijne doorluchtige hoogheid de bisschop het vormsel toegediend in deze kerk.
Hij verbleef hiervoor 2 volle dagen bij de pastoor. Ook de kinderen van Oekene en Kachtem
werden naar deze parochie opgeroepen.
In 1745 en de drie daaropvolgende jaren heerste de runderpest niet alleen in deze parochie,
maar in gans België en zelfs in gans Europa en richtte zeer grote schade aan. Nadat de ziekte
uitgestorven scheen keerde ze een tweede keer terug. Sommige andere parochies hadden
hiervan nog meer te lijden dan de onze.
In 1746 en 1746 zijn vele kinderen gestorven aan een vreemde ziekte. Het begon met een
keelontsteking die ook de longen aantastte zodat ze tenslotte niet meer konden ademen. In
sommige gezinnen zijn vijf tot zes kinderen gestorven.
In september 1747 hebben we op plechtige wijze de verheffing gevierd van het echte kruis
waaraan onze redder gestorven is en dat in grote vrijgevigheid geschonken werd aan onze
kerk door de hoogwaarde monseigneur Joannes Baptista Ludovicus de Castillion, met
tussenkomst van de pastoor.
Zestien priesters, bijna allen pastoors, hebben aan deze plechtigheid deelgenomen. De
aartsdiaken van Brugge was eveneens uitgenodigd maar omdat hij verhinderd was heeft
iemand anders zijn taak overgenomen.
Het zelfde jaar voor de eerste keer zond monseigneur zijn commissarissen om in zijn naam
aanwezig te zijn bij het afsluiten van de kerkrekeningen, conform de schikking getroffen door
monseigneur en de baljuw.
In het jaar 1748 werd het tabernakel gebouwd aan het altaar van sint Blasius dat geplaatst
werd om er de relikwiën in te bewaren van het Heilig Kruis, van sint Pieter en sint Blasius.
Dit kostte 7 pond grooten en 3 guldens. Het vergulden ervan kost evenwel 14 vlaamse
ponden.
In hetzelfde jaar kregen we van Rome, door bemiddeling van de paters Capucijnen, de
relikwieën van de heilige apostel Petrus, onze patroonheilige. Op zijn feestdag hebben we dit
plechtig gevierd en de relikwieën ter aanbidding voor de bevolking uitgestald. De kosten
hiervan werden door de bisschop gedragen; de relikwien van de heilige Petrus kosten 14
pond.
Op de feestdag van sint Pieter is de zeer eerwaarde heer Norbertus de la Salle9 deken van
Roeselare overleden. In zijn plaats als deken, werd P. F. Valcke aangeduid, de pastoor van
deze parochie
De 20° mei werd E.H. Ignatius De Vloo10 bevorderd tot pastoor van Sluis nadat hij hier 5 jaar
onderpastoor was geweest. In zijn plaats kwam E. H. Aegidius Roberse11 van Zwevezele.
In de maand augustus stuurde monseigneur ons E. H. Bultijnck van Brugge als hulppastoor.
Hij ontving van de parochie 10 pond om de mis van 9 uur te celebreren op de feestdagen; van
de pastoor kreeg hij de helft van zijn onderhoudskosten, samen met wat kleine inkomsten ter
gelegenheid van doopsel of de reiniging van de vrouwen na de bevalling; bovendien kreeg hij
nog de offergave van de missen opgedragen voor welstellenden en ook het deel van de koster.
Op 8 november overleed te Gent de hoogedele graaf Philibert Hyacint de Thienes12. Zijn
lichaam werd hier begraven in het familiegraf, terwijl de plechtigheden werden uitgesteld. De
begrafenis werd opgeluisterd door de broeders van de heilige rozenkrans en ook door de
parochianen, maar van het sterfhuis hebben ze niets gekregen.
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Op 2 december werd de plechtige lijkdienst gehouden voor de zielerust van de graaf van
Rumbeke. Daarop waren de heren van de Kasselrij van Ieper uitgenodigd. Zij stuurden 2
schepenen en de pensionnaris. Ook waren de pastoors van de omringende parochies13

uitgenodigd alsmede deze van Passendale Tijdens de begrafenisplechtigheid waren op het
praalgraf rouwdoeken aangebracht en daarrond hebben 16 kaarsen gebrand van 1 pond; op het
hoofdaltaar stonden 12 kaarsen en nog vier op de zijaltaren. Aan de kandelaars waren de
familiewapens vastgemaakt. Er werd geen preek gehouden. Deze familiewapens werden van
de pastorij overgebracht naar de kerk door de bloedverwanten van de overledene en door de
clerus.
Het volgende jaar op 8 december overleed de weduwe14 van de heer graaf in Gent. Zij werd in
deze kerk begraven met dezelfde rouwplechtigheid.
Na het overlijden van de deken van Roeselare, de la Salle, werd P. F. Valcke, pastoor van
deze parochie, aangesteld als deken der christenheid. Om hem bij te staan kreeg hij een
hulppastoor in dienst, aan wie hij 15 pond grooten gaf voor zijn onderhoud. Hij liet hem ook
de opbrengsten van de doopsels en die van de kerkgang van de bevallen vrouwen.
Het magistraat kende hem een vergoeding toe van 10 pond grooten voor het opdragen van de
9 uren mis op zondag en feestdagen. Ook ontving hij de volledige offergave van de missen en
het deel van de koster
De eerste hulppastoor was E.H. Bultijnck van Brugge. Nadat hij 3 jaar zijn ambt had
uitgeoefend werd hij bevorderd naar een andere parochie en opgevolgd door E.H. Bousson
van Zwevezele die hier ongeveer 4 jaar verbleef vooraleer hij naar Beveren werd verplaatst en
werd opgevolgd door Robert Tant van Roeselare.
Op 30 juni 1754 had de plechtige intrede plaats te Brugge van monseigneur Joannes Robert
Caimo15. In mijn functie als deken was ik ook aanwezig.
In 1754 liet ik een nieuw tabernakel bouwen dat 400 gulden kost
In 1755 werd het hoofaltaar verguld en herschilderd in marmer kleur. De kostprijs was
ongeveer 40 pond grooten.
In 1755 hebben we op plechtige wijze de honderste verjaardag gevierd van de verheffing van
de relikwieën van de heilige Blasius. Met het vieren van de volledige novene was een volle
aflaat te verdienen.
Elke dag werd er gepreekt om de zondaars aan te zetten tot boetedoening
Elke dag werd een gemeenschappelijk meditatie gehouden s’morgens vroeg om 6 uur en
s’avond na het lof. Daarna werden de gemeenschappelijke gebeden gelezen.
De volkstoeloop was ongelooflijk groot alhoewel er een zeer koude wind woei. 8 à 9
biechtvaders waren nauwelijks voldoende om al de biechtelingen te horen. God heeft hun
werk gezegend.
Op de derde kermisdag in september 1756 heb ik met een grote plechtigheid de inwijding
gevierd van de relikwieën van sint Vincentius a Paulo. De viering duurde 3 opeenvolgende
dagen tijdens de welke de relikwieën overgebracht werden naar de kerk in aanwezigheid van
de Z.E.H aartsdiaken van Brugge Van Tienevelt en van de pentitentiaris16 en president van het
seminarie
E.H. Bultynck werd na zijn bevordering opgevolgd door E.H. du Buysson die na ongeveer
twee jaar en half bevorderd werd tot onderpastoor van Beveren. Hij werd opgevolgd door
E.H. Tant van Roeselare. Wanneer deze laatste bevorderd werd tot onderpastoor van Damme,
werd zijn functie overgenomen door E.H. Valcke17 die gedurende drie jaar het ambt vervulde
van hulppastoor.
Hij werd opgevolgd door E.H. Houcke, een priester van Ieper die de functie van hulppastoor
waarnam met toestemming van de bisschop van Ieper18.
Op 2 november overleed de zeer edele graaf Charles de Thienes19 in Gent. Zijn lichaam werd
naar hier overgebracht en in de kerk begraven met dezelfde plechtigheid als zijn vader.
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Hiervoor verwijs ik naar mijn pastoraal recht omwille van speciale persoonlijke redenen.
In dit zelfde jaar werd de schepenbank van Rumbeke gewijzigd toen de heer graaf het proces
had verloren in de raad van Mechelen tegen de graaf de Thienes, de zoon van de baron van
Leyenbourgh Hij zette de baljuw en de griffier uit hun functie en verving hen door mr De
Mey, de baljuw van Hooglede en door griffier J. Bouttens.
Nadat de graaf overleden was, kwamen de partijen overeen, om nieuwe moeilijkheden te
voorkomen, dat de functie van griffier zou uitgevoerd worden door mr. De Jonghe de
vroegere griffier. Wat aldus probleemloos gebeurde.
1759. Ik heb mij bekommerd met de bouw van de nieuwe troon voor de heilige Maagd Maria,
die volledig werd versierd met de mooiste Doornikse gouddraad, voor 30 pond grooten.
Ook heb ik een nieuwe zilveren relikwiehouder laten maken en een pateel met goud bewerkt
voor 18 pond grooten.
1765. De bouw van de nieuwe sacristie op kosten van de kerk, heeft duizend gulden gekost.
1766. Met de inkomsten van de bomen werd een nieuw oksaal gebouwd voor 25 pond
grooten. Het orgel van 1500 gulden werd betaald door de parochie.
Uit dezelfde inkomsten werd het plafond van het kerkschip versierd. Kostprijs 35 pond
grooten
In het middendeel van het koor van de heilige Blasius is het plafond versierd voor 22 pond
grooten en in hetzelfde koor zijn 5 nieuwe vensters geplaatst met een gift van enkele
particulieren.
In hetzelfde jaar heb ik een overeenkomst gemaakt met E.H. De Jonge20 priester, om de taken
van hulppastoor uit te oefenen. Voor de dagelijkse mis ontving hij 12 pond grooten.
Bovendien liet ik hem de offergaven van de kerkgang der vrouwen en van het doopsel, onder
voorbehoud van het recht van de pastoor.
1768. De vloer rond de communiebank heb ik laten beleggen met marmerstenen. Kostprijs
100 pond grooten.
In het zelfde jaar hebben enige kwaadwilligen grote opschudding veroorzaakt in de parochie
tegen de beheerders van de kerk betreffende de geldmiddelen om de armen bij te staan. Het
meest werd ikzelf aangevallen met de beschuldiging dat ik 600 pond grooten van de dis van
de Heilige Geest had achtergehouden om daarmede het huis van de congregatie van de zusters
van liefde op te trekken: pure laster.
In september 1767 loofde de edele heer graaf de Murray en generaal, een geldprijs uit voor de
boogschutters die door de Rumbekenaars werd gewonnen en opgedragen aan O.L.Vr. Bij die
gelegenheid kwam de econoom van de graaf, de man van de kasteelvrouw van Lichtervelde,
de moeder van de graaf van Rumbeke en vroeg mij de toelating om de klokken te luiden wat
ik hem toestond in aanwezigheid van Zeer Eerwaarde Heer F. De Witte, kanunnik en
directeur van de katedrale kerk van sint Donatius in Brugge.
1768. De zeer edele gravin de Murray heeft aan de kinderen, die hun catechismus opzegden,
prijzen uitgedeeld na de plechtige eucharistieviering. Daarna heb ik haar gefeliciteerd met
haar lovenswaardige mildheid. De prijzen bestonden uit allermooiste boeken bekleed met
zilverkleurig was en allerlei versieringen. Ze gaf hiervoor 10 pond grooten.
Op 8 september 1772 deed de edele jonge graaf van Rumbeke zijn eerste communie met een
grote plechtigheid. ’s Namiddags deelde hij voor 200 gulden prijzen uit aan de catechisten en
bovendien werden aan elke arme twee broden uitgedeeld en een schelling wisselgeld. Ik heb
een preek gehouden voor de eerste communicant op de trede van het altaar.
Op 23 augustus 1778 had de plechtige intrede plaats, met grote luister, van de heer graaf
Charles de Thienes, in de echt verbonden met edele vrouw Anna Carolina de Cobentz. Al de
leden van de broederschap van sint Sebastiaan, in uniform en te paard, waren samen gekomen
aan de grens met de parochie van Roeselare en van zijn rechtsgebied. Hij werd verwelkomd
door de schepenen en de griffier De Jonge. Daarna begaven ze zich naar de kerk met een
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grote menigte die hem tegemoet was gekomen. Daar werd hij door mij en de clerus, in groot
ornaat, met wijwater gezegend. Dan heb ik hem plechtig toegesproken en in de kerk
binnengeleid. Tijdens de inzegening werd de beurtzang Salve Regina gezongen waarna ik het
plechtig Te Deum inzette. Daarna werd nog een zegening uitgesproken en werd hij buiten de
kerk geleid.
Mevrouw de gravin-moeder gaf prijzen voor de christelijke lering aan meer dan 400 kinderen
waarvan er meer dan 200 waren die de catechismus van buiten kenden zonder een iota te
missen.
Deze uitdeling had plaats op 8 september na de mis. Daarna heb ik een lofbetuiging
uitgesproken in het Frans omdat ze de belangrijkste dingen in het vlaams niet zouden
begrepen hebben; daarna heb ik het herhaald in het Vlaams.
In opdracht van en met het gezag mij verleend door onze hoogeerwaarde heer Felix Willem
Brenart heb ik op 12 juni 1787 de nieuwe klok ingewijd voor gebruik in de parochiekerk van
Rumbeke. Ze werd in 1786 gegoten op kosten van de heren tiendeheffers. Aan deze
plechtigheid namen deel, als peter de hoogedele heer Charles de Thienes, graaf van Rumbeke,
kamerheer van zijne keizerlijke majesteit, en als meter de hoogedele Domicella Teresia De
Murray23, eerstgeboren dochter van heer graaf De Murray, oppergeneraal van de Oostenrijkse
legers in België en van gravin de Murray.
Ter eere van de eerste der apostelen en van de eerste patroonheilige van de parochie Rumbeke
werd deze klok door zijn doorluchtige peter gedoopt met de naam PETRUS.

Eerwaarde heer Jozef Moens24 deken van Roeselare en pastoor te Rumbeke.

In het jaar 1787 werd de doopvont, die voorheen in een hoek aan de westkant van de kerk van
Rumbeke stond, verplaatst naar de ingang van de kerk, waarvan de buitendeuren werden
afgesloten. En er werd een houten ingang gebouwd onder de toren Op 6 juni 1788 werd een
nieuwe doopvont in zwart marmer geplaatst; kostprijs 84 gulden, de lonen van het plaatsen
inbegrepen. Het deksel uit koper kost 18 gulden.
In het jaar 1789 is het achterste deel van het koor van O.L. vrouw met hout belegd en in het
jaar 1790 het achterste deel van het koor van sint Blasius evenals de zitbanken voor de
raadsheren, de pastoor en de baljuw. Bij dezelfde gelegenheid werd de zitplaats van de
gildebroeders met hun akkoord verplaats naar het uiterse deel van het S. Blasiuskoor terwijl
het vroeger ongeveer in het midden van dat koor stond. De gildebroeders zelf hebben
eigenhandig bijgedragen aan deze nieuwe zitplaats.

Dit alles is letterlijk overgeschreven uit het register van dopen, huwelijken en begrafenissen
van de parochie Rumbeke, in het bisdom Brugge, en begint op het einde van 1731, dat nu
bewaard wordt op het gemeentehuis. Wat ik bevestig, 29 januari 1882

1 Rumbeke behoorde tot het bisdom Noyon tot 1146, tot het bisdom Doornik tot 1559, tot het
bisdom Brugge tot 1802, tot het bisdom Gent tot 1834, daarna terug tot Brugge
2 Petrus Franciscus Valcke (Westrozebeke 18/03/1708 – Rumbeke 23/01/1787) was pastoor te
Rumbeke van 29/05/1742 tot 23/01/1787, hij was tevens deken van Roeselare vanaf
29/06/1748
3 Carolus Obert d’Ailly was eerst pastoor te Oekene en van 10/12/ 1714 tot 1730 pastoor van
Rumbeke. Hij ging daarna op zijn renten leven te Brugge waar hij overleed in 1750.
4 Laurentius de Doschere (°Gent) was licentiaat in de Godgeleerdheid (S.T.L.= Sacrae
Theologiae Licentiatus). Hij was na Carolus Obert d’ Ailly gedurende 15 maand pastoor te
Rumbeke; hij overleed te Brugge in 1743
5 Hieronimus Depoortere (°Brugge) was pastoor te Rumbeke van 1731 tot zijn dood in 1741
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6 Jacobus Joannes Morette (°Oostende) was onderpastoor te Lichtervelde voor hij pastoor
werd te Rumbeke
7 Johan Marant was baljuw van ‘t graafschap Rumbeke en overleed te Roeselare in 1742
8 Henricus Josephus Van Susteren, bisschop van Brugge vanaf 1716, overleden op
06/03/1742, werd opgevolgd door Joannes Baptista Ludovicus de Castillon (1743-1753)
9 Norbertus de la Salle (°Ieper 1660) werd pastoor te Roeselare vanaf 29.08.1697 en deken
van Roeselare sinds 24.04.1710.
10 Ignatius Devloo was onderpastoor te Rumbeke van 1743 tot 1748
11 Egidius Roberse was onderpastoor te Rumbeke van 1748 tot 1755
12 Philippe, Réné, Hyacinthe de Thienes, oudste zoon van graaf Réné, Charles en erfgenaam
van het kasteel te Rumbeke werd geboren te Rumbeke in 1709. Hij huwde te Gent, op
16.08.1730, met Marie- Barbe Ballet, dame de Leeuwenbourg en had drie kinderen: Charles-
Louis; Isabelle en Philippine. Hij stierf te Gent op 8.09.1748
13 De 8 aanpalende parochies waren: Roeselare, Kachtem, Izegem, Oekene, Sint
Elooiswinkel, Rollegemkapelle, Ledegem en Moorslede
14 Dame Marie Barbe Ballet was slechts 39 jaar toen ze stierf, een jaar na haar man.
15 Joannes Robertus Caïmo volgde bisschop Joannes Baptista Ludovicus de Castillion op in
1754 en overleed in 1775
16 Penitentiaris= kanunnik die in een kathedrale of collegiale kerk biecht hoort met volmacht
om zonden te vergeven die voorbehouden zijn aan een bisschop.
17 Bernardus Benedictus Valcke (°Westrozebeke 5.09.1726) broer van deken Valcke, was van
1758 tot 1767 onderpastoor te Rumbeke
18 Van 1559 tot 1801 was Ieper de zetel van het gelijknamige bisdom
19 Graaf Charles Louis Albert de Thiennes (1732-1758) volgde zijn vader op in 1748 en
huwde in 1758 met de rijke Marie-Anne-Françoise-Colette, gravin van Lichtervelde. Charles
overleed dat zelfde jaar, nog voor de geboorte van zijn zoontje Christiaen. Zijn weduwe
hertrouwde in 1756 met graaf Jozef De Murray de Melgum, vader van 2 dochters uit zijn
huwelijk met Christine de Maringh
20 Joannes De Jonghe (Rumbeke °1730) was de broer van Jacobus Albert De Jonghe, griffier
van ’t hof te Izegem en invloedrijk burger. Eugeen De Jonghe, de zoon van Jacobus en ook
griffier, schonk het ouderlijk herenhuis aan het disbestuur van Rumbeke dat het later
ombouwde tot Oudmannenhuis.
21 Monseigneur Felix Brenart (1777-1794) was de opvolger van bisschop Caïmo
22 Graaf Christiaen (ook gezegd Charles) de Thienes was gehuwd met gravin de Cobentzl van
Wenen, dochter van graaf de Cobentzl, ridder van het Gulden Vlies, en gevolmacht minister
van de koning in de Nederlanden
23 Domicella Teresia De Murray was een halfzuster van graaf Christiaen (Charles) de
Thienes
24 Bernardus Josephus Moens volgde Petrus Franciscus Valcke op en was pastoor van
Rumbeke van 25.03.1787 tot 11.05.1791.
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Demografische studie van de geboorten van
Bavikhove 1851-1855

Bernard Bruggeman

Verantwoording
Bij het digitaliseren van de burgerlijke stand van Bavikhove, constateerde ik dat in de periode
vanaf 1850 er heel wat meer huwelijken en daaruitvolgend meer geboorten te noteren vielen.
Dit was natuurlijk een logisch gevolg na de desastreuse periode 1846-1849 namelijk de hier
heersende aardappelplaag.
Dit fenomeen trok me sterk aan, en ik vroeg me af of deze mensen door een betere ,
gezondere levensomstandigheid, ook een langer leven met mooie perspectieven kregen ?
Dus startte ik met de geboorten van 1851 tot 1855 te noteren. 127 in het totaal.
Hoe verliep hun leven? Hun huwelijk ? Hun overlijden ?
Een boeiende zoektocht.

De periode 1851-1855
De geschiedenis leert ons dat de periode na 1850 gekenmerkt wordt door een definitieve
doorbraak van de industrialisatie op een kapitalistische grondslag.
De nijverheid kreeg het overwicht op de landbouw, en binnen de industriële sector kreeg de
machinale frabricage de overhand op de ambachtelijke sector. (Zie geschiedenis van de kleine
man, in open school)
Maar die industralisatie was vooral voor de grote steden en de zware industrie in Wallonië.
Het kleine Bavikhove, op de linker oever van de Leie was vooral een landbouwstreek.
Enkele grote boeren en heel wat dagloners die daarnaast ook landsman waren met één of twee
koebeesten.
De kleine neringdoeners waren zelfs niet talrijk in Bavikhove. Hiervoor werd vooral een
beroep uitgeoefend in de nabije omtrek. Voor geneeskundige zorgen trok men naar Hulste
waar er een dokter, heelmeester woonde. Ook de vroedvrouw kwam meestal uit Hulste.

Het Bavikhove van toen
Bij het begin van van onze onderzoekperiode zag het gemeentebestuur er zo uit :

Karel Lefevre Burgemeester
Petrus Masureel Schepen
Jean De Leije Schepen
Dominique Bossuijt gemeenteraadslid
Charles Dhooge gemeenteraadslid
Jean Baptiste Samijn gemeenteraadslid
Pierre Basijn gemeenteraadslid
Karel Lodewijk Gheysens gemeentesecretaris.

Na de verkiezingen van 28 oktober 1851, wordt Jean De Leije vervangen door Ferdinand
Lecluyse, en ook Vergote Heliodore komt in de raad.

Nog enkele uittreksels uit de verslagen van de gemeenteraad:
1851 :Kostvrij onderwijs voor de arme kinderen. De schoolbestuurder is Charles De Cock
en hij heeft 42 leerlingen. 28 jongens en 14 meisjes.
1852 : Op 24 juni vraagt de stad Harelbeke toelating een wekelijkse markt te houden op
donderdag, alsook een jaarlijkse paardenmarkt.
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1854 : De gemeentesecretaris krijgt een jaarwedde van 300 Fr. En zijn employé voor de
burgerlijke stand 60 fr. per jaar.
Dit jaar ook een aanbesteding voor de kasseiweg van Bavikhove naar Harelbeke, de laatste
665 meter tot het kruispunt Molenhuis. Alsook voor de laatste 350 meter van de
Hoogstraat naar Ooigem. De werken werden voor 13808,75 fr. begroot.
Tijdens de 5 jaar werden geregeld behoud gevraag van sluisen op de beken, dit om de
meersen te bevloeien :

Karel Lefevre 2 sluizen op de Vaernewyckbeek
Heliodore Vergote sluis op de Bruyelbeek
Leo Delaere sluis op de Swembeke
Joannes Destoop sluis op de Plaetsebeek (eigenaar Antoine Goethals)
Ferdinand Lecluyse sluis op de Vaernewyckbeek

(SA Harelbeke notulen gemeenteraad Bavikhove 1844-1856)
Uit de krant “De Denderbode van 13/3/1853 volgend bericht :
“Grote overstromingen in de streek van Kortrijk, Harelbeke en Bavikhove.”
Het peil van 1841 wordt terug behaald. De brug te Harelbeke naar Bavikhove dreigt
meegesleurd te worden.

Zie hieronder een oude postkaart Bavikhove-dorp anno 1900; Veel van de personen die we
bespreken, zullen Bavikhove zo gekend hebben.

(eigen verzameling)
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NAAM VADER MOEDER geb.datum ov.datum ov.plaats ECHTGENO(O)TE(S)
Verschoore Constantinus Karel Louis Verbeke Coleta 19-01-1851 15-11-1880 Hulste ongehuwd
Van De Buerie Marie Silvie Leo De Clercq Amelia Francisca 25-01-1851 23-12-1854 Bavikhove kind
Coeman Marie Silvie Karel Louis Van Haezebrouck Amelia 05-02-1851 17-01-1916 Aalbeke Lemayeur Ivo en Yserbyt Henri
De Deurwaerder Ludovica Louis Bossuyt Eugenia 06-02-1851 28-02-1935 Kuurne Samyn Augustus Franciscus
Opsommer Leonie Marie Joannes Franciscus De Smet Amelia 10-02-1851 20-03-1928 Harelbeke Goegebeur Carol.Lud./Verhoye Felix/ Clarysse Amand
Victor Gustavinus Amandus Petrus Ovaere Apolonia 14-02-1851 22-01-1890 Bavikhove Douchy Idonie
De Cock NN Charles Verhaest Melanie 19-02-1851 19-02-1851 Bavikhove levensloos
Lapeirre Petrus Alouisius Petrus Josephus Wallaert Regina Adolphina 21-02-1851 5-11-1903 Harelbeke D'Hooghe Maria
Douchy Leander Josephus Verhelst Rosalia 08-04-1851 Loosvelt Idonie en Vanhaesebrouck Pharailde
Coeman Franciscus Antone Coeman Amelia 14-04-1851 13-01-1896 Hulste Basyn Silvie Sidonie
Van Den broucke NN Antone Majeur Theresia 25-04-1851 25-04-1851 Bavikhove levensloos
Pattyn Josephus Karel Louis Van Doorne Barbara 16-05-1851 03-07-1873 Torhout ongehuwd
Van Der Beken Camilis Cyrilis Joannes Coussement Natalia 09-06-1851 14-06-1906 Menen Vandaele Octavie Marie
D'heyger Ferdinand Petrus Cannaert Virginie 27-07-1851 12-02-1915 Hulste Callens Leonie
Maes Karel Louis Louis Benoit Constantia 12-08-1851
Pamentier Constantinus Leonardus Verkest Theresia 15-08-1851 07-05-1854 Bavikhove kind
Tack Maria Alida Leopoldus De Fraeye Antoinette 09-09-1851 25-05-1925 Kaster Blockeel Remi
De Vos Petrus Joannes Karel Louis Douterloigne Fidelia 29-09-1851 11-02-1930 Waregem Van Eeckhoutte Emma
Sabbe NN Joannes Baptiste Van De Walle Adolphina 15-10-1851 15-10-1851 Bavikhove levensloos
De Cock Judonie Petrus Meyfroid Victoria 03-11-1851 10-11-1931 Tourcoing (Fr) Adam Eugenius
Coucke Philomena Joannes Lefevre Isabelle Clara 05-11-1851 20-09-1854 Bavikhove kind (overleden als Mathilde)
De Lember Victor Ferminus Franciscus Xaverius Notebaert Apolonia 05-11-1851 27-08-1896 Roubaix (Fr) Brugge Elodie en Lernout Marie
Van Neste Petrus Joannes Lagae Victoria 08-12-1851 15-12-1851 Bavikhove kind
Van Neste Emile Augustus Joannes Lagae Victoria 08-12-1851 16-12-1851 Bavikhove kind
D'Halluin Mathilde Melanie Karel Louis Soens Catharina Regina 30-12-1851 12-03-1935 St.Andries Brugge Quartier Henricus
Vanassche Petrus Franciscus Leo Coeman Regina 15-01-1852 21-12-1925 Izegem Moerman Julie Ther.en Debrabandere Marie Leonie
Tanghe Virginie Therese Petrus Callens Theresia 06-02-1852 15-07-1932 Lauwe Bossuyt Henricus
Bossuyt Amatus Amandus Ivo Veys Amelia 08-03-1852 31-01-1904 Bavikhove Vanhauwaert Leontine
Sandra Rosalie Petrus Josephus Doornaert Fidelia 17-03-1852 28-07-1856 Kortrijk kind
Malysse Gystavus Amandus Petrus Melsens Melanie 18-03-1852 07-12-1855 Bavikhove kind
Van De Maele Petrus Petrus Van De Casteele Theresia 19-03-1852 12-07-1852 Bavikhove kind
Bulckaert Juliana Franciscus Benoit Francisca Flavia 06-04-1852 13-05-1931 Deerlijk Dejaegher Henri
De Laere Cinstantinus Petrus Petrus De Voldere Melanie 29-04-1852 16-10-1925 Ingelmunster Vandendriessche Lucia
Stockman Henricus Victor Sagaert Sophia 12-05-1852 1-01-1904 Gent Glorieux Stephanie
Vermeulen Rosalie Elodie Henricus Van De Sompele Coleta 14-05-1852 23-06-1852 Bavikhove kind
Veys Leonie Marie Josephus Verscharen Sophia 27-05-1852 26-11-1927 Bissegem Vermeersch Augustus
Holvoet Karel Louis Eugenius Verscharen Ursula 05-06-1852 18-07-1934 Kortrijk Van Wymelbeke Pauline
Bruneel Rosalie Silvie Henricus Van De Kerkhove Rosalia 17-06-1852 6-04-1901 Bavikhove ongehuwd
Callens Karel Louis Franciscus Florentinus Van Steenkiste Rosalia 18-06-1852 23-11-1894 Ingelmunster ongehuwd
De Vos Rosalie Petrus Franciscus Vroegstraete Dominica 22-06-1852 13-02-1905 Hulste ongehuwd
Derveaux Leonie Petrus Joseph De Cock Dominica 12-08-1852 31-03-1853 Bavikhove kind
Eeckhout Adalaide Augustus Lecompte Natalia Adalaide 19-08-1852 18-02-1941 Kuurne Baert Petrus Josephus
Windels Charles Louis Charles Louis Deprez Victoria 24-08-1852 17-12-1870 Lauwe kind
Coeman NN Louis Van Haezebrouck Amelia 27-08-1852 27-08-1852 Bavikhove levensloos
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Victor Phirminus Petrus Ovaere Paulina 14-09-1852 26-12-1932 Kuurne D'Heyger Ida enVanhaesebrouck Sylvie
Maes Juliana Louis Benoit Constantia 07-10-1852 02/05/1887 Deerlijk Degezelle Camille en Vandebuerie Henri
Lapeirre Petrus Rufinus Petrus Joseph Wallaert Regina D'Helpina 06-11-1852 4-04-1924 Detroit (USA) Buyck Louis
Douchy Karel Josephus Verhelst Rosalia 21-11-1852 26-03-2926 Hulste Vandenbussche Victorine
De Cock Marie Silvie De Cock Virginie 24-11-1852
Loncke Constantinus Leo Van De sompele Amelia 05-01-1853 4-10-1913 Bavikhove ongehuwd
Allegaert Henricus Ivo Baert Coleta 09-01-1853 31-05-1937 Bavikhove Vanderhaeghen Mathilde
De Kostere Lucia Constantinus Vergote Marie Anne Rosal. 26-01-1853 9-08-1936 Thulin Tack Henri Donaat
Eeckhout Paulina Eeckhout Rosalia 06-02-1853 14-02-1853 Bavikhove kind
Bevernage Marie Louise Jean Baptiste Malfait Francisca 15-02-1853 27-09-1853 Bavikhove kind
Michiels Camilis Joannes Renier Justina 18-02-1853 1-11-1935 Kortrijk ongehuwd
Gevaert Camillis Adolphus Fredericus Lambert Francisca 22-02-1853 04-05-1853 Bavikhove kind
De Cock Leonie Ema Karel Louis Andries Ursula 02-03-1853 4-08-1917 Harelbeke ongehuwd
De Vos Theophilus Ivo Herman Rosalia 16-03-1853 5-03-1920 Tourcoing (Fr) Prévost Marie Aline
Van De Maele Victor Petrus Van De Casteele Theresia 04-04-1853 31-03-1918 Bavikhove Schietgat Ludovica Marie
Van Der Beken Aloys Leonard Joannes Coussement Natalia 16-04-1853 1-04-1927 Braine-l'Alleud Stalmans Rosalie
Van De Kerkhove joseph Kar. Joannes Baert Ida 21-04-1853 31-01-1855 Bavikhove kind
Pattyn Marie Mathilde Karel Louis Van Doorne Barbara 22-04-1853 25-07-1853 Bavikhove kind
Vermeulen Marie Leonie Henricus Van De sompele Coleta 10-05-1853 04-07-1853 Bavikhove kind
Sabbe Angelus Joannes Van De Walle D'Helphina 29-05-1853 1-12-1936 Kuurne Deblock Leonie
Verhelst Leonie Fidelis Van Roye Natalia 15-07-1853 31-12-1917 Bavikhove Verledens Julius
Coeman Petrus Amandus Antonius Coeman Amelia 27-07-1853 16-02-1895 Harelbeke ongehuwd
Lavens NN Jacobus De Jaeger Angela 06-08-1853 06-08-1853 Bavikhove levensloos
Coeman Marie Leonie Elodie Desedrius Van Doorne Theresia 28-08-1853 2-02-1928 Croix (Nord) Lefevere Jean Ferdinand en Cyrille Henri Delbecque
Parmentier Pharailde Joannes Bruneel Barbara 09-10-1853 11-07-1857 Bavikhove kind
De Lember Edmondus Odo Franciscus Xaverius Notebaert Paulina 15-11-1853 12-02-1873 Bavikhove ongehuwd
Dutoit Fredricus Gustavus Petrus Duvlier Amelia 27-11-1853 28-04-1916 Hulste Deschuyter Mathilde Maria
Coeman Marie Leonie Louis Van Haesebrouck Juliana 17-12-1853 25-12-1938 Ooigem Vandevyvere Julius en Vromant Adolf
Maes Marie Rosalie Ludovicus Benoit Constantia 17-12-1853 29-03-1854 Bavikhove kind
Sintobin Petrus Joannes Franciscus Cannaert Barbara Theresia 11-01-1854 11-10-1927 Harelbeke Bruneel Marie Silvie
De Vos Alphons Camile Petrus Vroegstraete Dominica 12-01-1854 08-07-1854 Bavikhove kind
De Vos Julianus Karel Van Lerberghe Rosalia 19-01-1854 26-07-1923 Izegem Verschaete Maria Ludovica
Bulckaert Marie Nathalie Franciscus Benoit Francisca Flavia 05-02-1854 21-07-1923 Gullegem Dejager Camille
Van Den Heede Juliana Charles Louis Van De Putte Amelia Virg. 10-02-1854 16-03-1904 Ingelmunster Caenepeel Joannes
Tanghe Joannes Franciscus Petrus Callens Marie Therese 05-03-1854 06-12-1862 Bavikhove kind
D'Halluin Marie Leonie Karel Louis Soens Catharina 03-04-1854 5-01-1939 St.Andries Brugge Demuynck August
Callewaert NN Joannes Franciscus Van De Walle Sophia 06-04-1854 06-04-1854 Bavikhove levensloos
Sorin Euphrasie Petrus Franciscus Van Steenkiste Mathilda 14-04-1854 1-11-1911 Kortrijk ongehuwd
Gevaert Marie Louise Fredericus Lambert Francisca 15-04-1854 10-11-1928 Schaarbeek Franciscus Van Cauteren
Holvoet Camile Karel Eugenius Franciscus Verschaeren Ursula 18-04-1854 19-05-1855 Bavikhove kind
Sabbe Marie Antonius Vercruysse Barbe Therese 08-05-1854 29-10-1917 Bavikhove Vercruysse Charles Louis
Lapeirre Petrus Amandus Josephus Wallaert Regina D'Helpina 13-05-1854 09-09-1855 Bavikhove kind
De Deurwaerder Joan.Franc. Jean Franciscus Herman Marie Therese 31-05-1854 18-03-1923 Kuurne Desnoeck Marie Therese
De Praetere Simon Petrus De Praetere Ursula 29-06-1854 09-09-1854 Deerlijk kind
Pattyn Camile Petr. Amand. Karel Louis Van Doorne Barbara 04-07-1854 09-11-1872 Torhout kind
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Vermeulen Petrus Joannes Henricus Van De Sompele Coleta 23-08-1854 27-12-1919 Everberg Demeersman Marie Therese
Coucke Edmondus Henricus Joannes Lefevre Jabelle Clara Colet. 12-09-1854 6-11-1925 Moeskroen Vandorpe Hortence
Van Haesebrouck Silvie Leon Desiderius Van Den Berghe Melanie 21-09-1854 7-07-1927 Kuurne Victor Phirminus
Bevernage Philomene Joannes Baptiste Malfait Francisca 09-10-1854 27-06-1900 Bavikhove ongehuwd
Victor Julius Camillis Petrus Ovaere Paulina 03-11-1854 1-12-1915 Moeskroen Adam Julia
Van De Vyvere Julius Dominicus De Busschere Coleta 10-11-1854 21/7/1885 Ooigem Coeman Marie Leonie
Callens Petrus Angelus Franciscus Florentinus Van Steenkiste Rosalia 30-11-1854 27-07-1857 Bavikhove kind
De Deurwaerder Amatus Franciscus Herman Barbara Theresia 01-12-1854 20-02-1942 Moen Vandorpe Maria Mathilde
De Cock Romanie Louise Karel Louis Andries Ursula 05-12-1854 09-05-1888 Harelbeke ongehuwd
Veys Juliane Louise Josephus Verscharen Sophia 12-12-1854 16-08-1935 Ingelmunster Delaere Amatus
Van De Maele Hubertus Petrus Van De Casteele Theresia 27-12-1854 04-12-1856 Bavikhove kind
Maes Angelus Ludovicus Benoit Constantia 24-01-1855 12-06-1880 Bavikhove ongehuwd
Dutoit Ursula Petrus Duvlier Amelia 28-01-1855 26-09-1935 Kuurne Vanhoutte Franciscus
Claus Henri Edouardus De Bosschere Eusebia 31-01-1855 3-6-1897 Lauwe Duvilliers Virginie Octavie
De Laere Amatus Petrus Devolder Melanie 01-02-1855 29-04-1924 Ingelmunster Veys Juliana
Loncke Joannes Leo Van De Sompele Amelia 10-02-1855 14-02-1855 Bavikhove kind
Opsommer Petrus Joannes Joannes Franciscus De Smet Amelia 27-02-1855 21/03/1888 Kortrijk Peers Emma
Van De Kerkhove Livinus Am. Gerimias De Praetere Ida 02-03-1855 13-05-1856 Bavikhove kind
Dossy Idonia Josephus Verhelst Rosalia 02-03-1855 3-03-1916 Bavikhove Victor Gustavus en Demeersseman Petrus
Eeckhout Constantinus Bruno De Voldere Rosalia 04-03-1855 23-06-1858 Bavikhove kind
Tanghe Marie Louise Petrus Callens Theresia 16-03-1855 14-01-1932 Bavikhove Lammertijn Petrus en Dejaegere Bruno
Van Ruymbeke Julius August. Petrus Joannes De Cock Francisca 13-04-1855 15-07-1856 Bavikhove kind
Buyck Edouardus Karel Tijtgat Amelia 21-04-1855 11-11-1926 Wevelgem Deprez Victorine
Naert Victor Constantinus Ludov. De Cock Anastagia 23-04-1855 27-10-1939 Beveren-Leie Callens Louise en Quatannes Paulina Lucie
Van Den Broucke Henricus Antonius Loppens Nathalia 09-05-1855 25-03-1937 Harelbeke Benoit Sidonia
Brugge Mathilde Jacobus Augustinus Malfait Theresia 13-05-1855 9-03-1929 Bavikhove Hugelier Eduard
De Kostere Rufinus Augustinus Vergote Rosalia 16-05-1855 27-07-1870 Hulste kind
Callewaert Nathalia Joannes Van De Walle Octavia 10-06-1855 12-06-1855 Bavikhove kind
De Vos Marie Louise Petrus Franciscus Vrougstraete Domonica 22-06-1855 20-05-1927 Izegem Lippens Bruno
Allegaert Augustinus Franc. Ivo Baert Coleta 26-06-1855 16-11-1876 Bavikhove ongehuwd
Maes Maria Emeliana Louis Frederic Parmentier Zelinette Leon. 23-09-1855 11-06-1919 Moorsele Lavens Henricus
Coeman Clemence Marie Desiderius Van Doorne Theresia 05-10-1855 13-04-1912 Kortrijk Vermeulen Leon en Vervaeke Pieter Jozef
Van Den Berghe Ema Maria Karel Louis Libbrecht Rosalia 02-11-1855 13-09-1916 Bavikhove Demeulemeester Julius
Bruneel Virginia Juliana Henricus Van De Kerkhove Rosalia 09-11-1855 22-12-1944 Gullegem Denys Joannes
Coeman Constantinus Isidor Louis Van Haesebrouck Amelia 29-11-1855 29-05-1860 Bavikhove kind
Pattyn Stephanie Marie Bar. Karel Louis Van Doorne Barbara 03-12-1855 22-09-1856 Bavikhove kind
Sabbe Marie Leonie Joannes Van De Walle D'Helpina 17-12-1855 15-12-1923 Kortrijk Naert Frans Xavier
Doornaert Franciscus Doornaert Amelia 24-12-1855 10-08-1939 Lille (Fr) Carton Charlotte
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Synthese van de geboorten 1851-1855

In deze periode werden 127 geboortes genoteerd, daarvan waren er 6 met een levensloos kind.
Deze maken 4,72% uit van het totaal.

Voor de verdere berekeningen worden deze niet meer meegeteld en gaan we uit van 121
levend geborenen.

De levenskansen

Wij kijken uit naar de overlijdensleeftijd.
-1 Jaar : 16 13,22%
1-2 Jaar : 6 4,95 %
2-3 Jaar : 3 2,48 %
3-4 Jaar : 4 3,30 %
4-5 Jaar : 2 1,65 %
5-10 Jaar : 1 0,82 %
Totaal jonger dan 10 jaar :32 of 26,45%

Vooral de eerste levensjaren van een kind zijn in de periode 1850-1855 van groot belang om
te zien hoe ze verder gezond opgroeien. Die zware cijfers vinden we ook terug in het boek
van Vic De Donder :Zou men armoe lijden,een eeuw kroostrijke gezinnen in Vlaanderen,
waar vermeld staat dat in België de zuigelingensterfte rond 1880 nog 200 per duizend
bedroeg.

11-20 Jaar : 4 3,30 %
21-30 Jaar : 4+1=5 4,13 % (ongehuwd + gehuwd)
31-40 Jaar : 1+3=4 3,30 %
41-50 Jaar : 4+4=8 6,60 %
51-60 Jaar : 3+6=9 7,44 %
61-70 Jaar : 1+15=16 13,22 %
71-80 Jaar : 0+23=23 19,00 %
81-90 Jaar : 1+16=17 14,05 %
Overlijden nog niet gevonden : 3 of 2,47%

Tussen de leeftijd van 10 en 60 jaar zijn de overlijdens ongeveer gelijklopend. Vanaf 60 jaar
stijgt de overlijdenskans. Met 56 overlijdens boven de 60 jaar, d.i. 46,28% , zien we toch dat
bijna de helft van de geborenen een leven tot in de 20e eeuw hebben gehad.

Plaats van overlijden
Het onderzoek naar de overlijdensplaats heeft ons geleerd dat de ongehuwden, vooral
kinderen, nog in Bavikhove overleden zijn. De getrouwde personen zijn meestal uitgeweken
naar andere plaatsen : 36 van 52 ongehuwden sterven te Bavikhove, voor de gehuwden is dit
maar 10 op 69.

De 3 nog niet teruggevonden personen sterven niet in Bavikhove.
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De ongehuwden sterven te Kortrijk, Hulste en Harelbeke elk 3, Te Torhout 2 en te Deerlijk,
Lauwe en Ingelmunster elk 1.
Overlijdensplaatsen van de gehuwden : Bavikhove :10 ; Kuurne : 7 ;Harelbeke, Kortrijk ,
Hulste en Ingelmunster : 4 ; Izegem : 3 ; Gullegem, Deerlijk, St. Andries Brugge , Ooigem,
Moeskroen en Lauwe elk 2 ;
En 1 overlijden te Moorsele, Menen, Bissegem, Wevelgem, Waregem, Aalbeke, Everberg,
Beveren-Leie, Kaster, Moen, Thulin, Gent (maar woonde in Wattrelos-Fr.), Schaarbeek,
verder in het buitenland : Lille (Fr), Roubaix (Fr), Croix (Fr), Tourcoing (Fr)(2x) en Detroit
(USA).

Het Huwelijk

Van de 121 geboorten zijn er 69 in het huwelijk getreden (57%) .

Elf van deze gehuwden hebben ook nog een 2de huwelijk aangegaan, na het overlijden van de
vorige partner. Eén persoon heeft zelfs 3 maal voor het altaar gestaan.

Uit onze onderzoeks periode zijn maar 2 koppels ,echte Bavikhovenaren, samen verder door
het leven gegaan.

Hoe zit het met de personen vanwie we het overlijden nog niet gevonden hebben ?

Decock Marie Silvie : moeder verhuist in 1858 naar Hulste. Kind wordt niet vermeld.
Douchy Leander : in 1890 woonde hij in Annappes, vrouw en kinderen komen naar Hulste .
Bij huwelijk van de kinderen, staat er in de akte : vader meer dan 6 maand geen mare meer
gelaten.
Bij het overlijden van echtgenote, staat er in de akte te Moeskroen : “ Disparu”
Maes Karel Louis : woont tot 1880 in Bavikhove, daarna waar naartoe ?
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Bronnen:

SA Harelbeke Burgerlijke stand & Bevolking van Bavikhove 1851-1855
SA Harelbeke Notulenboek van de gemeenteraad Bavikhove 1844-1866
Archive du Nord Lille : recensement de 1906.
Uit de krant “De denderbode” 13-3-1853.
Met dank aan de eigenaars van privé-verzamelingen doodsprenten.
DP Rufin Lapeirre uit collectie Holvoet Eric
DP Veys Leonie-Marie uit veiling Delcampe.
Dank aan de leden van Familiekunde Vlaanderen te Merksem en Brussel, alsook de vele
diensten van de burgerlijkse stand van diverse gemeenten.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.
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Inhoud van dit nummer:

Kalender Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 12

Nieuwe publicatie Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie 14

Uit het 18de-eeuwse Roeselaarse leven gegrepen. Runderpest in onze streken
(Rudy Popelier) 15

Aantekeningen van pastoor Valcke uit Rumbeke (Hector Lievens) 17

Demografische studie van de geboorten van Bavikhove 1851-1855 (Bernard Bruggeman)
23

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een volledige zaterdag ten dienste van
de genealogen (9 tot 12 en van 13 tot 17
uur).

Onze ‘genealogische vormingsdagen’
waarop je voor opzoekingen terecht kunt in
ons documentatiecentrum en desnoods wat
hulp kunt krijgen bij vragen als beginner of
zelfs als gevorderde hebben plaats op:

(speciale regeling dus wegens vakantie)

Zaterdag 5 juli 2014 van 9 tot 12 en van
13 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier.

Zaterdag 12 juli 2014 van 9 tot 12 en van
13 tot 17 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post: bernard.fillieux@pandora.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Voorlopig (april) in het Erfgoedhuis.



Zaterdag 9 augustus 2014 van 9 tot 12 en
van 13 tot 17 uur o.l.v. Edgard Seynaeve.

Zaterdag 23 augustus 2014 van 9 tot 12
o.l.v. Wilfried Devoldere en van 13 tot 17
uur o.l.v. Johan Bogaert.

Vanaf september hanteren we opnieuw de
gewone openingstijden:

Zondag 7 september 2014 (9 tot 12 u)
o.l.v. Rudy Popelier.

Dinsdag 9 september 2014 (14 tot 18 u)
o.l.v. Marc Vandenberghe.

Zaterdag 13 september 2014 (13.30 tot
17 u) o.l.v. Bertrand Nolf.

Maandag 15 september 2014 (17.30 tot
21 u) o.l.v. Bernard Fillieux.

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op donderdag
11 september.

C U R S US F A M I L I E K U N D E:
De regionale afdeling Mandel-Leie heeft
een cursus familiekunde voor startende
vorsers voorzien. Voorziene data:
dinsdagen 7 oktober, 21 oktober en 4
november. De cursus zal op 7 oktober en 4
november plaats vinden in Roeselare (CC
De Spil), op 21 oktober in Kortrijk
(Heule). Er wordt twee weken later nog
een bezoek met uitleg aan het Kortrijkse
rijksarchief voorzien.
Heb je interesse, neem dan contact op met
onze secretaris Brigitte Willaert zodat we
je inschrijving kunnen noteren. Er volgen
dan meer details over concrete uren,
betaling van de cursus (de syllabus), enz.
Ken je iemand die geen lid is en nog niet
op de hoogte is van deze cursus, laat het
hem of haar gerust weten.

Noteer nu ook reeds in je agenda:
- de provinciale ontmoetingsdag in

Roeselare op zondag 23 november,
meer details in het volgende
nummer;

- 3 december (namiddag): bezoek
Goed Munkenhof in Desselgem.

Stadsarchief Roeselare

Het stadsarchief is opnieuw toegankelijk MITS VOORAFGAANDELIJKE RESERVATIE.
Dit kan telefonisch 051 26 22 47 of via e-mail archiefleeszaal@roeselare.be. Wil er wel
rekening mee houden dat er slechts 1 (één) leesapparaat ter beschikking is. Wil je dus de
fiches van burgerlijke stand raadplegen dien je dit best te vermelden. Graag vermelden we
hier dat ons documentatiecentrum over microfilms beschikt van de burgerlijke stand van groot
Roeselare tot en met 1870.

Weekblad ‘De Meenenaar’ online. (meegedeeld door bestuurslid Bernard
Bruggeman)

Het voormalige katholieke weekblad De Meenenaar, dat in de stad Menen verscheen van
1878 tot 1939 (niet tijdens WO I), is nu volledig beschikbaar via de webstek van de stad. Je
kan de edities doorzoeken via trefwoorden, of een volledig weekblad downloaden in pdf-
formaat. Wil je het zelf even uitproberen, surf dan naar http://www.menen.be/de-meenenaar.

GENVER.nl wordt zoekakten.nl

Het gebeurt dat bepaalde microfilms niet online terug te vinden zijn op search.arch.be,
probeer dan even bovenstaande link wat burgerlijke stand betreft.



Een pachtcontract van Wervickhove (Rumbeke) anno 1499.

Marc Luyckx

RAK, Akten en Contracten, film 1074440 of Arch 21 , filmperiode 1498-1500, fo 25v of
scan 26 ,datum 6 meye 1499

We citeren eerst even de originele tekst: “Dat Allaert Vandervloet fs Jans, Ingooigem nempt
op hem in hueringhe ende te loyalen pachte jeghens Chaerles Vanstavele zyn goedt ligghende
inde prochie van Rumbeke ghenaempt tWervickenhove groot wesende 34 bunderen ofte
daeromtrent ende emmer also groot alst ghestaen ende gheleghen es de vier houcken ende de
middewaert den termyn van 9 jaeren lang gheduerende innegaende in desen jeghewordighe
maendt van meye eerstcommende omme de somme van vyf ponden groote Vlaemsche
munten in ghelde ende vyf mudden en half braecoorne sjaers te betaelne ten 2 paiementen
sjaers te wetene tcoorne telken lichtmesse ende tghelt telken SentJansmesse wanof deerste
paiement werdt te lichtmesse 1499 eerstcommende ende dander te SentJansmesse daernaer
volghende ende also voort de voorseyde 9 jaeren lang gheduerende al naer tinhouden ende
uutwysen vanden chirograffien daeraf ghemaect daer af de voorseyde partien elc een hebben “

- faict idem (idem = de zelfde datum als de voorgaande akte) present Reneaulx
(=Vanreneaulx) Ruebin (dit zijn 2 schepenen van Kortrijk)

- chirografie = eene met iemands eigen hand onderteekende oorkonde, een handvest
tweemaal op hetzelfde blad geschreven, met tusschen beiden eene ruimte, welke
beschreven werd, hetzij met het woord chirografe of met een ander woord of woorden
of met krullijnen overtrokken; van dit dubbelschrift bekwam elk belanghebbende
partij de helft. Het juist opeenpassen van de middelwoorden of krullijnen strekte
desnoods, tot bewijs vande echtheid vande oorkonden

De pachtcontracten van de hofsteden zijn altijd zeer nauwkeurig. De aankomende pachter
vond zoveel bunder (winter)tarwe op de hofstede. Als hij na 9 jaar de hofstede verliet moest
hij zorgen dat er evenveel bunder tarwe gezaaid was. Hout, tronken bomen, hagen worden
lang uitgesponnen in de contracten. Als er een boom dood gaat moeten er twee nieuwe
geplant worden. Het snoeien en afhauwen van de takken staat nauwkeurig beschreven, om de
drie jaar of na zes jaar, of niet meer de laatste drie jaar. Hier in ons geval van Wervikhove
staat er geen nauwkeurige beschrijving maar verwijst men naar de chirografie waar er wel tot
in het kleinste detail zal beschreven staan wat de pachter te doen stond.

bunder = deze oppervlaktemaat wordt niet vermeld in de kasselrij Ieper. In de kasselrij
Kortrijk is een bunder = 1 ha 41 a 69 ca = ongeveer 1,5 hectare, hier in Wervickhove = 34
bunder = 51 hectare

in de kasselrij Ieper :
mudde = korenmaat 1 razier = 121,42 liter
mud = 6 zakken = 12 razieren = 28 pinten = 96 achterdelen
Rumbeke, Oekene, Roeselare, Beveren, Roeselare, Gits, Rollegem-Kapelle, Oostnieuwkerke
behoorden tot de kasselrij Ieper – sommige plaatsen gedeeltelijk.
in de kasselrij Kortrijk :
de korenmaat 1 zak = 126,42 liter
1 mud = 8 zakken = 12 razieren = 48 vaten



De pachter in Wervickhove moest jaarlijks 5 mudden en half koren leveren aan Charles van
Stavele. We veronderstellen dat hij de kasselrijmaat van Ieper toepaste, dan zou dit
overeenkomen met 8013,72 liter koren of 8 kubieke m graan. Laden we dit op een
boerenwagen met een laadbak van 4 m lang en 2 m breed en 1 m hoog dan heb je een idee van
de hoeveelheid graan die moest geleverd worden. 8 kubieke meter tarwe = 5600 tot 6000 kg.
De boerenwagens inde jaren 1500 zullen zeker 4 of 5 keer kleiner geweest zijn. Dus de
pachter zal enkele keren over en weer moeten rijden. Ergens in mijn achterhoofd rinkelt een
belletje dat deze berekening niet klopt. Hoeveel bedroeg de productie graan van 1 ha tarwe in
de jaren 1500? Een ha tarwe brengt nu 8000 kg op. Jammer genoeg vond ik geen link op het
internet om te achterhalen wat de tarweopbrengst was per ha in het jaar 1500. Dus houden wij
ons bij een loutere hypothese. De boer van Wervickhove zaait 200 kg tarwe per hectare en
kan dan 2000 kg tarwe oogsten . Dus moet hij 600 kg tarwe zaaien op 3 ha om 6000 kg te
oogsten of 8 kubieke m. Dan moet na het inhalen van de oogst nog gedorsen worden. Weer
een hypothese, met de vlegel kan je per dag 100 kg graan dorsen. Dus heb je 60 dagen nodig
om al de tarwe te dorsen. Nu had de boer ook nog tarwe nodig voor zijn gezin en werklieden.
De boerkens smelten van vreugd en plezier als d'oogst is binnen gereden.

Het is de eerste keer dat ik Chaerles Vanstavele tegenkom. Jan Vanstavele ridder heere van
Emelgem en Izegem kwam ik al een tiental keren tegen. Waar woonde Jan Vanstavele? Ik
opteer voor Kortrijk omdat het pachtcontract daar opgesteld was. Het coorne moest geleverd
worden te lichtmesse. Dat is begin februari als de (modder)wegen in een erbarmelijke staat
waren. Dus 6 maal 1000 kg graan van Rumbeke naar Kortrijk voeren was beslist geen
sinecure. Weer even dromen, 1000 kg laden op de wagen, 4 uur rijden om in Kortrijk te
geraken, het graan lossen, 4 uur voor de terugweg.

Wervickhove is een nieuwe woonwijk tussen de Oekensestraat en de Kwadestraat begin de
jaren 70 genaamd naar de hofstede Wervickhove die dicht bij de Babilliebeke lag. De hoeve is
volledig verdwenen. Het metriek stelsel werd onder de Franse Overheersing in België
ingevoerd bij de wet van 18 germinal jaar III.

Het origineel van deze tekst kan je ook al vinden op het internet. Hoe ga je te werk?

1.Typ in de adresbalk (of google) search.arch.be
2.Als je de eerste keer op deze site gaat zal je moeten inloggen. Je zal moeten een
gebruikersnaam opgeven bv. Antoon5 en een wachtwoord bv. Kerstmis (Noteer je
gebruikersnaam en wachtwoord in een schriftje zodat je het niet vergeet) - dan klik je op log-
in

Van een lezer die voor de eerste keer op search.arch.be ging kreeg ik volgende
verduidelijking : Dan heb ik gezocht om me in te loggen. Na het invullen van een
gebruikersnaam en wachtwoord dien je deze te “registreren”. Na het registreren ontvang je
een mail met een link om je registratie te activeren. Pas na het activeren kun je na het
invullen van gebruikersnaam en wachtwoord via mijn uitleg het pachtcontract vinden.

3.NL FR Je taalkeuze wordt gevraagd NL klik
4.In de linkerkolom Zoeken in Archieven klik
5 Bovenaan Archieven klik
6.in de linker kolom vrij zoeken daar moet je de cursor zetten en dat kadertje kleurt geel
7.in dat geel kadertje typ je :contracten Kortrijk



8.dan moet je een weinig scrollen met de schuifbalk rechts en je ziet een kadertje met zoek
9.zoek klik
10. boven aan zie je de blauwe tekst Gemeente Kortrijk.’Oud Stadsarchief
Kortrijk’(Osak).’Akten en contracten’ klik
11.dan scrollen met de schuifbalk rechts tot je helemaal onderaan de bladzijde bent en je ziet
1-152
12. 1-152 klik
13.weer wat scrollen tot je het nummer 21 ziet met de blauwe jaartallen 1498-1500
14. 1498-1500 klik
15.Naast het blauwe woord Archiefbeschrijving zie je gedigitaliseerde
archiefdocumenten(232)
16. gedigitaliseerde archiefdocumenten(232) klik
17.Nu zie je al de foto’s of scans
18.klik op een willekeurige foto of scan en je ziet dat dat de tekst groter wordt
19.onderaan vind je de cijfers 1 tot 10 en in de rechter benedenhoek zie je Direct naar
20.in het kadertje naast Direct naar typ je 26
21. naast dat kadertje waarin je 26 getypt hebt zie je > dit teken
22. > klik
23.nu ben je op foto of scan nr 26 en je ziet op de foto een handje waarmee je de tekst kunt
verschuiven.
24.als je met dat handje de tekst versleept en je komt op de linker pagina dan zie je bovenaan
de tekst van dit pachtcontract. Probeer het te lezen. Kijk eens naar de vierde regel in dat
pachtcontract , daar staat : inde prochie van Rumbeke (dan iets dat doorstreept is) ghen (=
afkorting = ghenaempt) tWervickenhove

- - - - -

Tentoonstelling over voorouders van Jan Hoet.

Op 27 februari ll. overleed te Gent de bekende ‘kunstpaus’ Jan Hoet. Zijn moeder heette
Agnes Veys en was afkomstig uit Pittem. Haar voorouders vormen als het ware een staalkaart
van het Pittemse openbaar leven tijdens de 19de eeuw: drukkers, brouwers, onderwijzers,
kosters, gemeenteraadsleden, enz. De plaatselijke heemkring Valère Arickx heeft onder het
voorzitterschap van Wilfried Devoldere in samenwerking met het gemeentebestuur een
tijdelijke tentoonstelling opgezet in het Bezoekerscentrum Verbiest, Markt 1 te Pittem. De
tentoonstelling ‘Hommage aan Jan Hoet. Zijn Egemse en Pittemse voorouders belicht’
loopt tot eind september en is op weekdagen toegankelijk gedurende de gewone
openingstijden van de gemeentediensten. Op zaterdag en zondag is het bezoekerscentrum
geopend van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur behalve wanneer geen vrijwilliger van de
heemkring aanwezig kan zijn.

Gelukwensen aan ons bestuurslid van FV regio Mandel-Leie.

Bertrand Nolf maakt deel uit van ons bestuur van de regio Mandel-Leie, hij ontving tijdens
de West-Vlaamse heemdag te Koekelare op 31 mei ll. de Prijs Heemkunde West-Vlaanderen.
Hij werd laureaat met zijn bijdrage De beeldenstorm van 1566 en de gevolgen voor de
Izegemse regio. Dit artikel verscheen in Ten Mandere, LIII/, 2013. Als genealoog heeft hij het
in zijn bijdrage ook over een aantal families.



Een 101-jarige te Kuurne

Bernard Bruggeman

Het zou wel een titel kunnen zijn in de "Krant van West-Vlaanderen" of "De Weekbode".
Maar over deze 101-jarige uit 1817 hebben we niets gevonden in de krant. In de jonge
Hollandse periode zal het wel een unicum of rariteit geweest zijn. Het zal wel over de tongen
gelopen hebben te Kuurne, of een feestje in de straat, maar verder niets meer. Onlangs lazen
we volgende overlijdensakte in de burgerlijke stand van Kuurne.

Op 1 februari 1817 overleed te Kuurne Francisca Fruit ( verder ook Frui, Fruy, De Fruye)
en haar overlijdensakte luidde als volgt:
Overlijden: 1 februari 1817 om 6 uur 's avonds verschenen voor de Civielen officier van
Kuurne, arrondissement Kortrijk, provincie West-Vlaanderen, gecompareerd: Judocus
Doornaert, landman 62 jaar en Jacobus Doornaert, landman 66 jaar, beiden wonende te
Kuurne en kinderen van de overledene. Ze verklaarden dat om heden om 6 uur 's morgens, te
Kuurne overleden is Francisa Fruit, particuliere, oud 101 jaar, 2 maanden, wonende te
Kuurne, geboren te Ronse, dochter van wijlen Franciscus en Anne Therese Debouverie,
weduwe van Joannes Roose.

Heel wat gegevens kunnen we uit deze akte ontleden:
Geboren te Ronse, rond december 1715.
De ouders zijn Franciscus Fruy en Anne Therese Debouverie.
Gehuwd met ene Doornaert en Joannes Roose.
gehuwd voor 1751 met Doornaert.
zeker 2 kinderen van het eerste huwelijk.
Daarom wilden we ook deze familie eens samenstellen.

We beginnen met de geboorteakte, waarvan we goed ingelicht zijn door de bovenstaande
overlijdensakte. Te Ronse vinden we de geboorteakte in de parochieregisters van Sint-
Martinus. Deze luidt als volgt:
Op 6 december 1715 werd gedoopt Marie Francisca Verweegh, dochter van Franciscus en
Anna Debouverie. Getuigen Adrianus Verweegh en Maria Van Den Broucke. verder staat in
een ander geschrift : " Frui " op het einde van de akte.

Dat kleine bijschrift aan de geboorteakte "Frui" verwijst dat dit de akte is van Francisca Frui,
die we zoeken. Je zou kunnen denken dat dit een bijnaam of aanspreeknaam is. maar verder
onderzoek in de klappers van Berchem, constateren we dat dat de naam "Frui" daar veelvuldig
voorkomt. Wat de pastoor bezielde in de akte "Verweegh" te schrijven is ons een raadsel.

Doopakte van Maria Francisca Frui ( Verweegh), Ronse 1715 - RAK par.reg. Ronse Dopen 1704-1733



Nu de ouders van Francisca Frui :
Francois of Franciscus Frui werd geboren te Berchem rond 1690 en Overleed te Kuurne op
2/4/1780, 90 jaar oud.
Anna Bouverie overleed te Berchem op 21/10/1744.
Het is dus na het overlijden van Anna Debouverie, dat Francois naar zijn dochter toe kwam in
Kuurne. Ze trouwden te Ronse (St. Martinus) op 26 februari 1715.

Het gezin Francisca Frui- Jacobus Doornaert - Joannes Roose(n)
Francisca trouwt te Kuurne op 27/1/1743 (De fruye) met Doornaert Jacobus, geboren te
Kuurne op 27/7/1706 en er overleden op 29/1/1760 (Fruye). Ze hertrouwde te Kuurne op
27/11/1762 met Joannes Roose(n), geboren te Heijthuizen (Ned. Limburg) op 1/09/1739. Hij
woonde voor zijn huwelijk te Ooigem waar zijn huwelijksaankondiging ook in de
parochieregister staat. Hij overlijdt te Kuurne op 21/03/1810.

huwelijksakte Roosen-Fruy, Kuurne 1762 - (RAK par.reg. Kuurne huw.)

Kind geboren te Kortrijk:
Doornaert Marie Catherina 9/11/1742 (onwettig kind)
Kinderen geboren te Kuurne :
Doornaert Petrus Judocus 25/04/1745 (Du Fruyt)
Doornaert Josephus Benedictus 23/02/1747 (Fruy ex Berchem)
Doornaert Eugenia Coleta 16/07/1748 (Fruy ex Berchem)
Doornaert Jacobus Franciscus 30/09/1750 (Fruie ex Berchem)
Doornaert Petrus Mattheus 26/09/1753 (Fruy ex Berchem)
Doornaert Judocus rond 1754 Kuurne ?
Doornaert Anna Maria 03/08/1756 (Fruy ex Berchem)

Bij het overlijden van Jacobus Doornaert in 1760 werd er een staat van goed opgemaakt,
daar er minderjarige kinderen waren. Deze staat van goed vonden we terug in de
wezerijkamer van Kortrijk, register 138 9v°.
Deze beschrijving geeft ons meer uitleg over het gezin Doornaert-Fruy.



zie hieronder begin van "staet van goed " (RAK wezerij kortrijk reg. 138)



Ze woonden in de herberg 'De swaene’ aan Cuernebrugge. De herberg en de erve errond
was 7 c. (700 honderd ‘lants’) groot, ook hadden ze nog twee stukken land in gebruik, een van
6 c , en een van 11 c. Samen met de huiselijke baten en gereedschap voor het hof , zoals ene
carre ende wagen, kwam de totale waarde van de baten op £ 264 :14 :5 groten vlaemsch. De
lasten voor het sterfhuis waren vooral gebruikelijke openstaande schulden voor pacht,
aankopen van lijnwaad, brandewijn, kleren, hout e.a. De totale lasten bedroegen £ 182: 11 : 6
groten vlaemsch. Er bleef dus te verdelen onder de kinderen: de helft van £ 85 :2 :11 groten
vlaemsch.

Ook werden de voogden aangesteld. De voogd paternel was Joannes Vandekerkhove
fs.Laurens, zwager van Jacobus Doornaert, en wonende te Ooigem. De voogd maternel was
Pieter Fruy fs. Jan die in Heule woonde.

Bij de tellingen in Kuurne van 1796 en 1801 vinden we dan de naam "Verwee" (Verweegh)
terug, die we ook op de geboorteakte vonden. De telling van 1815 vermeldt dan terug de
naam "Frays" (Fruy), maar ook het feit dat Francoise 100 jaar oud was. Hoe de steel nu juist
in elkaar zit, wat het vermelden van de naam Verweegh en Frui betreft, zal waarschijnlijk
moeilijk te ontrafelen zijn.

Genealogische stamreeks:
I. Philippus Frui X Judoca Vander Poort

II. Joannes Fruy X Marie Baert
°Berchem 9-05-1630 ° Rond 1625

+ Berchem 2-07-1666

III. Joannes Fruy x Josine Marie Vanschoorisse ( Verschore)
Smid °Rond 1650

X Ruien 6-02-1683
+ Berchem 26-05-1718 + Berchem 24-05-1696

2X Marie Vandenbossche
X Berchem 4-05-1701
° Zulzeke 6-07-1674
+ Berchem 30-03-1749

IV. Francois Fruy X Anna Bouverie
°Berchem R. 1690 ° ??
+Kuurne 2-04-1780 + Berchem 21-10-1744

X Ronse (St. Martinus) 26-02-1715
Frans was voogd van zijn minderjarige broers en zusters.

V. Francisca Fruy X Jacobus Doornaert
X Kuurne 27-01-1743

° Ronse 6-12-1715 ° Kuurne 27-07-1706
+Kuurne 1-2-1817 + Kuurne 29-01-1760

2 X Joannes Roose(n)
2X Kuurne 27-11-1762

° Heijthuizen(Ned.Limb.) 1-09-1739
+ Kuurne 21-03-1810



VI.a. Doornaert Marie Catherina (Illigitime)
° Kortrijk (St. maarten) 9-11-1742 X Kuurne 28-07-1761 Vandenbulcke Petrus ex.

Kortrijk

VI.b. Doornaert Petrus Judocus
° Kuurne 25-04-1745 +Kuurne 7-08-1747

VI.c. Doornaert Joseph Benedictus
° Kuurne 23-02-1747 + Kuurne 9-04-1747

VI.d. Doornaert( Eugenia ) Coleta
° Kuurne 16-07-1748 +Kuurne 28-06-1817 ongeh.

VI.e. Doornaert Jacobus Franciscus
° Kuurne 30-09-1750 +Kuurne 22-11-1818 ongeh.

VI.f. Doornaert Petrus Mattheus
° Kuurne 26-09-1753 + voor 1760 (staat niet meer in de staat van goed van 1760)

VI.g. Doornaert Judocus
° Kuurne rond 1754 + Kuurne 20-10-1820 ongeh.

VI.h. Doornaert Anna Maria
° Kuurne 3-08-1756 X Kuurne 8-06-1785 Laga Antonius ex Kuurne

Volgens de gegevens uit de staat van goed en de parochieregister, vermelden we de kinderen
VI.f. Petrus Matheus en VI.g. Judocus. Voor Judocus vinden we geen geboorte-akte te
Kuurne. Mijns inziens zijn dit twee identieke personen, daar de geboorte-akte van Petrus
Matheus als peter heeft :Judocus, Petrus, Matheus Doornaert. Heel waarschijnlijk zal hij
aangesproken zijn als Judocus, zijn peter. Waardoor we besluiten dat het gezin Doornaert-
Fruy dus 7 kinderen had, en geen 8 zoals we logisch de bronnen zouden moeten volgen.

Bronnen:
RAK registers burgerlijke stand Kuurne
RAK registers parochieregisters Kuurne, Berchem, Ronse, Ruien
www.Genver.nl : parochieregister Heijthuysen
RAK tellingen 1795,1801,1815 van Kuurne
Par.Archief Kuurne overlijdensregister 1817
RAK wezerij Kortrijk

Bibliografie:
Aangiften nalatenschappen, wezerij van Berchem (M. Decrits & H. Van Isterdael)
Oude herbergen te Kuurne (N. Bruneel)



Webstek van vrijwilligersrab.be wordt nog interessanter.

Momenteel werken een aantal vrijwilligers aan een update van www.vrijwilligersrab.be. Je
zult merken dat twee kolommen zijn toegevoegd wanneer je een naam opzoekt. Bij wijze van
voorbeeld tikten we de naam Aneca in bij burgerlijke stand, geboorten. Je krijgt een dergelijk
resultaat te zien:

De tweede kolom is nieuw: Familysearch. In de laatste kolom worden stelselmatig
aanvullingen gedaan met het nummer van de scan op de desbetreffende microfilm. Dit is
uiteraard een werk van lange adem maar het wordt heel interessant. Als je bv. bij Anna
Theresia Aneca (ziet dat er verwezen wordt naar scan 302) op het icoontje drukt in de kolom
Familysearch krijg je volgend scherm:

Bij image tik je dan ‘302’ in en je komt onmiddellijk op de juiste afbeelding op de microfilm.

Indien het nummer van de scan nog niet aanwezig is kan je toch op het icoontje Familysearch
klikken, je komt meteen op de juiste film (maar dan wel op de eerste ‘pagina’).

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be

Documentatiecentrum Roeselare:
Openingstijden:

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

- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;

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

- 3° maandag v.d. maand van 17.30 u tot
21 uur;

Tijdens de maanden juli en augustus zijn
we een viertal volledige zaterdagen
geopend ten dienste van de genealogen (9
tot 12 en van 13 tot 17 uur).

Onze ‘genealogische vormingsdagen’
waarop je voor opzoekingen terecht kunt in
ons documentatiecentrum en desnoods wat
hulp kunt krijgen bij vragen als beginner of
zelfs als gevorderde hebben plaats op:

Zondag 5 oktober 2014 (9 tot 12 u) o.l.v.
Rudy Popelier.

Zaterdag 11 oktober 2014 (14 tot 18 u)
o.l.v. Bertrand Nolf.

Dinsdag 14 oktober 2014 (13.30 tot 17 u)
o.l.v. Marc Vandenberghe.

Voorzitter: Wilfried Devoldere,
Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.
E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris: Brigitte Willaert,
Mandellaan 415, 8800 Roeselare
E-post: mbrigitte.willaert@telenet.be

Penningmeester: Bernard Fillieux,
Wilde Kastanjestraat 10, 8800 Roeselare.
E-post: bernard.fillieux@pandora.be

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.

De voordrachten te Roeselare hebben
ook in de Kokelaarstraat plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel van Heule, Heulsekasteelstraat 1,

8501 Kortrijk-Heule.



Maandag 20 oktober 2014 (17.30 tot 21
u) o.l.v. Bernard Fillieux.

Zondag 2 november 2014 (9 tot 12 u)
o.l.v. Rudy Popelier.

Zaterdag 8 november 2014 (14 tot 18 u)
o.l.v. Bertrand Nolf.

Dinsdag 11 november 2014 – gesloten
(Wapenstilstand).

Maandag 17 november 2014 (17.30 tot
21 u) o.l.v. Bernard Bruggeman.

Zondag 7 december 2014 (9 tot 12 u)
o.l.v. Rudy Popelier.

Dinsdag 9 december 2014 (13.30 tot 17 u)
o.l.v. Marc Vandenberghe.

Zaterdag 13 december 2014 (14 tot 18 u)
o.l.v. Bertrand Nolf.

Maandag 15 december 2014 (17.30 tot 21
u) o.l.v. Johan Bogaert.

Speciale ‘zoekdag’ tijdens Kerstvakantie
Op dinsdag 23 december kan je in ons
docuementatiecentrum terecht van 9 tot 12
en van 13 tot 17 uur (o.l.v. Edgard
Seynaeve)

Rouwbrieven: de werkgroep
‘rouwbrieven’ komt samen op
donderdagen 9 oktober, 13 november en 11
december.

Geleid bezoek
Op woensdag 3 december bezoeken we
de historische Munkenhofhoeve in
Desselgem, we starten om 14 uur.
Afspraak om 13.50 u aldaar. Adres:
Munkenhofdreef 4-6, Desselgem. Deze
hoeve in een bocht van de Oude Leiearm
was het hof van de Sint-Pietersabdij in
Gent, de naam verwijst naar de monniken
van die abdij die er 10 eeuwen woonden.
Het wordt ongetwijfeld een boeiend

bezoek. Wil wel de secretaris Brigitte
Willaert verwittigen van je komst.
Deelname is gratis.

Cursus

Stamboomonderzoek
voor startende vorsers

‘ZOEKTOCHT NAAR JE
FAMILIEGESCHIEDENIS’

Waar en wanneer ?

Dinsdag 7 oktober 2014 om 19.30 u - CC De
Spil,

Spilleboutdreef 1, Roeselare, oranje lokaal

Dinsdag 21 oktober 2014 om 19.30 u - ’t
Kasteel, Heulsekasteelstraat 1, Kortrijk-

Heule, zaal Berk

Dinsdag 4 november 2014 om 19.30 u - CC
De Spil, Spilleboutdreef 1, Roeselare,

oranje lokaal

Maandag 17 november 2014 om 14 u,
praktijkbezoek aan het Rijksarchief

Kortrijk, G. Gezellestraat 1.

Deelnameprijs: 20 euro.
Inschrijven verplicht bij de secretaris (zie

hieronder).
Betaling via IBAN BE41 4675 0229 7110 -

BIC KREDBEBB

Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-
Leie is present op Smakelijk Erfgoed, een
(culinair) erfgoed vijfgangenmenu.
Shoppen, proeven, beleven, leren,
genieten. Wil je het meemaken, kom dan
op zaterdag 22 november a.s. naar
Miummm, het huis van de voeding,
Spanjestraat 141 te Roeselare. Het
evenement heeft plaats van 14 tot 17 uur.
Onze regio is er vertegenwoordigd met een
genealogische stand.

’s Anderendaags is er de jaarlijkse
provinciale ontmoetingsdag, zie verder.



-

Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

42ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare - zondag 23 november 2014

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 23 november
2014 in de VMS (Vrije Middelbare School), Arme Klarenstraat 40 8800 Roeselare.

9.30 tot 12u30 uur : BOEKENBEURS

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

12u45 uur : MIDDAGMAAL

Het middagmaal heeft dit jaar opnieuw plaats in restaurant SUURPLAS,
Polenplein 7 te Roeselare. Er is ruime parkeergelegenheid op het Polenplein zelf..
We reserveerden 30 plaatsen, tijdig inschrijven bij provinciale de secretaris is dus de
boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-
post: noel.boussemaere@skynet.be ). Kostprijs: 26 euro per persoon, inbegrepen
tomatensoep, hoofdgerecht en één koffie. Iedereen kiest zelf aperitief of drank.
Wil wel je keuze qua hoofdgerecht vooraf kenbaar maken, samen met je inschrijving
tegen ten laatste 15 november (betaling kan de dag zelf tot ten laatste 11 uur). Je kunt
kiezen uit volgende hoofdgerechten: 1/ coq au vin, 2/ kalkoenfilet, 3/ garnaalkroketten,
4/ zeebarbeel, 5/ steak tartaar, 6/ scampi met tuinkruiden en Ricard (specialiteit), 7/
Suurplas mix vlees (rund/varken/lam), 8/ Suurplas mix vis (zalm/scampi/zeebarbeel).
Wil voldoende euromunten of eurobiljetten meebrengen voor betaling van de drank.



- Roeselare en plunderende Spaanse soldaten anno 1576
-

- Hector Lievens

Voorwoord

- Register 60 van het Roeselaars archief bevat losse brieven over alle onderwerpen,
vooral in verband met belastingen.

- Enkele documenten trokken speciaal onze aandacht omdat ze gedateerd zijn in 1576,
het beruchte jaar van de Spaanse Furie in Antwerpen (4.11.1576).

- Als reactie op het barbaarse en moorddadig optreden van de huurlingen van de
katholieke koning Philips II van Spanje werd de Pacificatie van Gent uitgeroepen op 8
november 1576. Dit was een vereniging of Unie van de staten van de Nederlanden met
als doel o.a. de Spaanse troepen te verdrijven. De verenigde gewesten vergaderden te
Brussel en van het verslag omtrent hun beslissing om zich te bewapenen en
verdedigen bevindt zich een copie in het SAR. Register 60, onder n° 55.

- Maar reeds voordien waren er in het jaar 1576 vele ongeregelde Spaanse soldaten op
plundertocht in gans Vlaanderen, omdat ze reeds 2 jaar geen soldij hadden ontvangen
als gevolg van het faillissement van de Spaanse Staat.

- Uit bijgaande ordonnantie van het Magistraat blijkt dat ook Roeselare zich
voorbereidde op eventuele passage van deze muiters. De stadswachters werden
opgeroepen om zich te bewapenen onder leiding van hun Tiendeman, volgens de
instructies van de Honderdman. Deze stonden onder leiding van 3 generale
Hoofdmannen: Charles Hullandt, Cornelis Moenin en Jacob Lust. De algemene
coördinator was Willem Roose.

- Over dit gebeuren staat niets vermeld in de “Geschiedenis van Rousselaere” door Fr.
de Potter. Ook in de Zantingen vind ik geen aanwijzingen hierover.

-

-



- SAR 60, n° 40.
- Omme te obviëren1 ende voorziene den toecommende apparente oproer, foullen2 ende

oppressen3 die men ziet oprijsen in prejuditie van zijnder majesteijt zijne stede zo
opene als beslotene ende tot perturbatie vande republijcke ende ghemeenten vandien,
ende bijzondere ghehoort ende ghezien den XIX°februarij 1576, zekere standaerden
die men zegt te wezene Spangnaerden uut diversche benden ende compagangnien bij
elcanderen gheasocieert ghevoucht, vagabonderen achter lande zonder officialen ofte
ordre van bestellijnghe van zijne excellentie, zijn ghestelt ghestatueert ende
gheordonneert bij heeren scepenen ende raedt deser stede, wetten ende advijse van
mijn heere den Burchgraeve, de poncten ende articklen hiernaer verclaerst:

- Eerst ende alvooren, dat alle thiende mannen gheadverteert wezende van huerlieder
hondersten man, zullen ghehouden zijn hemlieden ghereet te maeckene ende de ghone
die onder hem sorteren met behoorlicke wapenen, te wetene de ghestadde met een
busse ghestoffeert met cruut ende loot ende een lonte ende dandere met een
hallebaerde4, hamerloote5 ofte andere haerlieder diffensive gheweeren, op den voet
ende zonder eenich dilaij ende hemlieden te vindene onder huerlieder thiendeman
voor ofte in zijn gheheld6, al tzelve op arbitraire correctie

- Betvoorts werdt den thiende man ghehouden bij bilgette op te scrivene zijn volc
twelcke weigert, ten fijne dat men weten mach wie de onghewillghe zijn ende
diffaillanten ten hende danof behoirlijck pugnitie mach ghescien

- Ende zal voorts den thiende man met zijne volcke, ghestoffeert zo voorsijt es, hem
vinden onder zijn hondersten man.

- Ende den hondersten man zal hem vinden onder zijnen generaelen hoofman, ende zal
elcken staen ten verbode ende bevele van zijnen huverste, zonder te doene attenterene,
sprekene met woorden ofte teekene te ghevene ofte met bussen te schietene, ofte ooc
eenighen roup te ghevene zonder last, op groote straffe ende exemplaire correctie
ende pugnitie in exemple van andere.

- De generale hoofmannen de welcke zijn Joncheer Charles Hullandt van Oost,
Cornelis Moenein van Zuut ende Jacob Lust van Noordt, zullen ontfanghen huerlieder
last vande heere ende der wet, ende honderste mannen vande generale hooftmannen,
ende de thiende mannen vande honderste mannen ende de particuliere vande thiende
mannen, ten fijne dat in als goede ordre ghehouden mach wezen, ene een ijeghelick
zijne huverste ghehoir gheve ende alle obedientie7 tooghe.

- Ende zo de generale hoofmannen omme tbeleet van desen al wel ende behoirlick te
doene tot hemlieden ghenomen hebben Willem Roose, zal elc den zelven Roose
ghehoirsaem ende obedientich zijn, ghelijck den generalen hoofman in persoone ware.

- Ende zo verre dat van noode ware eenighe haesteghe vergaederijnghe te doene, zal
opden voet elc commen onder zijnen hoofman, te wetene die van oost onder Joncheer
Charels Hullandt ten hove van mijnheere den Burchgrave, die van zuut onder
Cornelis Moenin voor zijn ghehelde ofte in zijn hof, die van noordt onder Jacob Lust
ten huuse ofte hove van Fransois Vanden Bussche;

- Ende hanghende desen en zullen negheene vrauwen nochte kijnderen die gheen
wapene draghen ende cunnen mueghen commen te voortstrate, nemaer hemlieden
houden binnen huerlieder huuse ende ghehelde, op de boete van zes ponden parisis

1 Obvier (Fr.)=voorzien, voorkomen
2 Foule= samenloop van mensen
3 Oppressie= onderdrukking
4 Hellebaard= lange houten stok met ijzeren punt
5 Hamerloot=hameloos? = armdikke stok
6 Gheheld= erf
7 Obedientie= gehoorzaamheid



ende op arbitraire correctie, ende de zelve vergaderijnghe ghedurende en zullen
negheene persoonen moghen te strate commen zonder gheweere op de boete ende
punitie als boven.

- Ende zal elc ghehouden werden lucht in zijn huus te houdene omme daermede
ghedaen wordene naer den laste dat hij ontfanghen zal.

- Ende zo verre eenighe, tzij ghegoede ofte ongheghoede, onghestoffeert waren van
wapenen vooren verclaerst, zullen ghehouden zijn op den voet zulcke wapenen te
coopene, zo hemlieden huerlieden thiende mannen ordonneren zal elc naer zijn
ghestathede8 op peijne dat zo verre zij daerinne ghebrekelick waren de zelve wapenen
ghecocht te wordene thuerlieder coste bij de X° mannen oft generalen hoofman.

- Publié 20 februarij 1576, stijlo novo.

Stadsarchief Roeselare

Het stadsarchief is opnieuw toegankelijk MITS VOORAFGAANDELIJKE RESERVATIE.
Dit kan telefonisch 051 26 22 47 of via e-mail archiefleeszaal@roeselare.be. Wil er wel
rekening mee houden dat er slechts 1 (één) leesapparaat ter beschikking is. Wil je dus de
fiches van burgerlijke stand raadplegen dien je dit best te vermelden. Graag vermelden we
hier dat ons documentatiecentrum over microfilms beschikt van de burgerlijke stand van groot
Roeselare tot en met 1870.

8 Gestadheid= stand



Onze jaarlijkse aperitiefbabbel zal volgend jaar plaats hebben op zondag 22 februari om
10 uur (locatie nog niet bekend). Voorzitter Wilfried Devoldere zal het hebben over
Schiervelde: heren, pachters, hoeve, gebeurtenissen.

Notariële akten als bron voor familiegeschiedenis

Wilfried Devoldere

Menig zoeker raadpleegde nog nooit secundaire bronnen en beperkt zich tot burgerlijke stand
en parochieregisters. Jammer want voor de opbouw van een echte familiegeschiedenis zijn
heel wat andere bronnen voorhanden. Bij wijze van voorbeeld brengen we hier de korte
inhoud van enkele notarisakten uit het jaar 1873 van notaris Dehaese te Beveren-Roeselare
(Rijksarchief Brugge, TBO/183,19, Bundel 11. We selecteerden de akten die betrekking
hebben op de stamboom Lievens (kant van grootmoeder materneel).

 Akte 120 – 27.10.1873 - einde societeyt tussen Josephus Vansupeene x Sophie
Lievens (Pittem) en anderzijds Charles Soete x Theresia Lievens (Pittem, nu Beveren).

 Akte 113 – 17.10.1873 – huwelijkscontract van Karel Lodewijk Lievens (landman
Beveren) fs. Joannes, landbouwer Moorslede en (+) Rosalia Jonckheere EN Juliana
Theresia Opsomer, landbouwster Beveren, fa. (+) Ignatius) en Sophia Llievens
landbouwster Beveren. Zij willen trouwer onder het ‘bestuur van een algemeene en
universeele gemeenzaemheid van al hunne goederen roerende en onroerende
tegenwoordige en toekomende’.

 Akte 111 – 12.10.1873 – verkoop door Rosalia Constantia Lievens, weduwe Pieter Jan
Vande Casteele te Beveren, landbouwster aan haar kinderen.

 Akte 96 – 08.08.1873 - Rosalia Constantia Lievens, weduwe Pieter Jan Vande
Casteele te Beveren, is 2000 frank schuldig.

 Akte 6 – 30.04.1873 - Rosalia Constantia Lievens, weduwe Pieter Jan Vande Casteele
te Beveren.

Zoals de lezer kan merken loont het de moeite dergelijke bundels door te nemen, we vonden
er in hetzelfde jaar ook nog een akte betreffende de voorouders van onze overleden
echtgenote.

Oproep. Heb jij soms een interessant gegeven voor ’t Stamboompje. Zaken die minder in een
landelijk tijdschrift als Vlaamse Stam thuis horen maar toch een waarde hebben ten behoeve
van de (plaatselijke) vorsers. Mail dit gerust naar de voorzitter (redactie):
wilfried.devoldere@skynet.be, normaal gezien nemen we jullie artikel dan op.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (35 euro als gewoon lid, 52 euro als steunend lid, 82 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF Antwerpen-Merksem.
(IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB)

Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden kunnen ook
uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen.


