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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1° zondag v.d. maand van 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;

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 01.01 gesloten
(Nieuwjaarsdag)

- Dinsdag 10.01 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (14 tot 18 uur)

- Zaterdag 12.01 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 16.01 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 05.02 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 11.02 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 14.02 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 20.02 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 05.03 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Zaterdag 11.03 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 14.03 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 20.03 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

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

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

Contactpersoon Kortrijk: (ondervoorz.)
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 in
een zaal van CC De Spil of in ARhus
plaats.
Voordrachten te Kortrijk:
Kasteel Kortrijk-Heule tenzij anders

vermeld in de aankondiging.



Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 11
januari, 8 februari en 8 maart. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

Voordrachten / overige activiteiten:

JAARLIJKSE
APERITIEFBABBEL

Onze jaarlijkse voordracht met aperitief
heeft dit jaar plaats op zondag 19 februari
2017 Het initiatief van Familiekunde
Vlaanderen regio Mandel-Leie wordt ook
gesteund en gepromoot door het
Koninklijk Geschiedkundig Genootschap
en de Gidsenkring. Zoals vorig jaar heeft
de babbel plaats in het Dienstencentrum
Schiervelde, Schierveldestraat 55 te
Roeselare in de grote benedenzaal. We
starten om 10 uur stipt, einde tegen 12 uur.

Het onderwerp is zowel voor
heemkundigen, stadsgidsen als
familiekundigen interessant. Roeselare, de
Beeldenstorm en Alva’s Raad van
Beroerten. Op het eerste zicht lijkt dit een
saai onderwerp maar de spreker deed
archiefonderzoek en stelde vast dat de
Beeldenstorm niet aan Roeselare
voorbijging. Op 23 augustus 1566 richtten
beeldenstormers vernielingen aan in de
Sint-Michielskerk. Het is dan ook niet
vreemd dat Alva’s harde hand een jaar
later gevoeld werd in Roeselare.

Meningsverschillen en vervolgingen ten
gevolge van godsdienstopvatting zijn
blijkbaar van alle tijden. Spreker is
historicus Sander Wassing uit Utrecht. Hij
is als conservator verbonden aan de
Stichting Historisch Museum Museum
Hazerswoude. Hij schreef enkele jaren
geleden zijn scriptie over de Raad van
Beroerten die de voornaamste
beeldenstormers verantwoordelijk voor de
oproeren in de zomer van 1566 moest
opsporen en bestraffen. Daarvoor deed hij

onderzoek in het Algemeen Rijksarchief
Brussel waar de vonnissen van de
‘Bloedraad’ bewaard zijn.

PRAKTISCH: Vóór 10 februari
inschrijven bij de plaatselijke secretaris
van Familiekunde Vlaanderen, namelijk
Brigitte Willaert op tel. 051 20 28 83 of via
mail: mbrigitte.willaert@telenet.be.
Deelname-prijs bedraagt 8 euro – 2
aperitieven inbegrepen. Je kunt ter plekke
kiezen

EN VERDER…

Dinsdag 28 maart 2017 (in Kasteel
Heule): panelgesprek. We brengen deze
maal geen klassieke voordracht maar laten
een drietal bestuursleden van onze
regionale afdeling aan het woord in een
panelgesprek waarbij het de bedoeling
moet zijn vragen uit het publiek te
beantwoorden. Eventueel kunnen vragen
vooraf doorgegeven worden aan onze
secretaris Brigitte Willaert (zie hierboven).
We starten om 19.30 uur en hopen dat het
panel bestaande uit Johan Roelstraete,
Bertrand Nolf en Wilfried Devoldere de
aanwezigen met hun vragen perfect kan
‘bedienen’.

52ste Congres Familiekunde
Vlaanderen in de Hallen van
het Belfort BRUGGE

Met als thema ‘Waar woonden mijn
voorouders ?’ heeft het 52ste congres van
Familiekunde Vlaanderen plaats in Brugge.
Datum: zaterdag 25 maart 2017. Op
zondag volgt dan de 3de Dag van de
Familiegeschiedenis. Onze plaatselijke
voorzitter Wilfried Devoldere is
zatermorgen aan het woord met bespreking
van archiefbronnen van voor de Franse
revolutie. Het volledige programma en
inschrijvingsformulier vindt men op
http://congresfamiliekundevlaanderen2017.
brugseverenigingen.be/.





FAMILIEARCHIEVEN IN HET RIJKSARCHIEF KORTRIJK

Johan Roelstraete

Eind oktober 2016 had in de manege van het kasteel van Loppem een studiedag plaats over
familiearchieven. Deze dag werd druk bijgewoond en kreeg een positieve weerklank. Eén van
de sprekers was onze ondervoorzitter Johan Roelstraete die het had over familiearchieven in
het Kortrijkse rijksarchief. Hieronder vind je een samenvatting en een interessant overzicht
per gemeente. De redactie

Het Rijksarchief in Kortrijk bevat enkele belangrijke familiearchieven. We vermelden o.m.
- Algemeen Familiefonds (Inv. Herman Van Isterdael, nr. 500 gedigitaliseerd)

- Familiearchief de Limburg-Stirum (inventaris 501 gedigitaliseerd)

- Het Fonds d’Ennetières. Inventaris E. Warlop, 198, nr. 502)

- Het fonds d’Ennetières, Annex de Laubespin, Inventaris C. Thion, E. Warlop, 1987,

nr. 503

- Het fonds Descantons de Montblanc of de Plotho, inventaris te raadplegen op

computer, gedigitaliseerd, nr. 504/1 Opm. definitieve nummering niet uitgevoerd

D. GRYMONPREZ, Fonds de Plotho, toegang in typeschrift inv. 504/2

- Familiearchief du Toic d’Oijevaersnest, gedigitaliseerd, nr. 505

- Familiearchief van den Kerchove dit vandervarent, gedigitaliseerd , nr. 508

- Familiearchief van den Steen de Jehay, gedigitaliseerd, nr. 509

- Familiearchief Van Ruymbeke, gedigitaliseerd, nr. 511

Per gemeente
AALBEKE / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay
AALTER / FA de Plotho
AANDIJKE / FA d’Ennetières
AKSEL / FA d’Ennetières
ANZEGEM /FA d’Ennetières; FA de Plotho
APPELTERRE /FA de Plotho
ARDOOIE / FA van den Steen de Jehay; FA de Limburg Stirum; FA de Plotho
ARLEUX (Fr.) / - FA de Plotho
ARMENTIÈRES / FA d’Ennetières
AUBENCHEUL (Fr.) /FA de Plotho
AVELGEM / FA d’Ennetières
BACHTE-MARIA-LEERNE (O.-Vl.) / FA de Plotho
BAASRODE (O.-Vl) / - FA d’Ennetières
BAILLEUL (Fr.) / FA d’Ennetières
BAISIEUX (Fr.) / FA d’Ennetières
BANCOURT (Fr.) / FA de Plotho
BAVIKHOVE / FA d’Ennetières; FA de Plotho
BAZEL (O.-Vl.) / FA de Plotho
BEERLEGEM (O.-Vl.) / FA d’Ennetières
BELLEGEM / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay; FA du Toict d’Oijevaersnest;
FA de Plotho
BERCHEM (Kluisbergen) (O.-Vl.) / - FA de Limburg Stirum
BERGEN-AMBACHT (Fr.) / FA de Plotho
BEVEREN (Waregem) / - FA d’Ennetières; - FA de Plotho



BISSEGEM / FA d’Ennetières; FA de Plotho
BOOM (Antw. ) / FA de Plotho
BOURLON (F.) / FA de Plotho
BOUVINES (Fr.) / FA d’Ennetières
BROEKBURG (Fr.) / FA de Plotho
CAESTRE (Fr.) / FA de Limburg Stirum
CALFSTEERT (Nl.) / FA d’Ennetières
CAMBRAI (Fr.) / FA de Plotho
CAMELINCX-AMBACHT (watering) / FA de Plotho
CAMPHIN-en-PEVELE (Fr.) /FA d’Ennetières
CASSEL (Fr.) / FA d’Ennetières
CAUCHE-en-ALEMBON (Fr.) /FA d’Ennetières
COURCELETTES / FA de Plotho
DADIZELE / FA d’Ennetières
DEERLIJK/ FA de Plotho; FA van den Steen de Jehay; FA d’Ennetières
DEURNE (Nl.) / FA d’Ennetières
DEUX-ACREN (Heneg.) / FA d’Ennetières
DIKKELVENNE (O.-Vl.) / - FA d’Ennetières
DOORNIK (Heneg.) / FA d’Ennetières
DOTTENIJS / FA d’Ennetières
DOUCHY-LES-MINES / - FA d’Ennetières
ECOURT-SAINT-QUENTIN / FA de Plotho
EGEM / FA d’Ennetières: FA de Limburg Stirum
ELSEGEM / FA de Plotho
EMELGEM / FA de Plotho
EPINOY (Fr.) / FA de Plotho
ESCANAFFLES (Hen.) / FA d’Ennetières
EVERBEEK (O.-Vl.) / FA d’Ennetières
FONTAINE-LEZ-SAINT-LEGER (Fr.) / FA de Plotho
GELUVELD / FA de Plotho
GELUWE / FA d’Ennetières
GITS / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay
GRANDMETZ (Heneg.) / FA d’Ennetières
GULLEGEM / FA d’Ennetières; FA de Plotho; - FA van den Steen de Jehay
HAACHT (Vl.-Brab.) / FA de Plotho
HAINCOURT (F.) / FA de Plotho
HARELBEKE / FA van den Steen de Jehay; FA d’Ennetières; FA de Plotho
HAVINNES (Heneg.) / FA d’Ennetières
HAZEBROUCK (Fr.) / FA d’Ennetières
HEESTERT / FA d’Ennetières. FA de Plotho
HERNEN (Ndl) / FA d’Ennetières annex de Laubespin
HERSEAUX (Heneg.) / FA d’Ennetières
HEUKELUM (Ndl.) / FA de Limburg Stirum
HEULE / FA d’Ennetières; FA de Plotho
HEVER (Vl. Brab.) / FA de Plotho
HOFSTADE (O.-Vl.) / FA d’Ennetières
HONTENISSE EN OSSENISSE (Ndl.) / FA d’Ennetières
HOOGLEDE / FA van den Steen de Jehay; FA de Plotho
HOUTAING (Heneg.) / FA d’Ennetières
HULST en HULSTERAMBACHT (Ndl.) / FA d’Ennetières



HULSTE / FA de Limburg Stirum; FA de Plotho; FA van den Steen de Jehay; FA
d’Ennetières; FA du Toict d’Oijvaersnest
HUMBEEK (Vl. Brab.) / FA de Plotho
INGELMUNSTER / FA d’Ennetières; FA de Plotho
INGOOIGEM / FA de Plo FA d’Ennetières tho;
ISQUES (Fr.) / FA d’Ennetières
IZEGEM / FA de Plotho; FA d’Ennetières; FA de Limburg Stirum
KACHTEM / FA de Plotho
KANEGEM / FA d’Ennetières
KAPELLE (Ndl.) / FA d’Ennetières
KAPELLE-OP-DEN-BOS (Vl. Brab.) / FA de Plotho
KASTER / FA de Plotho
KERKHOVE / FA de Plotho; FA van den Kerchove dit vandervarent
KOOIGEM / FA d’Ennetières
KOOLSKAMP / FA de Plotho
KORBEEK-LO (Vl. Brab.) / FA de Plotho
KORTRIJK / FA d’Ennetières
KORTRIJK-BUITEN / FA d’Ennetières. FA van den Steen de Jehay
KROMBEKE / FA de Plotho
KRUISHOUTEM / FA de Plotho
KUMTICH (Vl. Brab.) / FA d’Ennetières annex de Laubespin
KUURNE / FA d’Ennetières; FA de Limburg Stirum; FA de Plotho; FA van den Steen de
Jehay
LAGNICOURT (Fr.) / FA de Plotho
LAND VAN WEDERGRAET (O. Vl) / FA de Plotho
LAUWE / FA de Limburg Stirum; FA d’Ennetières: FA de Plotho
LEDEGEM / FA d’Ennetières; FA de Plotho; FA de Limburg Stirum
LEFFINGE / FA de Plotho
LENDELEDE / FA de Plotho; Fonds d’Hoop; FA d’Ennetières
LICHTERVELDE / FA van den Steen de Jehay; FA de Plotho; FA de Limburg Stirum
LILLE (Fr.) / FA d’Ennetières annex de Laubespin
LINSELLES (Fr.) / FA de Plotho
LONDERZEEL (Vl. Brab.) / FA de Plotho
LUINGNE (Heneg.) / FA d’Ennetières
MAINVAULT (Heneg.) / FA d’Ennetières
MALDEREN (Vl. Brab.) / FA de Plotho
MARKE / FA d’Ennetières
MARQUION (Fr.) / FA de Plotho
MAZINGHEM (Fr.) / FA d’Ennetières
MECHELEN / FA de Plotho
MEERBEKE (O.VL.) / FA de Plotho
MENEN / FA d’Ennetières; Fonds d’Hoop;
MENEN-BUITEN / FA d’Ennetières
METEREN (Fr.) / FA d’Ennetières
MEULEBEKE / FA van den Steen de Jehay; FA de Plotho (FA De Beer zit nog in
Aanwinsten en is versnipperd); FA de Limburg Stirum; FA d’Ennetières
MOEN / FA d’Ennetières; FA de Plotho
MOERBEKE (O.Vl.) / FA d’Ennetières
MOESKROEN (Heneg.) / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay
MONT-BERNANCHON (Fr.) / FA d’Ennetières



MOORSELE / FA van den Steen de Jehay; FA de Plotho; FA d’Ennetières
MOORSLEDE / FA d’Ennetières; FA de Limburg Stirum
MOREGEM (O.vL.) / FA de Plotho
NAZARETH (O.Vl.) / FA d’Ennetières
NÉCHIN (Heneg.) / FA d’Ennetières
NEDERBRAKEL (O.Vl.) / FA de Plotho
NEIGEM (O.Vl.) / FA de Plotho)
NIEUWERKERKEN (O.Vl.) / FA d’Ennetières
NIEUWKERKE / FA d’Ennetières annex de Laubespin
NOKERE (O.Vl.) / FA de Plotho
OEKENE / FA d’Ennetières
OISY (Fr.) / FA de Plotho
OISY-LE-VERGER (Fr. ) / FA de Plotho
OOIGEM / FA van den Steen de Jehay (zie ook FA De Beer in Aanwinsten); FA du Toic
d’Oijvaersnest
OORDEGEM (O.Vl.) / FA d’Ennetières
OOSTNIEUWKERKE / FA de Limburg Stirum
OOSTROZEBEKE / FA de Plotho; FA d’Ennetières
OOSTVLETEREN / FA de Plotho
OUDEKAPELLE / FA d’Ennetières
PALLEUL (Fr.) / FA de Plotho
PAREY (D.) / FA de Plotho
PARIKE (O.Vl.) / FA de Plotho
PASSENDALE / FA de Limburg Stirum
PITTEM / FA de Limburg Stirum; FA d’Ennetières
POLLARE (O.Vl.) / FA de Plotho
POPERINGE / FA de Plotho
POTTES (Heneg.)/ FA d’Ennetières
PROVEN / FA de Plotho
RAMSDONK (VL. Br. ) / FA de Plotho
REKKEM / FA d’Ennetières
RIETVLIET (Ndl.) / FA d’Ennetières
RINGFORTH (D.) / FA de Plotho
ROBECQ (Fr.) / FA d’Ennetières
ROESBRUGGE-HARINGE / FA de Plotho
ROESELARE-BUITEN / FA de Limburg Stirum: FA de Plotho
ROLLEGEM / FA d’Ennetières; FA de Plotho
ROLLEGEM-KAPELLE / FA d’Ennetières
RONSE (O. Vl.) / FA d’Ennetières
RUISELEDE / FA d’Ennetières
RUMAUCOURT (Fr.) / FA de Plotho
RUMBEKE / FA de Limburg Stirum: FA de Plotho
RUMST (Antw.) / FA de Plotho
SAINS (Fr.) / FA de Plotho
SAINT-LAURENT-BLANGNY (Fr.) / FA d’Ennetières
SAUCHY-CAUCHY (Fr.) / FA de Plotho
SAUCHY-LESTREE (Fr.) / FA de Plotho
SAUDEMONT (Fr.) / FA de Plotho
’s GREVELSDUIN (Kapelle) (Ndl.) / FA d’Ennetières annex de Laubespin
SINT-BAAFS-VIJVE / FA de Plotho



SINT-DENIJS / FA d’Ennetières; FA Opsomer
SINT-ELOOIS-VIJVE / FA de Plotho
SINT-ELOOIS-WINKEL / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay
SINT-MARTENS-LEERNE (O.Vl.) / FA de Plotho
SINT-WINOKSBERGEN (Fr.) / FA de Plotho
STEENLAND en HERTINGE (Nl.) / FA d’Ennetières
STEENVOORDE (Fr.) / FA de Plotho
STEENWERK (Fr.) / FA d’Ennetières
THIEULAIN (Hen.) / FA d’Ennetières: FA de Plotho
TIEGEM / FA de Plotho; FA d’Ennetières
TIELT / FA van den Steen de Jehay
TIELT-BUITEN / FA de Plotho
VRAENDIJKE (Ndl.) / FA d’Ennetières
WAKKEN / FA d’Ennetières; FA de Plotho
WANNEGEM / FA de Plotho
WARCHIN (Heneg.) / FA d’Ennetières
WAREGEM / FA de Plotho; FA d’Ennetières
WASQUEHAL (Fr.) / FA d’Ennetières
WATOU / FA de Plotho
WERVIK / FA d’Ennetières; FA de Plotho
WESTENDE / FA de Plotho
WIELSBEKE / FA de Plotho
WINGENDE / FA van den Steen de Jehay
WINNEZEELE (Fr.) / FA de Plotho
WONTERGEM / FA de Plotho
WORTEGEM / FA de Plotho
WULVERGEM / FA de Plotho
ZARLARDINGE (O.Vl.) / FA de Plotho
ZERBEN (Du.) / FA de Plotho
ZEVEREN 5O.vl.) / FA de Plotho
ZONNEBEKE / FA de Limburg Stirum
ZULTE / FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay; FA de Plotho
ZWEVEGEM / FA de Plotho ; FA d’Ennetières; FA van den Steen de Jehay
ZWEVEZELE / FA de Plotho; FA de Limburg Stirum; FA de Plotho

FAMILIEARCHIEVEN
Wat?
De familiearchieven waar we hier over handelen zijn de archieven van adellijke families die
in het ancien regime talrijke bezittingen hadden. Deze archieven kunnen dan ook heel
omvangrijk zijn. In de klassieke indeling van de volledig geklasseerd familiearchieven
worden in de eerste plaats de persoonlijke papieren betreffende de families behandeld. Deze
omvatten allerlei documenten als huwelijkscontracten, staten van goed, testamenten. In een
tweede deel komen alle documenten betreffende goederen en uitoefening van publieke
rechten. Een strikte scheiding tussen persoonlijke documenten en documenten aangaande
goederen ( bv. heerlijkheden) kan niet altijd gemaakt worden. Nemen we als voorbeeld staten
van goed door de meesten wel bekend. Zoeken we de staat van goed van de heren van Heule
dan zullen we moeten kijken in het eerste deel van de inventaris van het Fonds d’Ennetières,
maar zoeken we staten van goed van de inwoners van de heerlijkheid Heule dan hebben we
het tweede deel nodig. Op het eerste gezicht lijkt dus het tweede deel het meest interessante
voor wie naar zijn voorouders zoekt. Maar in de staat van goed van een heer kan men ook bij



de bezittingen namen van voorouders ontmoeten. Zo wordt mijn rechtstreekse voorouder
Ignatius vermeld in de staat van goed van Nicolaas de Lens, heer van Ooigem (1759) omdat
hij woonde in een huis dat tot de persoonlijke bezittingen van de heer behoorde. Het
familiearchief van de heren van Ooigem is nooit geklasseerd zoals het moet (ooit zijn we
eraan begonnen, maar toen veranderden de richtlijnen), kwamen terecht in de aanwinsten en
zijn daar ook gebleven. Familiearchieven worden dus niet altijd bewaard waar dat moet. Het
herkomstbeginsel werd vroeger nogal eens met de voeten getreden. Archief hoort immers
geklasseerd te worden naar de archiefvormer. Zo steekt het FA Teirlinck in het Kerkarchief
van Kaster. Ze kwamen daar terecht doordat de Teirlincks en hun voorganger ambten
uitoefenden als baljuw, greffier of ontvanger, maar de laatste Teirlinck van het ancien regime
was ook koster.

FA d’Ennetières
Maar we willen ons hier beperken tot de familiearchieven waar we zelf opzoekingen in deden.
Hierbij is maar één grondig geklasseerd archief met bijhorende inventaris, de inventaris van
het fonds d’Ennetières opgemaakt door Dr. Ernest Warlop. Toch één opmerking: er ontbreekt
een concordantietafel. Toen we dit archief begonnen te raadplegen moesten we ons nog
behelpen met de voorlopige nummers zoals die er waren toen het archief in Kortrijk
arriveerde. Maar van de meeste oude nummers konden we dank zij de beschrijving
gemakkelijk de nieuwe nummers terugvinden.
Het FA d’Ennetières is het archief van gravin Octave d’Oultremont de Duras, geboren Maria
d’Ennetières (Doornik 28.3.1823-Brussel 16.3.1876). Het archief d’Ennetières was eerst
bewaard in het kasteel van Moeskroen, verhuisde mee naar het kasteel van La Berlière in
Houtaing (Henegouwen) en ging uiteindelijk naar Duras bij Sint-Truiden waar ze bleven tot
1968.
De nrs 1 tot 799 betreffen de families d’Ennetières, de Draeck, de Sainte-Aldegonde de
Noircarmes, de Laurétan, Gage, Vilain XIIII, de la Faille, de Landas-Ivregnies, d’Esclaibes,
Alegambe, du Bois de Schoondorp, Basta, de Monnel, de Landas-Mortagne, de la Haye, de
Vicq, Buens, Obert, de Jauche de Mastaing, Bauwens van der Boyen, le Cappelier, Cuvelier,
van Coudenhove, de Baudequin, van der Gracht (409-481à, de Cordes, du Mortier, Hovyne,
de Hanon, van den Berghe, de la Rivière, le Franchois, de Cambry, van Liedekerke (519-585)
, van Vlierden, du Fresnoy, van de Woestine, de la Barre (627-683), de Halluin, de Thiennes,
van Gistel, van der Tommen, de la Lacherye, Wielant, de Lannoy du Fresnoy, van Heule
(alias Boetelin), Horekens, Ofhuys, van der Poorte, de Crane, van Glymes, van Kooigem. De
nrs 738 tot 799 betreffen andere families en personen, o.m. huwelijkscontract van Jan Lievens
en Marie le Mettre (1687).
Het tweede deel omvat de goederen en uitoefening van publieke rechten. Deze worden
ingedeeld per land, verder per provincie, per arrondissement en volgens de gemeente. In
West-Vlaanderen is vooral het Kotrijkse goed vertegenwoordigd evenals de streek van
Moeskroen. Heule omvat de nrs 2005 tot 2331. Hier vonden we de onmisbare bronnen voor
het eerste deel (ancien regime) van onze geschiedenis van Heule (Heule 1111-2011). Deze
archieven lieten ons o.m. toe de hele feodale puzzel te ontwarren. Gezien de vele splitsingen
en verdelingen van lenen geen sinecure. We vinden er denombrementen, verheffingen,
leenregisters, renterollen en –boeken, ontvangboeken van renten, rekeningen van de
heerlijkheid (aan te vullen met de nrs 20160 tot 2089 in de Aanwinsten), dokumenten
betreffende personeel en justitie , zoals vierschaarrollen, lijkschouwingen, wettelijke
passeringen, weeskamer, staten van goed van gedieden, uittreksels landboek (geen kaarten!),
pointingen en zettingen, kerkrekeningen, bewijsstukken bij de rekeningen, disrekeningen .
Wie dus Heulse voorouders heeft valt met zijn gat in de boter! Een goudmijn voor de zoekers.
Ook eens kijken naar de stukken zonder duidelijk verband met het fonds. Zo is nr 3060 een



ontvangboek van de renten en andere inkomsten van de abdij van Wevelgem uit 1638
(register).
De oorkonden van voor 1500 worden afzonderlijk beschreven in 623 nummers. Ook de
eventuele zegels die aan de oorkonden hangen (hingen) worden genoemd (ook in een
afzonderlijke lijst van de zegels). Een index van persoons- en plaatsnamen maakt het archief
nog toegankelijker.

FA Descantons de Montblanc of de Plotho
Periode:1297-1949 Laatste inventarisnummer 16339 - Omvang geklasseerd 170.84 m.
Inventaris van het fonds Descantons de Montblanc (de Plotho)/ E.Warlop. (504/1)
Otto von Plotho, een Duitse kolonel, kocht in 1583 de heerlijkheid Ingelmunster. In 1825
werd het kasteel verkocht aan de familie Descantons de Montblanc, die het gebruikte als
buitenverblijf. Het archief omvat dus vooral het archief van de heren van Ingelmunster.
Voor de geschiedenis van het kasteel: zie http://kasteelvaningelmunster.be/historiek-kasteel/
Het familiearchief Descantons de Monblanc is eigenlijk het FA de Plotho en dit bestaat
grotendeels uit het archief van de heren van Ingelmunster. Families die hier een rol speelden
zijn van Schelderode (Jan + 1309 bijgenaamd Bourbourg!), van Gistel, van Bethune (heren
van Dendermonde), d’Ailly, van Bourgondië (graven van Nevers), van Kleef, van
Schömberg, de Plotho.
De oorspronkelijke inventaris werd bewerkt door Dr. Warlop, maar de nieuwe nummering is
niet operationeel (noot van Filips Benoit (2013). Men kan de nieuwe inventaris wel
raadplegen via een Worddocument op de computer in het RAK. Filips Benoit plaatste het deel
dat belangrijk is voor Waregem en deelgemeenten online op de website van De Gaverstreke
http://users.telenet.be/degaverstreke/Fondsdeplotho.html

Ziehier zijn inleiding:

Het archief van de baron van Ingelmunster is buitengewoon rijk en bevat 130 strekkende
meter documenten (ca. 16.500 nummers). Descantons de Monblanc is de officiële naam,
maar iedereen spreekt van het fonds de Plotho. Een deel-inventaris van ca. 4000 nummers is
sinds 1985 beschikbaar in de leeszaal van het R.A.Kortrijk. Ondertussen werden ook alle
resterende nummers geïnventariseerd op fiche door Dr. E. Warlop. Deze fiches zijn nog niet
beschikbaar in de leeszaal. Gezien het belang van dit archief voor Waregem heb ikzelf alle
nummers doorgenomen. In mei 1998 was mijn inventaris klaar, maar omdat ik aanvankelijk
slechts geïnteresseerd was in de periode vóór 1630, ontbraken nog heel wat nummers. In
september 1998 kreeg ik de toelating om de fiches van Dr. E. Warlop te gebruiken en kon ik
mijn inventaris vervolledigen.
De archiefstukken in het fonds de Plotho beginnen met afschriften van het leenboek van
Vlaanderen anno 1365. Het archief wordt echter pas interessant vanaf het begin van de 15de

eeuw, ten tijde van Isabelle van Gistele. Dan is er een overvloed aan documenten zodat alle
lenen en rentegronden kunnen gevolgd worden tot het einde van het A.R. Vanaf de Plotho’s is
werkelijk alles bewaard, ook heel wat briefwisseling tussen de baron en zijn ambtenaren. Het
archief is dus niet alleen van belang voor de genealogen ( renteboeken, leenboeken, scabinale,
etc.) maar ook voor de heemkundigen. Een aantal documenten van het fonds de Plotho
werden reeds uitgetypt en/of geficheerd. Dit is het geval voor een aantal kerk- en
disrekeningen van Waregem en een reeks 16de en 17de-eeuwse renteboeken.
De geschied- en heemkundige kring De Gaverstreke beschikt verder nog over een uitgebreide
reeks gezinsfiches en klappers op de parochie- en bevolkingsregisters. De 25 jaarboeken van
De Gaverstreke ( vanaf 1973) bevatten een massa informatie voor de genealogen. Het
onderzoek naar de feodale structuur is ver gevorderd wat het aantal bruikbare bronnen enorm
doet toenemen. Renteboeken zijn er al vanaf de 14de eeuw! In 1990 verscheen een boek met



een 25-tal bevolkingslijsten vanaf 1557 tot 1696. Sinds 1986 werd gestart met het
digitaliseren van kadastergegevens. Het bestand bevat op vandaag reeds 18.000 fiches met ca.
4.500 verschillende namen van eigenaars of gebruikers van grond. Zes momentopnames
werden integraal opgenomen in het bestand nl. 1. Rente- en leenboek van de heerlijkheid
Potegem anno 1670 ( inclusief enkele vorige eigenaars); 2. Landboek van de wijk Potegem (
Waregem kasselrij Oudenaarde) anno 1713; 3. Landboek van Waregem kasselrij Kortrijk
anno 1758; 4. Kadaster van Waregem onder het Franse Bewind anno 1801 en tenslotte de
leggers bij de Popp-kaarten anno 1852.
Tenslotte wil ik alle personen danken die dit werk mogelijk gemaakt hebben, vooral dan Dr.
E. Warlop, het personeel van het rijksarchief van Kortrijk en E.H. Guy Algoet van De
Gaverstreke.

Voor wie een inzicht wil krijgen in de feodale lappendeken van het Waregemse raden we aan
de verschillende jaarboeken van De Gaverstreke even te overlopen. In het 41ste jaarboek
(2013) verscheen een overzicht van de verschenen artikelen. Voor de Gaverstreke is het fonds
de Plotho alvast een goudmijn. Maar ook voor mijn gemeente Heule zit heel wat archief. Eén
van de achterlenen van Heule, nl. Borborg was steeds in het bezit van de heren van
Ingelmunster
Waar we in d’Ennetières het persoonlijk archief goed konden onderscheiden van het archief
dat de goederen betrof is dit bij de Plotho veel minder het geval. Dit is voor een stuk te wijten
aan de greffiers die geen rekening hielden met de leenhoven. Zo worden ontvangsten van
renten van verschillende heerlijkheden samengevoegd , zodat ’t Gryspersche, Burburg e.a.
die niet afhingen van Ingelmunster toch behandeld in rentebeken van Ingelmunster. Men vindt
er ook veel kopieën. Renteboeken gaan soms ver in ’t verleden terug. Bv. Plotho 1311 een
renteboek uit 1419 waarin Burburg (of Borborg) wordt behandeld. Plotho 1393 rekeningen
van 1440 tot 1449.

Over een staat van goed

Jozef Cornette-Leupe

In ’t Stamboompje van april 2002 (nummer 2, je kunt het artikel online herlezen via deze link:
http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/tijdschrift/stamboompje2002.pdf) verscheen
het verhaal van de moord in 1704 op mijn verre grootvader Marin Meseure. Wat we toen niet
wisten, was dat ook over zijn zoon Josephus iets te vertellen valt. Deze zoon Josephus was het
negende en voorlaatste kind in het gezien Marinus Meseure x Jacoba Cloet. Hij was reeds de
derde zoon die Josephus genoemd werd, de twee vorige stierven in hun eerste levensmaand, in
1681 (Gits) en 1699 (Lichtervelde). Hij werd geboren als Josephus Mesuere te Lichtervelde op
18 juni 1701 en was dus 2,5 jaar oud bij de moord op zijn vader. Hij trouwde te Lichtervelde op
24 juli 1723 met Godelieve Van Overloop. Voor hem was het zijn eerste huwelijk, zij was
weduwe van Petrus Dejonghe, overleden te Lichtervelde in oktober 1719, en was heel wat
ouder dan haar nieuwe bruidegom: haar eerste huwelijk dateerde van 1701, het jaar dat
Josephus Mesuere geboren werd ! Uit haar eerste huwelijk bracht ze – volgens de staat van
goed (*)) zeker zes kinderen De Jonghe mee, en uit haar nieuwe huwelijk met Jopsehus (I)
Mesuere werd op 10 september 1726 ook een zoon Josephus (II) geboren, gedoopt onder de
naam ‘Josephus Mathias Mesure’. Die trouwde in 1747 te Lichtervelde met Maria Denolf. In dit
gezin werd op 20 december 1748 ook een zoon Josephus (III) geboren, gedoopt onder de naam
Josephus Mathaeus Mesure. Op heel jonge leeftijd verloor deze zijn beide ouders: zijn moeder
Maria Denolf overleed reeds in 1750 te Lichtervelde, zijn vader Josephus (II° overleed te
Beveren in 1754.



Op 27 mei 1766 overleed te Beveren Godelieve Van Overloop. Ze werd begraven in de
parochiekerk van Beveren en volgens haar overlijdensakte was ze 87 jaar. Har man was toen 65
jaar. En toen begonnen de problemen. Om zijn eigen ouderloze kleinzoon te bevoordelen werd
een frauduleuze staat van goed opgemaakt en die werd onder eed bevestigd. De nakomelingen
Dejonghe voelden zich benadeeld en Josephus (I) werd zwaar veroordeeld wegens valse
aangifte en meineed. De uitvoering van zijn terdoodveroordeling werd zelfs in beeld gebracht:
de schilder Gaeremyn schilderde de ophanging van een sekeren landtsman op den 14 maerte
1767 gestraft met de galghe, omdat hij in den staet van goede van syne leste overledene
huysvrouwe veele baeten bij bedrogh versweghen hebbende… den selven staet niet min als
deughdelyck met solemnelen eedt hadt bestaen te besweeren. Deze zekere landsman ws onze
Josephus (I) Mesuere en het schilderij hangt bij de inkomdeur van het Brugse stadsarchief.
Vader Marinus vermoord, zoon Josephus opgehangen, niet iedereen kan zijn
familiegeschiedenis zo invullen. En wie nog meer over het verhaal wil weten:
D. EVERAERT, Het verhaal achter het gerechtsschilderijtje van Jan Gaeremyn in Brugs
Ommeland, 2005, nr. 3, pp. 173-182. – L. VAN ACKER, Een grafsteen in de kerk van Beveren
bij Roeselare, in: Biekorf, 2006, pp. 154-157.

* De staat van goed van Godelieve Van Overloop als laeteresse van Gits in RAB, Land van
Wijnendale, nr. 1730, f° 109 – redres f° 183, zie R. DEWULF-HEUS, Wezerijakten van de
parochie Gits… uitgave WGFV p. 76 en p. 83.

In memoriam Rogier Lagae

Op vrijdag 19 augustus 2016 overleed in het rvt Maria Middelares te Moorslede Rogier Lagae.
Hij was geboren in Roeselare op 6 maart 1929 en man van Margaretha Ferwerda. Jarenlang was
Rogier onze kaligraaf die een aantal kwartierstaten mooi kaligrafisch invulde. Op een bepaald
moment heeft hij een volledig nieuwe kwartierstaat getekend die ondertussen ook vanuit ons
nationaal studie- en documentatiecentrum in Merksem wordt verkocht. De kwartierstaat diende
ook als model voor ons ‘geautomatiseerd’ programma waarbij vanuit een Excelbestand de
kaligrafische invullung automatisch verloopt. Rogier was ook een tijdje actief voor het
Heraldisch College van Familiekunde Vlaanderen. Langs deze weg bieden we onze oprecht
deelneming aan bij de familie Lagae en danken we hem postuum voor zijn vele werk en inzet
ten gunste van onze regionale afdeling.

Het
blanco
kader
voor de
auto-
matische
kwartier-
staat, de
originele
tekening
is van de
hand van
Rogier
Lagae.



FV Mandel-Leie ontvangt de jaarlijkse cultuurtrofee Roeselare.

Op zaterdag 15 oktober 2016 mocht de afdeling Mandel-Leie op het Roeselaarse stadhuis de
jaarlijkse cultuurprijs in ontvangst nemen. Er waren drie kandidaten maar na beraadslaging
binnen de Roeselaarse cultuurraad kwam de plaatselijke afdeling van Familiekunde

Vlaanderen uit de bus. De
cultuurtrofee gaat naar
een persoon of vereniging
die tijdens het voorbije
jaar met een bepaald
project speciaal in de
kijker kwam. FV Mandel-
Leie stelde zich kandidaat
om volgende reden. Voor
2003 had de afdeling vele
honderden registers van
burgerlijke stand en
parochieregisters uit
zowel het Ancien Regiem
als de 19de eeuw
gefotokopieerd. Vanaf

2003 gebeurde alles digitaal. De laatste jaren werden die vele kopieën gedigitaliseerd en in
2016 kwam een einde aan dit gigantisch werk. Momenteel is alle schaduwarchief qua BS en
PR dus digitaal raadpleegbaar op het lokaal netwerk van de afdeling in hun
documentatiecentrum (Kokelaarstraat 5, Roeselare). De afronding van dit digitale project
betekende dus het in de wacht slepen van de onder Roeselaarse culturele verenigingen fel
begeerde cultuurtrofee. De prijs bestond uit een kunstwerk, het werd opgehangen in het
documentatiecentrum. Leuk detail: het werk is van de hand van ons FV-lid Linda Wyffels uit
Moorslede.

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Familiearchieven in het Rijksarchief Kortrijk (Johan Roelstaete) --- Over een staat van
goed (Jozef Cornette-Leupe) --- In memoriam Rogier Lagae – FV Mandel-Leie ontvangt
de jaarlijkse cultuurtrofee Roeselare.

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:

- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;

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

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 02.04 o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 uur)

- Zaterdag 08.04 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 11.04 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 17.04 GESLOTEN
(Paasmaandag)

- Zondag 07.05 o.l.v. Rudy Popelier
(9 tot 12 uur)

- Dinsdag 09.05 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Zaterdag 13.05 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 15.05 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 04.06 GESLOTEN
(Pinksterenmaandag)

- Zaterdag 10.06 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 13.06 o.l.v. Marc
Vandenberghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 19.06 o.l.v. Bernard
Fillieux (17.30 tot 21 uur)

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

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare in een zaal van CC De Spil
of in ARhus
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



JULI 2017: momenteel ligt zaterdag 29
juli vast, dag waarop ons documentatie-
centrum doorlopend geopend zal zijn van 9
tot 17 uur. Met dank aan Johan Bogaert (9-
13 uur) en Rudy Popelier (13-17 uur).

Rouwbrieven: de werkgroep ‘rouw-
brieven’ komt samen op woensdagen 12
april, 10 mei en 14 juni. Het
documentatiecentrum zelf is dan niet
toegankelijk voor opzoekingen.

Overige activiteiten:

Zaterdag 22 april en zondag 23 april
ERFGOEDDAG – thema ZORG.
In Roeselare werd het thema ‘Zorg’
opgebouwd rond ‘Zorg tijdens
Wereldoorlog I in Roeselare’.
Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-
Leie is één van de actoren. In ons
documentatiecentrum (Kokelaarstraat) zijn

de foto’s beschikbaar van dossiers van
gevluchte landgenoten naar Normandië
tijdens WO I. Die komen uit de Archives
Départementales van Rouen, Caen,
Alençon en Evreux. Een aantal
afbeeldingen, specifiek voor ‘zorg’, bv.
lijsten van gevluchte streekgenoten die
werden gehospitaliseerd, worden ook
tentoongesteld.

Je kunt er ons vinden op zaterdag 22 april
van 14 tot 17.30 uur en op zondag 23 april
van 10 tot 12 uur.
Het volledige programma kan je vinden in
de brochure van de Erfgoedcel BIE:
http://www.bieterf.be/sites/default/files/use
rimages/user36/LR_brochure_ERFGOED
DAG_bie_losse%20pagina%27s_210317.p
df.

.

Nieuws uit onze afdeling

Tot voor kort was onze regionale afdeling Mandel-Leie in het bestuur van Familiekunde
Vlaanderen vzw vertegenwoordigd door Edgard Seynaeve en Wilfried Devoldere, zowel in de
Algemene Vergadering als in de Raad van Bestuur. Johan Roelstaete zetelde ook maar
namens het Heraldisch College.
Op 11 maart laatstleden hadden nieuwe verkiezingen plaats, een herberekening leverde voor
onze afdeling 4 ‘zitjes’ op in de Algemene Vergadering en 2 (zoals voordien) in de Raad van
Bestuur. Johan Roelstraete stelde zich geen kandidaat meer namens het Heraldisch College.
De kandidaten voor Mandel-Leie werden alle verkozen. Voor de Algemene Vergadering zijn
dat Wim Debu, Geert Decoene, Wilfried Devoldere en Rudy Popelier. Geert en Wilfried
zetelen eveneens in de Raad van Bestuur.
Tevens werd onze plaatselijke voorzitter Wilfried Devoldere verkozen tot Algemeen
Voorzitter van Familiekunde Vlaanderen vzw. Uiteraard is hij geen hoofdredacteur meer
(opvolger is Ronny Debbaut uit Gent) en zal hij het voorzitterschap van FV provincie West-
Vlaanderen ter beschikking stellen.

In de loop van de maand april komt een werkgroep, ontstaan uit het bestuur van FV Mandel-
Leie, samen om te bestuderen hoe we onze website kunnen verbeteren en aanpassen aan de
hedendaagse evolutie. Daarna zal onze webmaster Geert Decoene aan de slag gaan, jullie
horen (en zien !) er nog van…

Momenteel wordt ook gepolst naar de sprekers voor oktober en november a.s. In december
zouden we opnieuw een bezoek aan een archief voorzien maar alles is momenteel in
onderhandeling.



Het volgende nummer van Vlaamse Stam heeft als thema ‘woongeschiedenis’, een van de
illustraties betreft de hoeve Schiervelde in Roeselare (verzameling André Debruyne



Een nieuwe vondst in Izegem.
'Oude seijnsrenten den disch van Iseghem'

Bertrand Nolf

Een 17de-eeuws kerkregister in quarto bevat een aantal afschriften van nog oudere cijns- en
disrenten die in Izegem van toepassing waren. Voor genealogen met mogelijke roots in
Izegem een uitgelezen kans om deze even door te nemen. (Bron: Oud Stadsarchief Izegem,
2.3.77.472)

Oude seijnsrenten den disch van Iseghem toebehoorende, al onder de drije
pont parisijse

- &. A.
Een rente van xxxv S. P. sjaers, vallende...
paijemente elck jaer, commende van Mr....
vander Caent, up Bouduin Huigettes, bes(et)..
up de hofstede daer Lamsin Cant op woonende
es groot iij C ende viij C lant ende vij C me(rsch)..
ligghende benoorden aenden voors(eijde)n hofstede, lig(ghende)..
in Iseghem dat men heet den Brouck, ende is..
ghene Lamsin Cant houdende es onder ...
Ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen v(an)..
Sinte- Pieters, den leste van 1392

- &. B.
Een rente van xx S. P. sjaers
commende bij naerhede van Woutre de Busc(here)..
up Jan van Broucke ende Beatrice sijn wijf, bes(eth)..
up xiiij C hofstede in Iseghem, aenden westzijde..
vanden mersch die men seght groene roijede
-----bachte sBettels Simoens hofstede..
van staemmersch was, benoorden van Jacobs land.
van Biesbrouck, aen d'oostzijde van P(iete)r Bouckaerts
lande, Rogier Crijtschen ---
aenden westzijde ende noortzijde etc. niet leselick
Ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen van Iseghem
den 18en decembre 1406

- &. C.
Een rente van xx S. P. sjaers, vallende Sinte Jan
Baptisten daeghe, commende van Jan de Ruddere,
up Joos de Bouvere, etc. met leselick



up seven hondert erfven
Ghepasseert voor Schepenen vande Burghgraeve
van Veurne den vijfsten dagh van April
ende was naer Paeschen 1407

- &. D.
Een rente van xxxvj S. P. sjaers, vallende
Sinte Martensdaghe, om den disch van Iseghem,
up Wouter van Eecke, beset up seven
hondert erfven ligghende aenden zuutzijde ende
Westzijde Nallinc Wouters hofstede ende ver-
sekert up xxvj roen erfve ligghende in sijn
hofstede aenden zuutzijde
Ghepasseert van Bailliu ende Schepenen van
Walle in Iseghem den 7den decembre 1410

- &. E.
iij C xiiij roen en half erfve, up Marten de Wulf
ligghende in Iseghem, bewesten aen Joos
Bouvers hofstede was op die zijde ende d'oosten
aen Gillis Vroeden Weduwe ende kinderen hofstede op
d'ander zijde, commende van Pieter de Coene
Ghepasseert voor Schepenen van Haselt den
vijfentwintichsten wedemaent 1415

- &. F.
iij C mersch, commende van Jan Crommel(inck)..
up Zegher van Walleghem, Matthijs soone..
mersch met de cateilen ligghende in Iseghem..
dat men heet t'moorterken aende noortzijde vuijt S...
Vander Eecke hofstede ende Nallinc, aende Westzijde van t...
ken dat te Sanders vander Eecke voorscreven deur t'has(elt)..
loopt. Hier up heeft de Kercke van Emelghem
xij S. P. sjaers
Aldus ghepasseert voor Schepenen van
Haselt den 12en Meij 1421
Up den dosch stont: Zegher van Waleghem een
havot coorne om den disch van Iseghem

- &. G.
Brief vanden exulbees vanden voornoemden iij C mersch
ofte quitancie vanden vijfsten deele als ouden
rechten thiendepenninck, wesende de somme



van iij P. xij S. P. ende ghegeven bij Jan Hoorne ende
Boudin van Gheluwe den 25en Meij 1421

- &. H.
Een rente van XL S. P. sjaers, vallende den Xen

octobre, om den disch van Iseghem, commende van
van Jan de Coene ende sijn wijf, up Roegier van Houte,
up den stede met de cateilen in Iseghem, ligghende
aen d'oostzijde van Jan Moerkercx stede ende aen de west-
zijde van Jan Scrijtschen stede, tusschen de straete ende
beke die loopt aen kerchof ende de vierendeel lants
recht voor de stede aenden zuutzijde vande straete: de
selve gelt aende disch voornoemt ses pinten coorne sjaers
Item de Capelrije van Onse Vrauwe t'Iseghem acht
Schele paris(ijse) sjaers
Ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen van Sinte
Pieters den 10en octobre 1421
Up den dosch stont: up de stede te W.rs (Wouters) Andries ende
Marcx Bernaert

-&. I.
Een rente van XL viij S. P. sjaers, vallende pacht
Kersavont, commende van Mathijs Bouckaert, up
Casin vander Weest, beset up sijn hofstede aende
Oostzijde van Jan Wijnaerts hofstede, ende up de plaetse
van lande daer bij ligghende aenden oostzijde vande voorscreven
hofstede, groot onder al een vierendeel ende xxij roeden
erfve met twee de beste huusen die nu ter tijt up de
voorscreven hofstede staen
Ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen van
Scothouke in Ingelmunster den 10en spurckele
1422
Up den dosch stont: Passchier de Gane om den disch
van Iseghem

- &. K.
Een rente van xiiij S. P. sjaers, vallende te
middele wintre, om den disch van Iseghem
commende van Andries de Buschere, up Willem
Cobbout ende Jaene van Damme sijn wijf, beset up
hunne stede daer sij woonen met de cateilen in
Iseghem groot iij C aenden Westzijde, Jan Rijcke-
mans stede was ende aldernaest daer aen



Ghepasseert voor Bailliu ende Schepenen van
Sinte Pieters in Iseghem den 16en decembre 1425

- &. L.
Een rente van xxiiij S. P. sjaers, vallende
Sinte Andries dagh, commende van Jan van
Hulsbusche, up Marten Walewein vijf
ghemeete een line xxv sch. lants met de
cateilen, ligghende in Rousselaere: eerst onder
t'leen dat Jan van Severne dochter hout van Mijn
Heere van Sinte Amant, dat is de hofstede daer Marten..
ende sijn wijf op woonen groot een ghemeet ende xxv t..
schachten: item bezuuden daer aen drije line, ende een half..
Item noch besuut daernaest een line, Item aenden oosten
daernaest over de straete noch drije linen ende eenen
halfve. Item dit naervolghende lant light onder
t'leen, dat Adriaen Brulincx was aenden zuutzijde vanden
campainge vier line, Item aenden noortzijde van
Karels van Sandweghe lande een line.
Ghepasseert voor schepenen van vierschaer
van Mijn Heere van Sinte Amant ter Capelle
bij Rousselaere den 18 decembre 1450
Up den dosch stont: om den disch van Iseghem d'Heer
Cornelis Aernout, prochiepape van Rumbeke

- &. M.
Lauwers vande Male, alias de Busch, heeft ghe-
cocht van Claerken S'heijsers met consent van
haeren vooght, in een stick xx roeden erfve mitsgae-
ders deele van huuse ende cateilen daer up sijnde in
Iseghem, te wetene inde hofstede daer Lauwers vande
Male op woont in desen tijt onverdeelt met den selven
Lauwers aenden noortzijde van t'straetken dat vanden
Abeele naer Oukene waert loopt onder een zijde, ende
Jan van Damme erfve over d'ander zijde streckende
met de Westzijde aen Katelijne de weduwe Jan de
Vrient erfve, ende met den oostende aende voorscreven Lauwers
vande Male erfve, begrepen oock eenen borneput lig-
ghende over d'ander zijde van t'voorscreven straetken jeghens
over de voorscreven hofstede inde Noorthouck van Simoen
Arteels kinderenhofstede
Ghepasseert voor Schepenen van Haselt
den 14en wedemaent 1455



- &. N.
Een rente van XLij S. P. sjaers, vallende Sinte Martens
misse, commende van Jan van Hulsbusche fs. Jans, up Jan
vander Eecke alias Sanders met consent van sijn wijff,
up xij C erfve coutielant met de cateilen in Iseghem
te wetene in een parchiel aenden oostzijde vanden Mandes weghe
die vanden Herstraete stiert te Mandre waert voor Jan vander Eecke
hofstede over een zijde, ende aende westzijde Wouter van Haver-
beke ende Joos van Damme erfve over ander zijde streckende
met den zuutende aende Herstraete ende metten noortende aen Joos
Bouckaerts erfve met den iseghemse Martwegelken, streckende
over t'selve noortende
Ghepasseert voor Schepen vanden Haselt den 14en Hoijmaent
1455
Up den dosch stont: den disch van Iseghem: nu Zegher Andries etc.

- &. O.
Noch een rente van XLij S. P. sjaers, vallende als
vooren "&. N." commende als vooren, oock up Jan vander
Eecke up de selve xij C erfve coutielant, ligghende
ende paelende als vooren
Ghepasseert voor Schepenen van Haselt den 3den

novembre 1457
Up den dosch stont: d' Saertere vanden jaerghetijde saemen van
Damme ende sijn wijf ende van Jan van Hulsbusche ende sijn wijf,
toebehoorende den disch van Iseghem, nu gelt Jan Doom
Pieter vande Walle

- &. P.
Een rente van xxiiij S. P. sjaers, vallende Sinte
Martens dagh, om den disch van Iseghem, up
Pieter Ruusschout, ij C vj roen met een woonhuijs
ende cateilen ligghende in Iseghem westwaert vande kercke
in twee plecken: eerst de hofstede daer wijlent Lauwers
vande Male up te woonen plach groot xxiiij roen aende noort
zijde van t'straetken dat vanden Abeele t'Oukene waert streck(ende)
over een zijde ende aenden zuutzijde van Jan van Hulsbusche erfven
over ander zijde streckende oostwaert aen Diedric Hoorens
erfve, ende westwaert tot den wegelken dat Wt t'voorscreven
straetken strect noort t'couterlant. Item aenden zuutzijde van
t'voorscreven straetken jeghen over de voorscreven hofstede
xxx iij roeden erfve beoosten aen t'straetken dat



zuutwaert streckt voor Jan Busch dreve over een
zijde ende bewesten aen Coenraert van Orpen erfve over
ander zijde streckende zuutwaert totten halven beetsken(?) aen Jan
van Damme mersch. Ende gelt voor rente aen t'Clooster
te Wevelghem xiiij S. ende Capelrie te Rousselaer
ij S. ij den. P. sjaers
Ghepasseert voor Schepenen van Haselt den 20en sporckele
1462
Up den dosch stont: nu de kindere Wouter Spillebeen

- &. Q.
V C mersch den Vlietman, commende van Jacob
Tuerloot ghecocht jeghens Karel Andries, ligghende
in Iseghem oost vande Kercke paelende ende
streckende aenden oostzijde ende westzijde van Pieter
Colins merschen, ende aende noortzijde ende zuutzijde van
Jan Busschers lant. Ghepasseert voor Bailliu
ende Schepenen van Sinte Pieters den 16en lauwe 1479
Up den dosch stont: t'beset van Jan van Damme jaerghetije
ende de messe van Onse Vrauwe voor Kersdagh

- &. R.
Een rente van XLviij S. P. sjaers, vallende daegh voor Sinte
Andries avent, om den disch van Iseghem tot het jaerghetije
Joos van Wijnckele ende Lijsebette S'Busschers sijn wijf
eeuwelick en erfvelick, beset up ix C lants de vier
houcken ende middelwaert in Iseghem, die vercocht sijn
gheweest bij Philips van Iseghem aen Pieter de Buschere
fs. Andries met last vande voornoemde rente ende light up de oost-
zijde vande straete die voor t'hof loopt daer Christiaen de
Buschere te woonen placht ende naest ende aende noortzijde van
Vlietmans beke ende naest de mersch onder Sinte Pieters
van Rijssele in Iseghem. Ghepasseert voor Bailliu
ende Schepenen van Sinte Pieters voornoemt den 15 novembre 1514

- &. S.
Een rente van iij S. P. sjaers, vallende den 1sten maerte
om den disch van iseghem, up Jacob van Zuut fs.
Roelants, beset xiiij C lant in drije sticken, waerof
de twee sijn, groot t'saemen viij C beede paelende met de
Westzijde ende noort ende aende t'lant Jan Cornelis, d'oost-
zijde comt aende straete die loopt vanden Buschmeulen te
Pieters Simoens waert, t'zuutende comt aen t'straetken,



dat loopt van Jacob van Zuut te Jan Spitincx waert
Item derde stick es groot vj C ende comt metten zuut ende
ende mette Westzijde aen t'lant Jacob van Zuut, de oost-oost-
zijde comt aende straete die loopt vanden Buschmeulen ter Pieter
Simoens waert ende d'noortende comt aen t'straetken dat
loopt van Jacob van Zuuts te Jan Spitincx waert
Ghepasseert voor Amman ende Schepenen van Steuren
ambacht den 1en maerte 1515
Up den dosch stont: ter cause vanden jaerghetijde van Loij
Geldhof van iij P. xij S. P. vallende den 1en maerte

- &. T.
Een rente van Lviij S. P. sjaers vallende Kersdagh,
om den disch van Iseghem, cheijnspacht up Pieter
vander Linde van Vij C erfve met de cateilen in Iseghem
paelende aende noortzijde vande straete die loopt van Joos
Soenins in Oukene ende aende oostzijde van Claijs van
Eecken lande, ende aende zuutzijde vande weduwe van Joos van
Hulsbusche lande, ende aende westzijde van Bertelmans
vander Linde lande, beset met contrepant van iij C vj roen
erfve onder Haselt in Iseghem, paelende aende oostzijde van
Jooris vander Linde lande, ende aende zuutzijde aen t'straetkin
dat loopt van Bertelmens vander Linde naer Rousselaere
ende aende noortzijde van Claijs van Eecken merschelken
dat aen sijn lof licht ende aen westzijde van Marcx van
der Sraete lande
Ghepasseert voor Schepenen van Haselt den 28 wedemaent
1522
Up den dosch stont
Dese iij C vj roeden, alsnu toebehoorende Pieter Demunck
fs. Loonis in contrepant van dese Chaertre sijn
bij Heer Arnout van Hamme Pastor van Iseghem ende Joos
Hoet fs. Jans Dischmeestere ontslaeghen: ende Jan de
Joncheere fs. Clement heeft daerin verbonden iiij C
land ligghende up de westzijde van t'straetkin loopende
van sijn hofstede naer Maerten Willaijs, ghelant
van zuuden Joos van Coillien, ghelant ten noorden Jan
van Hulsbusche, ghelant ten westen Gillis vanden
Busche fs. Germanus. Dit ghepasseert voor
Bailliu ende Schepenen vanden voornoemden vierschaere ten
Haselt den 17 en Januarij 1609
Onder stont oock up den dosch
Pauwels Rosseel erfachtigh ligghende zuut vanden



Abeele.

- &. V.
Een rente van xij S. P. sjaers vallende te
Baefmisse, commende van Joos Hoet d'oude,
up xij roen lant in Iseghem onder Haselt, up de
noortzijde vande herstraete van Iseghem naer
Rousselaere, up de westzijde van t'straetken dat
loopt te Mandre waert, aen de Weduwe Zeger de
Schouteten voor de voornomde xij S. P. sjaers ende was
gheseghelt met de seghels, Joos Hoet inden
jaere 1546
Up den dosch stont
Den 4den septembre 1573. De Weduwe Zeger de Schoutheeten
mitsgaeders Joos de Schoutheeten draeghende up
den transportere tot profijte vanden disch van
Iseghem de erfve met de cateilen in dese ghe-
roert: present Jan vander Mandere ende Wouter Simoens
Schepenen van Iseghem ende was onderteeckent
met het teecken Coghe

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie --- Nieuws
uit onze afdeling – Een nieuwe vondst in Izegem. 'Oude seijnsrenten den disch van
Iseghem' (Bertrand Nolf)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.
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Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel - leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:
(afwijkingend zijn juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 uur;

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

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

Zaterdag 29 juli 2017 van 9 tot 17 uur
o.l.v. Johan Bogaert. Profiteer van deze
dag om enkele aansluitende uren
opzoekingen te verrichten in ons
documentatiecentrum.

In augustus zijn we niet geopend.
Vanaf september zijn de gebruikelijke
openingstijden van toepassing:

- Zondag 03.09 o.l.v. Rudy Popelier
(9-12 uur)

- Zaterdag 09.09 o.l.v. Bertrand
Nolf (13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 12.09 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (14 tot 18 uur)

- Maandag 18.09 o.l.v. Bernard
Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

Noteer nu reeds: voordrachten op 24
oktober en 28 november. – West-Vlaamse
Boekenbeurs op zaterdag 25 november. –
Bezoek aan het stadsarchief Menen op
donderdag 7 december om 14 uur. Meer in
het volgende ‘Stamboompje’ en de
website.

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

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare in een zaal van ARhus tenzij
anders vermeld
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



Poorters van Gullegem (Roede van Menen) – 1724

Dirk Seynaeve

DE POORTERIJ VAN MENEN (inleiding door Johan Roelstraete)

Kasselrij Kortrijk en de buitenpoorterij

De Roede van Menen was één van de vijf roeden die een onderdeel waren van de Kasselrij
Kortrijk. Kortrijk had naast zijn (binnen)poorters ook buitenpoorters. Dit waren meestal
plattelandsbewoners die in de loop van de tijden dezelfde rechten kregen als de
binnenpoorters. Ze waren aanvankelijk wel verplicht om gedurende een bepaalde periode van
het jaar – normaal gezien drie keer veertig dagen – met het hele gezin in de stad te verblijven
op gevaar een boete op te lopen als ze hieraan niet voldeden. Alhoewel dit gebruik wat in
onbruik raakte had de stad in 1395 geld nodig en eiste een strikte toepassing van die zware
verplichting. De buitenpoorters protesteerden en kregen uiteindelijk in 1398 toestemming van
hertog Filips de Stoute om voor één globaal bedrag deze residentieverplichting af te kopen.
Een bedrag van 5000 nobels werd over alle buitenpoorters verdeeld. We hebben meteen een
eerste lijst van buitenpoorters van Kortrijk. Het duurde tot 1440 voor een volgende lijst, een
belastingsrol voor alle buitenpoorters en poorters van Kortrijk. Het is dan wachten tot 1530
voor een volgende lijst waarin alle binnen- en buitenpoorters geregistreerd werden. Toen
Kortrijk in 1537-1540 Gent in de opstand tegen keizer Karel volgde had dit nefaste gevolgen
voor de Gentse buitenpoorterij. Kortrijk moest van dan af een inschrijvingsrecht betalen. Dit
is de zin van de lijsten die vanaf 1540 jaarlijks werden aangelegd. De lijsten werden in het
dubbel opgemaakt. De dubbels zijn rekeningen (opzettelijk met minder namen !) die bewaard
worden in de Rekenkamer (ARA). Naast de jaarlijkse lijsten werden ook aparte
poortersboeken opgesteld die verschillende jaren na elkaar bestrijken, de zgn. Blauwe boeken.

De roede van Menen kwam onder Frans bewind (1678-1713)

Door de Vrede van Aken op 2 mei 1668 werden de stad en de kasselrij Kortrijk aan Frankrijk
toegewezen. De vrede duurde niet lang en nieuwe oorlogen braken uit.
Het Verdrag van Nijmegen (17 september 1678) maakte een einde aan de oorlog tussen
Lodewijk XIV en Karel II van Spanje. De stad Kortrijk en het grootste deel van de kasselrij
Kortrijk werden opnieuw aan Spanje toegewezen. De roede van Menen (waaronder Menen,
Bissegem, Dadizele, Emelgem, Geluwe, Gullegem, Heule, Izegem, Kachtem, Lendelede,
Moorsele, Rumbeke, Wervik en Wevelgem ressorteerden) werd daarentegen aan Frankrijk
overgedragen. De genoemde parochies zouden nooit meer tot de kasselrij Kortrijk behoren.

De Roede na de vrede van Utrecht (1713)

Na de Vrede van Utrecht 1713 kwam de Roede wel terug naar de Zuidelijke Nederlanden
maar niet terug naar de Kasselrij, wel als een zelfstandige kasselrij.
Menen had al voor 1685 een eigen poorterij. Er zijn echter geen poortersboeken uit de 16de
eeuw bewaard in tegenstelling met andere steden in de kasselrij als Tielt en Harelbeke. In
1685 (?) werd een poorterieontwerp opgesteld. In 1581 maakt Filips II de stad en de Roede
van Menen los vna de kasselrij Kortrijk en richt een zelfstandige kasselrij op die rechtstreeks
afhing van de Raad van Vlaanderen in Gent.



De poorterij na 1685 betreft de buitenpoorterij. Als gevolg van het Verdrag van Nijmegen
kwam er ook een einde voor de inwoners van de Roede van Menen aan de buitenpoorterij van
Kortrijk. De buitenpoorters van Kortrijk konden vanaf 1685 buitenpoorter van Menen
worden. Tot de ze datum had Menen dus alleen binnenpoorters. Menen gaat wel verder met
het aanvaarden van binnenpoorters. In de stadsrekeningen vinden we hun namen vanaf 1705.

Wie dus voorouders heeft in de Roede van Menen die voor 1685 buitenpoorter waren van
Kortrijk moet die dus niet verder zoeken in het Oud Stadsarchief van Kortrijk. Alles zit vanaf
die datum in het Stadarchief van Menen.

Bronnen:
J. ROELSTRAETE, Heule 1111-2011, Heule 2011.
Ph. COUSSEMENT, De Poorterij van Menen, Kortrijk, 1971.
E. VANHOVE, S.A. Menen. Staten van goederen, Wibilinga, Wevelgem, 1992, 9 dln.
N. MADDENS, De geschiedenis van Kortrijk in het kort, Kortrijk, 2005.

Gulleghem –A
andre moenens fs lonis
andre van steenkiste fs joos mis sur la
veuve
anthoine de leu fs antoine
amplun vliege fs olivier
andre vande moortele fs joos au nom des
heritiers
andre vande moortele fs michiel au nom
des heritiers mis sur la veuve
andre masure fs de guille
amplun vercamen fs joos
adrien le meire fs outre
amplun van hounacker fs gerard mis sur la
veuve
andre gheijsen fs de la ve. gisel
andre verbrugghe fs marin
augustin ..jacinte de bal fs jean bapte
chapellin
anthoine de rijcker fs pierre
andre van lede fs adrien au nom des
heritiers
arnoud vanden hemel fs simon
andre dhulst fs antoine
anne st obin fs jacquis
augustin vande moortel fs martin
ambroise du sesoir fs jean
Gulleghem -A
andre gheijsen fs francois
andre van steenkiste fs andre
andre masire fs albert
ambroise berlant fs guille
allard de masure fs allard

abraham de prez fs jean
augustin verfaille fs rogier
andre van tombe fs joannes
antoine van steenkiste fs joos
augustin terrin fs pieter
augustin van de moortel fs maerten
andre viane fs francis
augustin van craeijneste fs martin
Gulleghem –B
bouduine le maire fs dela ve. gautier
bertholomé vermaut fs guille
baltazar moens fs jan
bouduwin pottier fs jan

Gulleghem –C
charles senave fs pierre
charles de jonghe fs pierre
cornilles de fort fs jean
charles senave fs charle
charles mourkerke fs jean
charles vandenberghe fs francois
charles de rijckere fs pierre
chaterinne brabant fs eloij
christien struve fs jean
charles beekaert fs joos
christophe amaij fs martin
charles calmein fs guille
charles koucke fs mathys
Gulleghem –D
daniel depraetere fs jean mis sur la veuve
dhoroté van steenkiste fs nicolas
daniel rouseel fs daniel



Gulleghem –E
elias gheijsen fs dela veuve francois
elias le coutere fs jean
etienne de meester fs joos
elias viane fs francis
eloij brabander fs golle
Gulleghem –F
francois moenens fs francois
francois mestdagh fs jean
francois vianne fs joos
francois noppe fs de la ve. francois
francois van steenkiste fs charles
francis van steenkiste fs nicolas
francois gheijsen fs francois
francois gheijsen fs francois george
francois dominicq de ricker fs guille
francois de clercq fs de jean
francois onraedt fs michel
francois mestdagh fs francois
francois de brunne fs michel
francois de ruyttere fs michel
francois de bon fs michel
francois koucke fs mathijs
francois de smet fs pieter
francois van ackere fs robert
francois lansens fs gilles
francis van ackere fs robert venant de heule
francis moenens fs michel
francis van de moortele fs andre
Gulleghem –G
gille bossuyt fs gille
guille de lobeau fs jean mis sur la veuve
guille van steenkiste fs joos
gille verpoort fs etienne
guille calmein fs jean
gille steenkiste fs gille mis sur la veuve
gille van steenkiste fs joos mis sur la veuve
guille du pont fs de jean
gille van steenkiste fs charles mis sur la
veuve
gilles mestdagh fs jean
gille lansens fs gille
guille verbrugghe fs pierre
gille mattens fs gille au nom des heritiers
gabriel gheijsen fs nicolais
guille bugne fs jean
guille martens fs jean
gille gheijsen fs guisel mis sur la veuve
guille bonte fs jean

guille deurwarder fs hilaire mis sur la
veuve
gille bossuyt fs gille le fils
guille verbrugghe fs pierre
guille laridon fs jean
george asou fs joannes au nom des heritiers
guille van steenkiste fs guille
guille van steenkiste fs guille le fils
gille nutten fs outre
Gulleghem –G
gille benedictus mulle fs de gille ? le jeune
aux nom des heritiers
gille leenknecht fs gille le fils
guille le noire fs guille
guille de meester fs joos
guille le noire fs joannes
guille berlant fs guille
gillis la grijsse? fs outre
guille de bas fs joos
gille van steenkiste fs gillis
guille pottier fs jean
gillis de blauwe fs ignaes
gillis koucke fs mathys
guille veys fs gisselbrecht
guille van steenkiste fs martin
Gulleghem –H
hubert van steenkiste fs de la veuve gerard
hubert verpoort fs joos
hubert van acker fs robert
hubert verpoort fs jean
hubert verpoort fs hubert au nom des
heritiers
Gulleghem –J
jean gheijsens fs pierre
joos samin fs jean mis sur la veuve
jacques st obin fs jean
jean de brauwe? fs joos
jeanne tevelin fs olivier
jean valcke fs pierre mis sur la veuve
jean le coutre fs zeghere
joos van steenkiste fs dela veuve joos mis
sur la v.e
jacques roose fs de la v.e jacques
joos de base fs guille
joos van steenkiste fs jean
jacques le maire fs antoine
jacques coutere fs zegers
jean pottier fs pierre mis sur la veuve
joos gheijsen fs francois
jean vermeersch fs jean



jacques callens fs jean mis sur la veuve
joannes verbrugghe fs pierre
jean verstraete fs antoine
joos samin fs joos
jean vandemoortele fs andre
jean de coene fs gillis mis sur la v.e
joos de meester fs jean
joos dhont fs jacques
joos laga fs martin
joannes moenens fs jean le fils
Gulleghem –J
joos verpoort fs d’hubert
jean st obin fs jacques
joos senave fs charles
joos verschorre fs jean
joos samin fs joos le jeune
jean de sessou fs anselmo
jacques de bal fs lucaes
joos van acker fs jacques
jean vliege fs jean
jean martin lambelin fs jean
jean de clercq fs guille
joannes nerinck fs l…
jean samin fs joos
jean berland fs guille mis sur la veuve
joos brabander fs eloy
joannes vermandel fs outre
joannes assou fs jean
joannes le noir fs pierre
joannes slos fs joos
joos vande putte fs jacques au nom des
heritiers d’oude jacques
jean du pont fs pierre
joannes van overbeke fs martin
jacques lansens fs jacques
joannes du pont fs jean
joanne vanden bogaert fs hubert
jean carlier fs de jean
joseph picavet fs outre
jean van geluwe fs jean
Gulleghem –J
jacques de bal fs jean bap.te pasteur
jean de pretere fs joos
jacobus maertens fs jean
joannes gheijsen fs francois george au nom
des heritiers
judocus bakelant fs alexander
joos claerbout fs dela v.e gerard
joannes van dommele fs marin au nom des
heritiers

judocus van dommel fs jacques
joos coutere fs jean mis sur la veuve
joannes van steenkiste fs pierre
joannes desessoie fs jean
jacobus gheijsen fs jean
joannes vandeputte fs jacques
joannes le maire fs jacques
jean surmont fs francois mis sur la veuve
jeanne verport fs hubert
joannes bernard van aerden fs christien mis
sur la veuve
joannes martens fs jean
jacobus vercamer fs louis
joos philippe fs jean
joannes van acker fs robert
Gulleghem –J
jacobus lerman fs jean
joos bekaert fs andries
joannes rousem? fs jean
jacobus senave fs piere au nom des
heritiers
joos verheust fs jean
joos mestdagh fs jean
jacobus mestdagh fs francois
joannes de clercq fs jean
joannes verraes fs dela v.e piere
jean la mare fs jean
jean verstrate fs jean
joseph viane fs francois
jean mestdagh fs francois
jean verpoort fs outre
jacques parmentier fs jean
joannes depoorter fs jean
joos quackelbeen fs augustin
joannes vandaele fs piere
joannes gheijsen fs gilles aux noms des
heritiers
jean de prez fs martin
joseph deckemin fs joos
joannes nutens fs outre
joannes mestdagh fs gilles
judocus vermandel fs outre
jacobus coucke fs mathis
joannes laga fs joos
joseph laga fs joos
jacques callens fs jacques
jean van lede fs jacobus
joannes verras fs joannes auw nom des
heritiers
Gulleghem –J



judocus demeester fs joos
joannes demeester fs joos
joannes desmet fs jacobus
joseph van steenkiste fs andre
jngelbert masselis fs jean
jacobus luythin fs jacques
jean le coutre fs jean
jacobus de pretere fs daniel
joannes neerijnck fs joans
joannes mones fs michiel
joseph vercamer fs joos
joannes amaij fs marius
joannes mones fs jean
joseph vansteenkiste fs joos
jean vliege fs jean le fils
joannes verschoore fs joos
jean pottier fs jean
joos mestdagh fs francois
judocus bogaert fs michiel aux noms des
heritiers
jacobus expeel fs pierre au nom des
heritiers
joannes van tombe fs noels
joseph de costere fs jean
jacobus mestdagh fs joos
joannes expeel fs pierre
joannes francois van belle fs jan lowis
jacobus van steenkiste fs andries
joos dupont fs guliame
Gulleghem –J
jacques dhont fs joos
joannes deprez fs jan
josep van steenkiste fs andries
jan de masure fs pieter
jan seinave fs pieter
joannes gheysen fs pieter
joannes vande mortel fs andries au nom
des heritiers
jacobus dufort fs cornillie
joannes vande mortel fs jan
jacobus roose fs jacobus
joannes vanackere fs jan
joannes verman fs bartholemeus
joos de base fs joos
joos verschoore fs joos
joan.s martin lambelin fs jan
joos vandemortel fs andries
joannes seinave fs carel
jacobus de prez fs joans

joannes van hoenackere fs de la veuve
ampleun
jacque le maire fs jacques
joannes lanssens fs gillis
joseph van de moortele fs jan
joannes verhelst? fs jacobus
joseph noppe fs nicolais
joannes azou fs d martin
jaecq? joseph nuttens fs de jacobus
constantin
joannes noppe fs francois
joannes verpoorte fs joos
ignace ca..nael fs louis venant de menin
jean bap.te van desteene fs gilles
jean … fs rogier
Gulleghem –L
lucas van belle fs jean
luiie neirinck fs lucien
louis vercamer fs louis
laurens de backere fs joos
livin vandecasteele fs martin
laurens verbrugghe fs piere
louis vandeputte fs noel
livin bakelant fs alexander
laureins victor fs charles
louis van marcq fs pierre
louis van steenkiste fs martin
lucas de bal fs jacques
louis vercaemere fs louis le fils
louis eugene van belle fs jan louis
louis verbrugge fs andries
louis vercamert fs louis
Gulleghem –M
marie de blauwe fs louis
michiel onraedt fs rogier mis sur la veuve
maximiliaen van ackere fs george
maximiliaen van overschelde fs charles
mis sur la veuve
martin vande moortele fs martin
michiel moenens fs francois
marin onraedt fs jean
michiel du bon fs olivier
martin vandemoortele fs andre
martin viane fs joos
michiel bogaert fs hubert
michiel du pont fs jean
martin capelle fs pierre mis sur la veuve
martin balant fs alexander
matthis valcke fs de la v.e pierre
martin laga fs martin



martin vanden broucke fs vincent
marius amay fs pierre
martin noppe fs gillis
marin van dommele fs marin le fils
michiel sinave fs charles
martin vandemoortele fs michel
martin asou fs jean
Gulleghem –M
marie therese de bal fs jean bapte
martin van craijnest fs clement
michiel bakelant fs alexander
martin van steenkiste fs pierre
michiel onraedt fs michiel
martin vermandel fs outre
michiel debrune fs etienne
martin vercamere fs louis
mathis coucke fs gillis
marie joanne elisebia van steenkiste fs
francois au nom des heritiers
marten vande casteel fs livins au nom des
heritiers
martin van steenkiste fs martin
michiel moens fs michiel
michiel du bon fs olivier
martin noppe fs martin
martin neerynck fs livin
martin du pont fs guille
marin vercamer fs joos
martin van den broucke fs martin
mathis koucke fs mathys
marie catherinne van steenkiste fa martin
maximiliene van ackere fa maximiliaen
martin vanden bogaert fs d jean
martin laridon fs guilliaume
mathias maes fs mathias
Gulleghem –M
michel roussel fs daniel
michel vromant fs bertholome
martin vandemoortele fs andre
Gulleghem –N
noel vandeputte fs jacques
nicodemus martin fs charles
nicodemus asou fs jean (doorstreept)
nicolas noppe fs francois (doorstreept)
nicodemus le coutre fs jean
noel vandeputte fs jacques de jonge
Gulleghem –O
outre picavet fs michel
outre vermandele fs outre mis sur la veuve
olivier vianne fs joos

olivier verscheure fs antoine
outre nutten fs outre
Gulleghem –P
pierre van steenkiste fs jean
pierre polderman fs etienne?
pierre gheysens fs dela v.e francois
pierre coubout fs pierre
pierre van steenkiste fs charles mis sur la
v.e
pierre bulcart fs pierre
pierre van marcke fs pierre
pierre expels fs jacques mis sur la veuve
pierre valcke fs jean
pierre senave fs jacques
pierre de rycker fs guille
pierre du haijon fs frans
pierre du haiere ? fs pierre
pierre terryn fs augustin
pierre holvoet fs guille
pierre reynaert fs jean
pierre benois le ryckere fs pierre
pierre vansteenkiste fs joos mis sur la v.e
pierre de pretre fs danel
pierre van crainest fs clement
pierre lenoire fs guille
pierre verraes fs pierre mis sur la veuve
pierre leenknecht fs gillis
pierre maertens fs adrien
pierre de fort fs cornille
pierre du haion fs pierre
pierre samin fs joos
Gulleghem –P
pierre van steenkiste fs martin
pierre van steenkiste fs pierre
pierre expels fs pierre
pierre beckaert fs joos
pierre noppe fs piere
pierre van marcke fs piere le fils
piere bevernage fs daniel
pierre bulcart fs pierre
pierre van steenkiste fs guille
pierre noppe fs nicolas
pierre de ricker fs guille
pierre antoine van steenkiste fs guille
pierre louis mullier fs piere
pierre van wille fs joannes
pierre gheysens fs jean
pierre nutten fs outre
pierre terrin fs pieter
pierre geijsen fs pierre au nom des heritiers



pierre laga fs de lois ? au nom des heritiers
pierre jacques viane fs frans
pierre de snick? fs piere le fs
pierre de praetere fs pierre
pierre jacques l… fs charles
pierre vandemoortele fs andre
pierre mestdagh fs francis
Gulleghem –R
rogier van steenkiste fs gerard
rogier de meester fs joos
rogier doornaert fs charles
robert van ackere fs george
rogier coucke fs rogier
robert van ackere fs george
rogier van byvliet fs jan
rose van ackere fa max.l
rogier van bievliet fs rogier
Gulleghem –S
simoen vande putte fs noel
Gulleghem –T
thomas holvoet fs jean
thomas lutein fs jacques
thomas noppe fs martin
thomaes jacobus lutein fs thomaes
Gulleghem –V
v.e joos de coene fs joos
v.e gerar van steenkiste fs garard
v.e andre verhamme fs …
victor de rijckere fs andré
v.e jacques seynave fs jean
v.e guille berlant fs …
v.e martin van steenkiste fs guille
v.e pierre verraes fs martin
v.e francois gheijsen fs francois
v.e francois vandenberghe fs joos
v.e guille de rijcker fs pierre
v.e jean … fs pierre
v.e pierre van steenkiste fs gerard
v.e guille schouteten fs guille
v.e jean asou fs gillis
v.e pierre … fs charles
v.e pierre losvelt fs pierre
v.e joos vercamert fs louis
v.e jean maertens fs jacques
v.e gille mulle fs gillis le jeune
v.e pierre senave fs charles
v.e andre st obin fs charles
v.e michiel onraedt fs roger
v.e joanne le noire fs pierre
v.e guille de lobeau fs jean

v.e joos van steenkiste fs joos
v.e gilles gheijsen fs ghisel
v.e andre van steenkiste fs joos
v.e gillis van steenkiste fs joos
v.e martin capelle fs pierre
Gulleghem –V
v.e … vermandele fs outer
v.e joannes verraes fs …
v.e pierre van steenkiste fs joos
v.e joos samin fs jean
v.e jacques callens fs jean
v.e joannes bernard van aerden fs christian
v.e jean berlandt fs guille
v.e joos buskart fs andries
v.e gilles … fs charles
v.e pierre verraes fs pierre
v.e jean valcke fs pierre
v.e pierre du haion fs …
v.e daniel de praeter fs jean
v.e pierre van steenkiste fs charles
v.e jean pottier fs pierre
v.e michiel de bon fs olivier
v.e jean de coene fs gillis
v.e amplun van hoenacker fs gerard
v.e pierre expel fs jacques
v.e jean surmont fs francois
v.e andre vande moortele fs michel
v.e guille deurwaerder fs hillair
v.e joos van steenkiste fs jan
v.e joos … fs jacques
v.e andre masure fs gull.
v.e joos debaes fs g…
v.e jan vermandele fs wouter
v.e simoen vande putte fs noel
v.e pierre vandewalle fs jan
v.e joos claerebout fs de la veuve geeraerdt
v.e jan vliege fs jan
v.e joos mestdagh fs jan
Gulleghem –V
v.e maerten vandemortel fs martin
v.e maertin vandemortel fs andries
v.e gullim.e berlant fs gulm.e
v.e pierre de pretter fs daniel
v.e jacques parmentier fs jans
v.e jacobus maertens fs jans
v.e judocus vermandel fs wouter
v.e guliame maertens fs jans
v.e martinus asou fs …
v.e jacques le mair fs anthone
v. christoffel ameije fs marcq



v. jean verstraete fs …
v. pierre van steenkiste fs pierre
v. martin vandemoortele fs michel
v. … loridon fs jean
v. charles seijnave fs charles
v. de rogier doornaert fs charles
veuve chretien …rne fs jean
veuve victor de rijcker fs andre
veuve jean feijs fs jean
veuve martin van den berghe fs martin
veuve pierre sennave fs jacques
veuve jean van lede fs jacobus

veuve jean ste.obin fs jacques
veuve charles bequaert fs josse
veuve michel sennave fs charles
veuve martin vandenbroucke fs vincent
veuve jean frans van belle fs jean louis
veuve guille van… fs guillis
Gulleghem –V
veuve frans gheijsen fs frans george
veuve guille de base fs josse
veuve pierre de … fs guille
veuve jean van geluve fs jean

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:

Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Gullegemse poorters in Menen anno 1724 (Dirk Seynaeve) (inleiding Johan Roelstraete)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.



D i g i t a a l

45ste jaargang, nr. 4 – oktober 2017

Wij genieten de steun van:

Familiekunde Vlaanderen vzw –– Vlaamse Overheid – stad Kortrijk - stad
Roeselare TERF/BIE ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...



Activiteiten FAMILIEKUNDE
VLAANDEREN

Regio mandel – leie

http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be
Facebook: https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts

Documentatiecentrum Roeselare:

Openingstijden:
(anders in juli en augustus)
- 1ste zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;
- 2de zaterdag van de maand: 13.30 u tot
17 uur;
- 2de dinsdag v.d. maand van 13.30 tot 17
uur;

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

Er is gelegenheid tot opzoekingen op:

- Zondag 01.10 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Dinsdag 10.10 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Zaterdag 14.10 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Maandag 16.10 o.l.v. Bernard Fillieux
(17.30 tot 21 uur)

- Zondag 05.11 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 11.11 gesloten
- Dinsdag 14.11 o.l.v. Marc Vanden-

berghe (13.30 tot 17 uur)
- Maandag 20.11 o.l.v. Bernard

Bruggeman (17.30 tot 21 uur)

- Zondag 03.12 o.l.v. Rudy Popelier (9-
12 uur)

- Zaterdag 09.12 o.l.v. Johan Bogaert
(13.30 tot 17 uur)

- Dinsdag 12.12 o.l.v. Marc Vanden-
berghe (13.30 tot 17 uur)

- Maandag 18.12 o.l.v. Bernard Fillieux
(17.30 tot 21 uur)

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

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

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

Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5,
8800 Roeselare.
De voordrachten vinden plaats:
in Roeselare in een zaal van ARhus tenzij
anders vermeld
in Kortrijk:
’t Kasteel, Heulseskasteelstraat 1, Heule
(tenzij anders vermeld in de
aankondiging).



VOORDRACHTEN

Volgende voordrachten hebben plaats in
ARhus, De Munt 8, Roeselare:

- Dinsdag 24 oktober 2017 om
19.30 uur: voordracht door de
Nederlander Robert Philippo:
Macht, malaise en migratie: het
leven van een familie in het
turbulente Vlaanderen tussen
1500-1700. Een studie op basis
van genealogisch, genetisch en
historisch onderzoek. (op de foto
hieronder zien we de spreker met
onze ondervoorzitter Johan op een
genealogische beurs tijdens het
voorjaar van 2014 in Halluin)

- Dinsdag 28 november, Lezing
door Peter Eyckerman: het
identificeren van oude
familiefoto’s. Breng gerust je
foto’s mee, deze worden tijdens de
pauze bekeken en eventuele uitleg
of commentaar volgt dan tijdens het
tweede deel van de voordracht. We
kennen Peter van zijn rubriek in
Vlaamse Stam.

Beide voordrachten zijn dus een
aanrader, we verwachten dan ook vele
geïnteresseerden in ARhus.

Ons jaarlijks bezoek heeft dit jaar plaats
op donderdag 7 december. We bezoeken
deze maal het stadsarchief Menen.
Verzamelen ter plaatse (Waalvast 1,
Menen) om 13.50 uur, we starten het
bezoek om 14 uur stipt. Graag inschrijven
bij de secretaris Brigitte Willaert zodat het
aantal deelnemers gekend is.



Familiekunde Vlaanderen
Provincie West-Vlaanderen vzw

45ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare - zaterdag 25 november 2017

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde -
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zaterdag 25 november
2017 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 parking op het Polenplein zelf. (betalend)
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 kleine eurobiljetten meebrengen voor betaling van de
drank De prijs is ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar.

Opgelet: op zaterdag is het betalend parkeren in de Arme Klarenstraat. In de Blekerij-
straat kan 2 uur geparkeerd worden (blauwe zone). Voor wie langer wil blijven: de
parking van de sporthal VMS zal open zijn (gedeelte Blekerijstraat waar eenrichtings-
verkeer is, dus te bereiken vanaf de Groenestraat.



Buitenpoorters van Kortrijk te Gullegem 1671-1699

Dirk Seynaeve

(folio115r)
(L1) clemence spijse w(eduw)e van joos onraedt fs jans, poorter van 1671 tot 1674
(L2) maijtgen gheldolf w(eduw)e van andries seijnhaeve fs carels, poorter van 1671 tot 1673
(L3) cathelijne verpors(?) w(eduw)e van joos bossuut fs gillis, poorter van 1671 tot 1680
(L4) jan de norme fs andries, poorter van 1671 tot 1681
(L5) magriete van neste w(eduw)e van carel verlinde fs carels, poorter in 1671
(L6) janneken la gaij w(eduw)e van jan de vos fs fran., poorter van 1671 tot 1679
(L7) rouge gheijsens fs joos, poorter van 1671 tot 1674
(R1) marijn vanderstrate fs anth.s, poorter van 1671 tot 1673
(R2) fransois vanden bogaerde fs fran.s, poorter van 1671 tot 1679
(R3) jan stevelijn fs jans, poorter van 1671 tot 1674
(R4) neelken . . . . w(eduw)e van carel calmeijn fs jans, poorter in 1671
(R5) jan seijnhave fs carels, poorter in 1671
(R6) willemijne nijs w(eduw)e van pieter gheijsens fs joos, poorter van 1671 tot 1678
(R7) jan vermandele fs willems, poorter van 1671 tot 1678

(folio115v)
(L1) pieter verbeke fs jacques, poorter van 1671 tot 1680
(L2) jan seijs fs joos, poorter van 1671 tot 1677
(L3) fleure drole w(eduw)e van wouter bernaert fs symoens, poorter van 1671 tot 1675
(L4) pieter bossuut fs gillis, poorter van 1671 tot 1686
(L5) guilliame calmeijn fs jans, poorter van 1671 tot 1675
(L6) jantgen de poortere w(eduw)e van willem bakelant fs willems, poorter van 1671 tot 1691
(L7) janneken claerbout w(eduw)e van louijs moenens fs pieters, poorter van 1671 tot 1682
(R1) wouter van neste fs wouters, poorter van 1671 tot 1679
(R2) marten winne fs oliviers, poorter van 1671 tot 1683
(R3) olivier verpoorte fs willems, poorter van 1671 tot 1680
(R4) laur.s verpoorte fs willems, poorter in 1671
(R5) pieter buuse fs gillis, poorter van 1671 tot 1672
(R6) franchois buuse fs gillis, poorter van 1671 tot 1682
(R7) jan vandemoortele fs martens, poorter van 1671 tot 1680

(folio116r)
(L1) tanne vos . . . . w(eduw)e van steven verpoorte fs willems, poorter van 1671 tot 1692
(L2) rouge van driessche fs p.rs, poorter van 1671 tot 1681
(L3) jan samijn fs mahieu, poorter van 1671 tot 1682
(L4) guill.s van driessche fs p.rs, poorter van 1671 tot 1678
(L5) jan van belle fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1680
(L6) rogier kemare fs gillis, poorter in 1671
(L7) passchier van voorde fs passchiers, poorter van 1671 tot 1680
(R1) barbele gheijsen w(eduw)e van ghylam millecamp fs jaspars, poorter van 1671 tot 1673
(R2) matthys rebrij fs jac.s, poorter van 1671 tot 1672
(R3) cathelijne vandevianne w(eduw)e van mailliaert bernaert fs allarts, poorter van 1671 tot 1681
(R4) carel bernaert fs allarts, poorter van 1671 tot 1672
(R5) nicolas mersiaen fs adriaens, poorter van 1671 tot 1681
(R6) jacques de parmentier fs michiels, poorter van 1671 tot 1679
(R7) ... du roo (boo?) w(eduw)e van jan labeau fs jans doude, poorter van 1671 tot 1680



(folio116v)
(L1) michiel de p.mentier fs michiels, poorter van 1671 tot 1678
(L2) jeroon valcke fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(L3) joossijne vermote w(eduw)e van olivier stevelijn fs frans? doude, poorter van 1671 tot 1679
(L4) lieven de simpelaere fs jans, poorter van 1671 tot 1678
(L5) jan coucke fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(L6) maeijgtn van neste w(eduw)e van guilliame onraedt fs joos, poorter van 1671 tot 1679
(L7) mattheus de man fs gheerts, poorter van 1671 tot 1682
(R1) pieter seijnhave fs loonis, poorter van 1671 tot 1681
(R2) guill.s van overschelde fs carels, poorter van 1671 tot 1683
(R3) anne? lemare? w(eduw)e van jan onraedt fs joos, poorter van 1671 tot 1675
(R4) mahieu casteau fs martens, poorter van 1671 tot 1681
(R5) jan gheijsen fs jans, poorter van 1671 tot 1675
(R6) jacques winne fs olivier, poorter in 1671
(R7) isabeau de hont w(eduw)e van wouter vermandele fs willems, poorter van 1671 tot 1686

(folio117r)
(L1) cathelijne de boosere w(eduw)e van guilliame saùijn fs pieters, poorter van 1671 tot 1674,
versett ...
(L2) jan van steenkiste fs p.rs, poorter van 1671 tot 1681
(L3) willemijne vianne w(eduw)e van jacq.s la frijse fs isembarts, poorter van 1671 tot 1677
(L4) mechelijne wijfels w(eduw)e van wouter spijse fs wouters, poorter van 1671 tot 1683
(L5) jacq.s vande kerchove fs jans, poorter van 1671 tot 1697
(L6) gillis winne fs oliviers, poorter in 1671
(L7) jacquemijne verpaesschen w(eduw)e van guill.s van zevere fs gheerts, poorter van 1671 tot 1682
(R1) anth.s vander straeten fs lucas, poorter van 1671 tot 1679
(R2) gillis de coene fs joos, poorter van 1671 tot 1683
(R3) joos deckemijn f sjoos, poorter van 1671 tot 1684
(R4) joos van steenkiste fs p.rs, poorter van 1671 tot 1683
(R5) guill.m? coucke fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(R6) claijs callen fs claijs, poorter in 1671
(R7) jan callen fs claijs, poorter van 1671 tot 1679

(folio117v)
(L1) ampl.s callen fs claijs, poorter van 1671 tot 1672
(L2) laur.s callen fs claijs, poorter van 1671 tot 1679
(L3) mayken vandoorne w(eduw)e van anth.s rousseel fs anth.s, poorter van 1671 tot 1683
(L4) wouter samijn fs pieters, poorter in 1671
(L5) pieter coucke f sjans, poorter van 1671 tot 1679
(L6) pieter valcke fs jans, poorter van 1671 tot 1681
(L7) michiel vandemoortele fs martens, poorter van 1671 tot 1678
(R1) gillis vander straete fs lucas, poorter van 1671 tot 1678
(R2) pieter de ruitere fs p.rs, poorter van 1671 tot 1680
(R3) joos van hauwaert fs laur.s, poorter van 1671 tot 1680
(R4) pieter van hauwaert fs laur.s, poorter van 1671 tot 1679
(R5) michiel everaert fs michiels douden, poorter van 1671 tot 1677
(R6) anth.s van hollebeke fs wout.r, poorter van 1671 tot 1679
(R7) pieter van holbeke fs wouters, poorter van 1671 tot 1680

(folio118r)
(L1) joos gheijsen fs jans, poorter van 1671 tot 1678
(L2) ghijsel gheijsen fs gillis, poorter van 1671 tot 1680
(L3) jan van steenkiste fs jans doude, poorter van 1671 tot 1679
(L4) carel de sanctobeijn fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1686



(L5) guill.s de parmentier fs michiels, poorter van 1671 tot 1680
(L6) gille mestdach fs pieters, poorter van 1671 tot 1681
(L7) tanneken de norme w(eduw)e van jan mestdach fs pieters, poorter van 1671 tot 1678
(R1) joos samijn fs joos doude, poorter van 1671 tot 1681
(R2) joos bossuut fs joos, poorter van 1671 tot 1680
(R3) marten vandemoortele fs martens, poorter van 1671 tot 1682
(R4) pieter van dale fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(R5) steven onraedt fs wouters, poorter van 1671 tot 1679
(R6) gillis onraedt fs wouters, poorter van 1671 tot 1681
(R7) pieter onraedt fs wouters, poorter van 1671 tot 1677, versett ...

(folio118v)
(L1) marie vandenbulcke w(eduw)e van jan vandommele fs marijns, poorter van 1671 tot 1697
(L2) carel verlinde fs carels, poorter van 1671 tot 1672, versett op rumbeke
(L3) jacq.s vandemoortele fs willems, poorter van 1671 tot 1694
(L4) carel terrijn fs gheerts., poorter van 1671 tot 1672
(L5) andries bekaert fs phls., poorter van 1671 tot 1676
(L6) laur.s vanderhulst fs pieters, poorter van 1671 tot 1679
(L7) joos seynhave fs andries, poorter van 1671 tot 1678
(R1) marten vandekerchove fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(R2) frans.s de ruittere fs carels, poorter van 1671 tot 1680
(R3) jan seijnhave fs andries, poorter van 1671 tot 1677
(R4) marijn de parmentier fs michiels, poorter van 1671 tot 1679
(R5) janneken samijn f.a mahieu, poorter van 1671 tot 1682
(R6) gheert van steenkiste fs p.rs, poorter in 1671
(R7) carel van steenkiste fs joos, poorter van 1671 tot 1676, verset op cuerne

(folio119r)
(L1) gillis vander faille fs joos, poorter van 1671 tot 1680
(L2) daniel bossuut fs joos, poorter van 1671 tot 1679
(L3) pieter vandenbulcke fs p.rs, poorter van 1671 tot 1679
(L4) joosyne vierstr. w(eduw)e van jacq.s vandemoortele fs martens, poorter van 1671 tot 1681
(L5) jan vlieghe fs oliviers, poorter van 1671 tot 1678
(L6) michiel van neste fs nicolas, poorter van 1671 tot 1684
(L7) janneken moenens w(eduw)e van franchois gheijsen fs jans, poorter van 1671 tot 1686
(R1) carel de norme fs jans, poorter van 1671 tot 1680, versett op ...
(R2) mahieu du prez fs mahieus, poorter van 1671 tot 1681
(R3) heer joos ducellier fs gillis, binnen 1672, buijten 1674, poorter in 1671
(R4) joos van belle fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1680
(R5) jan vandemoortele fs willems, poorter van 1671 tot 1680
(R6) jan bastoen fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(R7) pieter bulckaert fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1690

(folio119v)
(L1) franchois moenens fs jans, poorter van 1671 tot 1683
(L2) andries moenens fs jans, poorter van 1671 tot 1683
(L3) jan moenens fs jans, poorter van 1671 tot 1693
(L4) jan van damme fs marijns, poorter in 1671, versett op lendele
(L5) andries van doorne fs jans, poorter in 1671, versett op huele



(L6) jan de sainct obeijn fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1686
(L7) phls valcke fs jacques, poorter van 1671 tot 1680
(R1) jan sainsier fs pieters, poorter in 1671
(R2) gille van belle fs jacques, poorter in 1671
(R3) jan de busschere fs joos, poorter van 1671 tot 1682, 1659
(R4) tanneken claerbout w(eduw)e van phls tuuten fs phls, poorter van 1671 tot 1680
(R5) pieter moenens fs louijs, poorter van 1671 tot 1680
(R6) maijtgen vandenbussche w(eduw)e van carel vande casteele fs phls, poorter in 1671, 1660
(R7) jan gheijsen fs pieters, poorter van 1671 tot 1697, 1660

(folio120r)
(L1) zegher zoete fs rogiers, poorter van 1671 tot 1683
(L2) andries verlinde fs carels, poorter van 1671 tot 1680
(L3) andries vanderstrate fs marijns, poorter van 1671 tot 1681
(L4) carel van steenkiste fs jans, poorter van 1671 tot 1683
(L5) jan ameel fs guille.s, poorter in 1671, verset op emelghem
(L6) gillis bazijn fs gillis, poorter van 1671 tot 1680
(L7) marten moenens fs martens, poorter van 1671 tot 1672
(R1) olivier vlieghe fs oliviers, poorter van 1671 tot 1681
(R2) franchois sijmoens fs anth.s, poorter van 1671 tot 1680
(R3) cathelijne verpoort w(eduw)e van jan vander strate fs marijns, poorter van 1671 tot 1676
(R4) jan ghecquiere fs pieters, poorter van 1671 tot 1680
(R5) michiel verkindert fs diericq?, poorter van 1671 tot 1682
(R6) andries vandecnocke fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(R7) janneken vandemoortele w(eduw)e van michiel de parmentier fs jacops, poorter in 1671

(folio120v)
(L1) michiel nijs fs jans, poorter van 1671 tot 1683
(L2) jan verkindert fs michiels, poorter van 1671 tot 1678, versett op huele
(L3) guille de rijckere fs p.rs, poorter van 1671 tot 1677
(L4) marijn fluerkijn fs rogiers, poorter van 1671 tot 1679
(L5) carel seijnhave fs pieters, poorter van 1671 tot 1681
(L6) carel van steenkiste fs carels, poorter van 1671 tot 1675, verset op isegem
(L7) jan vermote fs gillis, poorter van 1671 tot 1681
(R1) olivier stevelijn fs jans jon.(ge), poorter van 1671 tot 1683
(R2) janneken ghecquiere w(eduw)e van wouter bossuut fs joos, poorter van 1671 tot 1672
(R3) marten vande moortele fs jans, poorter van 1671 tot 1678
(R4) michiel verpoorte fs stevens, poorter van 1671 tot 1689
(R5) cathelyne cauwelier w(eduw)e van carel van neste fs wouters, poorter van 1671 tot 1681
(R6) pieter van baelberghe fs jans, poorter van 1671 tot 1674
(R7) joos vermoere fs joos, poorter van 1671 tot 1683

(folio121r)
(L1) louijs vercamer fs p.rs, poorter van 1671 tot 1686
(L2) jan merssiaen fs jans, poorter van 1671 tot 1692
(L3) jacques bossuut fs joos, poorter van 1671 tot 1679
(L4) jacques valcke fs phls, poorter van 1671 tot 1679
(L5) jan calmeijn fs guille.s, poorter van 1671 tot 1681
(L6) gillis bossuut fs gillis, poorter van 1671 tot 1681
(L7) marijn cool fs marijns doude, poorter van 1671 tot 1680
(R1) andries bazijn fs gillis, poorter in 1671, versett op moorseele
(R2) jacques pottier fs jans, poorter van 1671 tot 1677



(R3) wouter verpoorte fs laur.s, poorter van 1671 tot 1679
(R4) gheert van steenkiste fs gheerts, poorter van 1671 tot 1683
(R5) louijs van marcke fs andries, poorter van 1671 tot 1693
(R6) daneel cannaert fs mahieus, poorter van 1671 tot 1684, verset op ruusele(?)
(R7) pieter vandenberghe fs joos, poorter van 1671 tot 1680

(folio121v)
(L1) joos vlieghe fs olivier, poorter van 1671 tot 1679
(L2) phls valcke fs phls, poorter van 1671 tot 1681
(L3) jacques de voldre fs p.rs, poorter van 1671 tot 1677, versett op lendele
(L4) magriete van belle w(eduw)e van gheert de brauwere fs pauls, poorter in 1671
(L5) gille pottier fs jacques, poorter van 1671 tot 1681
(L6) matthijs menchie? fs jans, poorter van 1671 tot 1696
(L7) jan van lede fs adriaens, poorter van 1671 tot 1688
(R1) laur.s van overberch fs adriaens, poorter van 1671 tot 1680
(R2) gheert bastoen fs roelants, poorter van 1671 tot 1679
(R3) jan de blauwe fs joos, poorter van 1671 tot 1682
(R4) jacques pottier fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1679
(R5) pieter pottier fs jacq.s, poorter van 1671 tot 1680
(R6) joossijne van ... w(eduw)e van pieter van marcke fs andries, poorter van 1671 tot 1680
(R7) betgen parmentier w(eduw)e van pieter de puut fs wouters, poorter van 1671 tot 1679

(folio122r)
(L1) jacques de parmentier fs fran.s, poorter van 1671 tot 1680
(L2) jacques verbrugghe fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(L3) marten vandecasteele fs gillis, poorter van 1671 tot 1684
(L4) thomas samijn fs thomas, poorter van 1671 tot 1676, versett op ...
(L5) joos onraedt fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(L6) jan onraedt fs jans, poorter van 1671 tot 1676, versett op lendele
(L7) laurens onraedt fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(R1) anth.s samijn fs thomas, poorter van 1671 tot 1675, versett op tieghem(?)
(R2) jan de puut fs wouters, poorter van 1671 tot 1679
(R3) marten vandecnocke fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(R4) joos vandemoortele fs willems, poorter van 1671 tot 1679
(R5) jan vandemoortele fs jans, poorter van 1671 tot 1675
(R6) gillis van houpplijnes fs gillis, poorter in 1671
(R7) carel calmeijn fs carels, poorter van 1671 tot 1672

(folio122v)
(L1) michiel roose fs jacques, poorter van 1671 tot 1693
(L2) steven bernaert fs wouters, poorter van 1671 tot 1681
(L3) jan vande viaenne fs p.rs, poorter van 1671 tot 1687
(L4) victoir de rijckere fs pieters, poorter van 1671 tot 1680
(L5) guille.s van steenkiste fs gillis, poorter van 1671 tot 1686
(L6) andries gheijsen fs pieters, poorter van 1671 tot 1676, verset op bisseghem
(L7) marie dobbels w(eduw)e van guillebert de vos fs guillebert, poorter van 1671 tot 1680
(R1) jan bernaert fs maillaerts, poorter van 1671 tot 1678
(R2) ferdinant leenknecht fs jans, poorter van 1671 tot 1680
(R3) franchijne van belle w(eduw)e van pieter de jonghe fs sijmoens, poorter van 1671 tot 1680
(R4) hubrecht verpoorte fs laur.s, poorter van 1671 tot 1679
(R5) laurens verpoorte fs laur.s, poorter van 1671 tot 1679
(R6) joos stevelijn fs oliviers, poorter in 1671, verset op marcke



(R7) carel van steenkiste fs ampl.s, poorter van 1671 tot 1683

(folio123r)
(L1) hubrecht vandenbogaerde fs fran.s, poorter van 1671 tot 1680
(L2) guilliame herman fs guill.s, poorter van 1671 tot 1672
(L3) joos samijn fs joos jon(ge), poorter van 1671 tot 1681
(L4) jan calmijn fs carels, poorter van 1671 tot 1686
(L5) michiel seijs fs pieters, poorter van 1671 tot 1678
(L6) hubrecht de labeau fs jans, poorter van 1671 tot 1679
(L7) pieter luutteijn fs pieters, poorter van 1671 tot 1679
(R1) hubrecht van neste fs adriaens, poorter van 1671 tot 1684
(R2) jan de poortere fs jooris, poorter van 1671 tot 1680
(R3) janneken witt..oens w(eduw)e van robert de lanoy fs jans, poorter van 1671 tot 1697
(R4) anth.s vercruuce fs pieters, poorter van 1671 tot 1685
(R5) marijn hosee fs jacques, poorter van 1671 tot 1683
(R6) maria p.mentier w(eduw)e van jan van steenkiste fs jans jon(ge), poorter van 1671 tot 1682
(R7) michiel everaert fs michiels jon(ge), poorter van 1671 tot 1680

(folio123v)
(L1) joos ramon fs joos, poorter van 1671 tot 1679
(L2) jan vandenberghe fs victoirs, poorter van 1671 tot 1681
(L3) michiele du pree w(eduw)e van jan du pond fs pieters, poorter van 1671 tot 1682
(L4) louijs de blauwe fs joos , de moeder gehuut met joos gheysens? vooren, poorter van 1671 tot
1672
(L5) anth.s seijs fs jans den vader vooren, poorter van 1671 tot 1680
(L6) pieter van steenkiste fs geers. den vader vooren, poorter van 1671 tot 1683
(L7) jan van steenkiste fs geers., den vader vooren, poorter van 1671 tot 1678
(R1) michiel nolf fs jacq.s, com. van wevelghem, poorter van 1671 tot 1683
(R2) lucas vander straten fs anth.s, den vader vooren, poorter van 1671 tot 1675
(R3) jan du pond fs jans, den vader vooren, poorter van 1672 tot 1683
(R4) gheert merssiaen fs jans, den vader in haerlebeke, poorter van 1672 tot 1680
(R5) michiel bern(aer)ts fs wouters, de moeder vooren, poorter van 1672 tot 1679
(R6) pieter verstrate fs marijns, de vader vooren, poorter van 1672 tot 1678
(R7) jan vande casteele fs carels, de moeder vooren, poorter van 1672 tot 1681

(folio124r)
(L1) ghijsel noppe fs jans, de moeder ghehuut met p... vooren, poorter van 1672 tot 1679
(L2) jan wittebolle fs j..s(joris?) comen. van belleghem, poorter van 1672 tot 1673, versett opde
p.tarts(?)
(L3) guill.s de wilde fs thomas comen. van huele, poorter van 1672 tot 1677, versett op huelle 16 4b.
1678
(L4) jan labeeu fs jans jon(ge), de vader vooren, poorter van 1672 tot 1679
(L5) joos d..put? fs joos, komen. van ..., poorter van 1673 tot 1678, verset op huele
(L6) jan rebrij fs matthijs, de vader vooren, poorter van 1673 tot 1681
(L7) joos gheijsen fs roug(ier), de vader vooren, poorter van 1673 tot 1680
(R1) joossijne de brauwere fa gheerts, de moeder ghehuut met joos? de blauwe vooren, poorter van
1673 tot 1680
(R2) marie de blauwe fa louijs, den vader vooren, poorter van 1673 tot 1680
(R3) marijn cool fs marijns jon(ge), de vader vooren, poorter van 1673 tot 1676
(R4) joos millecamp fs gilam., de moeder vooren, poorter van 1673 tot 1674
(R5) anth.s de hont fs jans, comen van huele, poorter van 1673 tot 1679
(R6) augustijn de blauwe fs andries, den vader in haelbeke?, poorter van 1673 tot 1679
(R7) guilliame bal fs jans, by coope /22.e 8b., poorter van 1674 tot 1675, verset op houckene
casselrie ipre met ... xvij martij 1676



(folio124v)
(L1) guilliame gheysen fs rouge, den vader vooren, poorter van 1674 tot 1680
(L2) joos de p.mentier fs michiels, den vader vooren, poorter van 1674 tot 1681
(L3) lucas de bal fs mahieus, comen van lauwe, poorter van 1674 tot 1680
(L4) wouter stevelijn fs oliviers, de moeder vooren, poorter van 1674 tot 1679, verset prochie cortr.
(L5) anth.s stevelijn fs oliviers, de moeder vooren, poorter van 1674 tot 1679
(L6) joossijne stevelijn fa oliviers, de moeder vooren, poorter van 1674 tot 1679
(L7) gillis cools fs alexander, bij coope 21e 8b., poorter van 1675 tot 1686
(R1) augustijn quackelbeen fs guilliame, by coope den x 9b, poorter van 1675 tot 1681
(R2) jan de brune fs jacq.s, comen van moens?, poorter van 1675 tot 1680
(R3) pieter loosvelt fs maertens, comen van huele, poorter van 1675 tot 1681
(R4) marten la ga fs joos, de moeder in huele, poorter van 1675 tot 1685
(R5) jooris van ackere fs jooris, de moeder ghehuut met p.rs van berge vooren, poorter van 1675 tot
1679
(R6) joos viaenne fs frans., bij coope den viii. april, poorter van 1676 tot 1684
(R7) andries vandekerchove fs andries, comen van isegem, poorter van 1676 tot 1678

(folio125r)
(L1) laur.s huusentruyt fs anth.s, bij coope 21 7b., poorter van 1676 tot 1682
(L2) pieter de poortere fs jacq.s, comen van wevelghem, poorter van 1676 tot 1682
(L3) magriete de grave w(eduw)e van joos la ga fs gillis, comen van huele, poorter van 1676 tot 1679
(L4) pieter casteau fs mahieus, de vader vooren, poorter van 1676 tot 1683
(L5) joos bernaert fs wouters, de moeder vooren, poorter in 1676
(L6) cathelijne moenens w(eduw)e van guilliame vermandele fs wouter, den vader vooren, poorter
van 1676 tot 1679
(L7) anth.s de m... fs wouter, comende van moorseele, poorter van 1676 tot 1679
(R1) jacques martin fs charels, by coope 24e 9br., poorter van 1676 tot 1682
(R2) joos de coene fs joos, de moeder ghehuut met j.. soete vooren, poorter van 1676 tot 1683
(R3) jan verhulst fs joos, by coope den 27e 9b, poorter van 1676 tot 1683
(R4) andries vercruuse fs prs., de moeder in huele, poorter in 1677, verset op houckene
(R5) jan vercaemt fs michiels, by coope 28e 8br., poorter van 1677 tot 1679
(R6) leopoldus messiaen fs nicolas, den vader vooren, poorter van 1677 tot 1679
(R7) joos vande putte fs jacques, de moeder ghehuut met louijs(?) van marcke vooren, poorter van
1677 tot 1692

(folio125v)
(L1) pieter mulier fs louijs, comend van huele, poorter van 1677 tot 1680, versett op huele
(L2) michiel onraedt fs rogiers, de moeder gehuut met prs. moenens vooren, poorter van 1677 tot
1679
(L3) pieter de masure fs joos, de moeder in moorseele, poorter van 1678 tot 1681
(L4) jacques de st. obeijn fs jans, commen van huele, poorter van 1678 tot 1682
(L5) jacques vande moortele fs martens, den vader vooren, poorter van 1678 tot 1683
(L6) zegher le coutre fs jans, commend van moorseele, poorter van 1678 tot 1680
(L7) jacques roose fs jacq.s, de moeder in wevelghem, poorter van 1678 tot 1683
(R1) heer petrus d'hont fs andries pbr. commend van binnen, den 27e 9br., poorter van 1678 tot
1682, verset op bavichove
(R2) maerten van haverbeke fs gillis, by coope 25e 9bris, poorter van 1678 tot 1680
(R3) jan de vroe fs carels, by coope 29e 9bris, poorter van 1678 tot 1680
(R4) gillis maddens fs jans, bij coope 28e 9bris, poorter van 1678 tot 1697
(R5) joos samijn fs jans, den vader vooren, de 17e april, poorter van 1679 tot 1681
(R6) pieter bermijn fs jans, den vader vooren den 25e 8bre, poorter in 1679
(R7) louijs van belle fs jans, den vader vooren, poorter in 1679



(folio126r)
(L1) pieter le meere fs anth.s, den vader vooren, poorter van 1679 tot 1681
(L2) carel vande kerckhove fs andries, den vader vooren, poorter van 1679 tot 1680
(L3) rogier verlinde fs carels, commend van huele, poorter van 1680 tot 1682
(L4) guilliame vande kerckhove fs olivier, den vader in ouckene(?), poorter van 1680 tot 1681
(L5) jan martens fs jacq.s, den vader in ..., poorter van 1680 tot 1683
(L6) maximiliaen van ackere fs jooris, de moeder ghehuut met pr. vande berghe vooren, poorter in
1680
(L7) ghijsel gheijsen fs rogiers, commend van lendele, poorter in 1680
(R1) carel leenknecht fs fern(an)ts, den vader vooren, poorter van 1680 tot 1681
(R2) franchois vande berghe fs joos, de moeder ghehuut met phls tuutten(?) vooren, poorter in 1681
(R3) jan vande berghe fs joos, de moeder als boven, poorter in 1681
(R4) pieter van marcke fs prs, de moeder vooren, poorter van 1681 tot 1683
(R5) frans de vos fs guilleb., de moeder vooren, poorter van 1681 tot 1685
(R6) jan waerloop fs jans, de moeder ghetr. met marten(?) vande berghe in wevelghem, poorter van
1681 tot 1686
(R7) jacq. luuttein fs pieter, den vader ... wevelghem, poorter in 1681

(folio126v)
(L1) andries de st.obeyn fs charels, den vader vooren, poorter in 1681
(L2) jacqs vande putte fs jacq.s, de moeder getraut met louijs van marcke vooren, poorter van 1682
tot 1684
(L3) jan de foort fs jans(?) comende van huele, poorter van 1683 tot 1684
(L4) jan vande moortele fs marten(?), den vader vooren, poorter van 1683 tot 1684
(L5) sr. hubert ploijart fs michiels, by coope 17e january, poorter van 1684 tot 1697, ... op heule(?)
(L6) pieter vande kerckhove fs jacq.s, den vader vooren, poorter van 1684 tot 1692
(L7) antheunis rousseel fs anth.s, de moeder vooren, poorter van 1684 tot 1684
(R1) noel vande putte fs jacques, de moeder getraut met louys van marcke(?) vooren, poorter van
1687 tot 1694
(R2) joos missiaen fs jans, den vader vooren, poorter in 1693
(R3) ... (slecht leesbaar), poorter in 1693
(L1-L7=linkerkolom, R1-R7=rechterkolom)

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 naar: wilfried.devoldere@skynet.be.

Inhoud van dit nummer:
Activiteitenkalender en nieuws Familiekunde Vlaanderen regio Mandel-Leie ---
Buitenpoorters Kortrijk in Gullegem 1671-1699-(Dirk Seynaeve)

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (37 euro als gewoon lid, 54 euro als steunend lid, 84 euro
minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van FV 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 tarieren verkrijgen.


