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BIJEEN NIEUW JAAR ... 

Ons tijdschriftje is dit jaar reeds aan zijn 33ste jaargang toe. Zelf waren we toen ook al 
gebeten door de microbe maar we waren nog niet actief in de vereniging. Er is ondertussen 
heel wat veranderd. De originele parochieregisters die we tijdens onze jeugdjaren als 
beginnend zoeker nog konden inkijken, zitten al lang achter slot en grendel. Gelukkig maar. 
Ook is er de wet op de privacy gekomen die ons serieuze beperkingen oplegt qua opzoekingen 
tijdens de recentste eeuw. Allerlei alternatieve bronnen zoals mondelinge getuigenissen, 
rouwbrieven en bidprentjes moeten ons helpen om de kaap van de 100 jaar te overwinnen. 

Eenmaal zo ver wil een beginnend vorser zo vlug mogelijk zo ver mogelijk in het verleden 
klimmen. Onterecht blijkt nadien, want wie de moed heeft achteraf zijn opzoekingen grondig 
te controleren, zal ongetwijfeld (we spreken uit ervaring) een aantal fouten vinden . .Iedere 
,,foutieve voorvader" zorgt tot en met de vijfde generatie van die voorvader al voor 31 
personen die niet thuis horen in je kwartierstaat. 

Een ander punt dat we zouden willen aansnijden is de publicatie of deponering van je 
gegevens. Hoeveel opzoekingen zijn immers reeds niet in de vuilnisemme~ terecht gekomen ? 
Probeer je opzoekingen te publiceren of tenminste in een paar exemplaren af te drukken en te 
deponeren in de documentatiecentra van de VVF (Merksem, Oostende, Melle maar ook in 
Roeselare, Tielt, Brugge, enz ... ) en van het VCGH in Handzame. Zo gaat je werk niet verloren 
voor het nageslacht. 

2005 wordt een speciaal jaar voor VVF West-Vlaanderen. Onze vrienden van VVF Westhoek 
(regio Ieper-Poperinge) organiseren immers het jaarlijkse VVF-Congres onder het thema "De 
Westhoek". Zaterdagnamiddag (9 april) staat in het teken van de Eerste Wereldoorlog met een 
bezoek aan het oorlogsmuseum. Op zondag 10 april heeft men het over opzoekingen aan en 
over de schreve; in de namiddag komt de reformatie in de Westhoek aan bod. Uiteraard 
ontbreken op zondag de talrijke boekenstanden niet. Normaal gezien zal ook de Roeselaarse 
VVF-afdeling er aanwezig zijn met een boekenstand en waarschijnlijk met een paar nieuwe 
publicaties. We zullen ook aanwezig zijn op zondag 6 maart op de vijfde genealogische 
boekenbeurs te Tielt. 

Ook voor de afdeling Roeselare is 2005 een feest jaar: de regionale afdeling Roeselare werd 25 
jaar geleden heropgericht o.l.v. onze huidige erevoorzitters Dr. Lieven Spyckerelle en Lieve 
Denys. We vieren dit in augustus met een feestelijke barbecue en in november met een zitting 
op het stadhuis. En een tentoonstelling ... maar over dit alles verneem je meer in de loop van 
2005. 

We wensen tenslotte alle farniliekundigen een aangenaam en in de eerste plaats een gezond 
2005 toe voor hen en voor hun familie met vele vondsten in archief en documentatiecentra ... 

Wilfried Devoldere 
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Kalender 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 BA VIKHOVE 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056 32 42 34) 
E-post: johan.roelstraete®pandora.be 
Bemerk dat de vergaderingen van de VVF
Kortrijk normaal georganiseerd worden in de 
OUDE DEKENIJ, Sint-Maartenskerkhof, 8500 
Kortrijk. Het Sint-Maartenskerkhof ligt naast 
de Sint-Maartenskerk (vlak bij de markt) in de 
hoek van het plein. Parkeergelegenheid: 
Houtmarkt (eventueel achterkant Begijnhof te 
bereiken via Houtmarkt). Soms op de Markt 
(niet op het Sint-Maartenskerkhof !). Telkens 
op dinsdag van 20 tot 22 u in de Oude Dekenij 
(behalve april en juni) 

ACTIVITEITEN: 

De vergaderingen vinden tot nader order 
plaats in de Oude Dekenij, Sint
Maartenskerkhof, 8500 Kortrijk. Er zijn 
evenwel plannen dat vanaf 2005 de 
vroegere Berg van Barmhartigheid als 
Erfgoedhuis gaat' dienst doen. In hetzelfde 
gebouw in de Guido Gezellestraat was 
trouwens reeds het Rijksarchief 
ondergebracht. Het Erfgoedhuis zou als 
ontmoetingsplaats fungeren voor al wie 
met ons cultureel erfgoed begaan is. Meer 
nieuws hierover later. 

Dinsdag, 25 januari 2005 om 20 u. : les 
Oud schrift o.l.v. Johan Roelstraete: Het 
geschrift in de laatste eeuwen. We starten 
in 2005 inderdaad met een nieuwe 
lessenreeks waarbij we de evolutie van het 
schrift in onze streek volgens eeuw gaan 
bekijken. 

Dinsdag, 22 februari 2005 om 20 u. : les 
Oud schrift o.l.v. Johan Roelstraete. Het 
geschrift in de lSde eeuw. 

Dinsdag, 22 maart 2005 om 20 u. : 
voordracht door de heer Rik Castelain over 
'Oude archieven in de stad 
Oudenaarde' . De heer Castelain is de 
aangewezen persoon om ons wegwijs te 
maken in de verschillende Oudenaardse 
archieven. Gezien de vele gemeenten die 
vroeger deel uitmaakten van de kasselrij 
Oudenaarde maar nu in het gerechtelijk 
arrondissement Kortrijk liggen, zijn deze 
archieven ook voor de zoekers in onze 
streek van enorm belang. 

Roeselare 

Afdeling ROESELARE 

Voorzitter Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. 

Tel.lFax: 05122 1473. 

E-post : wilfried.devoldere@skynet.be 

Secretaris: Femand Denys, Blekerijstraat 64, 

8800 Roeselare - Tel. 051 243947. 

E-post: femand.denys@skynet.be 


Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. 


Openingstijden: 

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

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

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

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


telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 
- voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

ACTIVITEITEN: 

NIEUW OP DINSDAG .•. 
Sedert oktober 2004 IS ons 
documentatiecentrum ook geopend op de 
tweede dinsdagnamiddag van de maand. 
Dit is een echt succes. Het is ons 
bestuurslid Albert Cattry die instaat voor 
de permanentie. Opgelet: het correcte 
openingsuur is 14 uur; je kan opzoekingen 
doen tot 18 uur. 
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Er is geen vormingsvoormiddag op zondag 
2 januari 2005 ("tweede" Nieu~iaarsdag). 

Zaterdag 8 januari 2005 van 13.30 tot 17 
uur : genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Maandag 10 januari 2005 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Albert Cattry. 

Dinsdag 11 oktober 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Maandag 17 januari 2005 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Bemard Fillieux. 

7 LES OUD SCHRIFT. Als vervolg op 
de cursus familiekunde voor beginners 
heeft op vrijdag 21 januari 2005 een les 
OUD SÇHRIFT voor beginners plaats in 
ons documentatiecentrum. We starten om 
20 uur en eindigen om 22 uur stipt. 
Uiteraard is iedereen welkom want wie 
durft zeggen dat hij het Oud Schrift 100 % 
beheerst? 

7 GENEALOGIE EN COMPUTER. 
We knopen weer aan met de traditie. Op 
zaterdag 22 januari 2005 om 14 uur is 
Willy Marechal te gast om ons het 
genealogische programma ST AM te 
demonstreren. Zowel nieuw 
geïnteresseerden als gebruikers zijn 
welkom. De activiteit heeft plaats in de 
grote zaal naast ons documentatiecentrum 
(Op 28 mei volgt een uitleg over TMG). 

Vrijdag 28 januari 2005 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Zondag 6 februari 2005 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Dinsdag 8 februari 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Zaterdag 12 februari 2005 van 13.30 tot 
17 uur genealogische vormings
namiddag o.l.v. Hendrik Deprez. 

Maandag 14 februari 2005 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Bemard Fillieux. 

7 Zondag 20 februari 2005 
APERITIEFBABBEL. De jaarlijkse 
babbel op zondagmorgen lokt ieder jaar 
veel volk. Ook dit jaar mikken we weer op 
het grote publiek met verteller bij uitstek 
Lucien Van Acker uit Ardooie. Hij zal ons 
om 10 uur 's morgens in de grote zaal 
naast het documentatiecentrum onder
houden over De geschiedenis van de 
landbouw (in West-Vlaanderen). We 
vragen 3 euro waarvoor we je graag een 
tweetal aperitiefjes aanbieden. Je dient wel 
vooraf in te schrijven (tegen 10 februari) 
bij de secretaris Femand Denys (tel. 051 24 
39 47 e-post: femand.denys@skynet.be) 
en melden welk een aperitief je wenst te 
nuttigen: een streek bier, een porto of een 
Roeselaarse cyper. 

Maandag 21 februari 2005 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Albert Cattry. 

Vrijdag 25 februari 2005 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Zondag 6 maart 2005 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Dinsdag 8 maart 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Zaterdag 12 maart 2005 van 13.30 tot 17 
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uur : genealogische vormingsnamiddag start zoals gewoonlijk om 20 uur in de 
o.l.v. Hendrik Deprez. grote zaal naast het documentatiecentrum. 

Maandag 14 maart 2005 van 18.30 tot 22 Maandag 21 maart 2005 van 18.30 tot 22 
uur : genealogische vormingavond o.l.v. uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Bemard Fillieux. Albert Cattry. 

~ Vrijdag 18 maart 2005: voordracht Vrijdag 25 maart 2005 van 18.30 tot 22 
door Dr. Frans Debrabandere met als uur : genealogische vormingsavond o.l.v. 
boeiend onderwerp Wat betekent mijn Geert Decoene. 
familienaam? Onze familienamen hebben 
allemaal ergens hun oorsprong en zijn Zondag 3 april 2005 van 9 tot 12 uur: 
onder te verdelen lil verschillende genealogische vormingsvoormiddag 
"categorieën". .. De spreker is auteur van o.l.v. Rudy Popelier. 
een lijvig werk over de familienamen in 
België en verklaart ook graag de Er is geen vormingsnamiddag op 
familienaam van de aanwezigen. Maar dan zaterdag 9 april 2005: tijdens het 
dien je wel die familienaam op te geven weekend heeft het Nationaal VVF-Congres 
voor I maart bij onze secretaris (zie plaats in Ieper. Allen daarheen! ! ! 
aperitiefbabbel februari). De voordracht 

Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Opgelet: injuli 
en augustus gelden speciale openingstijden. Informeer even vooraf vooraleer je een bezoek 
brengt ... E-post : archief@,roeselare.be 

NIEUW ... NIEUW ... NIEUW 

-7 Nieuwe publicaties VVF Roeselare 

Publicatie 67 - Alfabetische tafels op de 19de eeuwse Roeselaarse parochieregisters. 
Deze alfabetische tafels of klappers worden U aangeboden op CD, zowel in Excel als in 

Access. Iedere computergebruiker heeft zeker één van deze softwareprogramma's op zijn PC. 
De ktapper bevat bijna 49000 dopen, meer dan 11000 huwelijken en bijna 40000 overlijdens. 
A.d.h.v. deze tafels kan de genealoog veel voorbereidend werk verrichten. De 
parochieregisters zijn (in fotokopie) raadpleegbaar in het documentatiecentrum van de 
Roeselaarse afdeling. Enkele vrijwilligers werkten honderden uren om deze ca. 100000 namen 
in de computer te brengen. Het spreekt dan ook voor zich dat gevraagd wordt om deze CD 
niet te kopiëren voor anderen. Iedereen moet zich hiermee trouwens akkoord verklaren. Prijs: 
22 euro. 

Publicatie 68. Erfenisaangiften van het Registratiekantoor Roeselare 1830-1910 (Emelgem
Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Roeselare en Rumbeke) door Marc Luyckx. Ons lid vertoefde 
tientallen dagen in het Rijksarchief te Kortrijk om dit titanenwerk tot een goed einde te brengen. 
Het resultaat mag er zijn: vele duizenden erfenisaangiften uit onze streek, m.a.w. een echte 
goudmijn voor iedere familiekundige. Prijs: 19,- euro. 
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Publicatie 69. Dopen Beveren-Roeselare 1814-1899 door Albert Cattry en Cecile 
Vandenaweele. 
Ons bestuurslid Albert Cattry kon ook zijn echtgenote overtuigen om te "klapperen". Hier 
krijgen we de 19de eeuwse dopen aangeboden met alle gegevens uit de akten. Jammer genoeg is 
het oudste doopregister uit die periode spoorloos. Dit neemt niet weg dat ook deze publicatie 
zijn plaats verdient in iedere genealogische bibliotheek. Prijs: 22, - euro. 

Publicatie 70. Wettelijke passeringen van de heerlijkheid "Den Hazelt" 1609-1619 door 
onze ondervoorzitter Edgard Seynaeve. Wie aan echte familiegeschiedenis wil doen, beperkt 
zich uiteraard niet tot de primaire bronnen. Met deze nieuwe publicatie wordt U weliswaar 
over een korte maar moeilijke periode - een schat aan gegevens aangeboden. Aanschaffen dus ! 
Prijs: 7, - euro. 

~ Nieuwe WEBSTEK 

De regionale VVF-afdeling Roeselare beschikt sedert half december over een eigen webstek. 
Bestuurslid Geert Decoene zorgde voor een fris ogende Roeselaarse webstek. .. Het geheel 
werd bewust sober gehouden en is nog in opbouw of beter gezegd nog in ~,uit"bouw... Je kan 
een kijkje nemen: http://users.skynet.belbk234426/vvf/. Eventuele suggesties zijn altijd 
welkom, liefst rechtstreeks bij Geert: geertdecoene(a)'skynet. be 

~ Nieuwe COMPUTER 

Sedert kort beschikt de Roeselaarse afdeling over een nieuwe PC. Er werd geopteerd voor een 
laptop omdat die na de openingstijden niet onbeheerd moet achtergelaten worden in ons 
documentatiecentrum. Reeds heel wat digitale bronnen zijn te raadplegen. Eerstdaags komt 
het gebruik in voege maar eerst wordt nog gekeken hoe dit optimaal kan gebeuren voor de 
zoeker maar ook voor de verantwoordelijke van dienst. 

00000 

Overlijden 

Op woensdag 15 december 2004 overleed te Roeselare de heer Paul Van Haverbeke, een 
fervent beoefenaar van de familiekunde. Paul was geboren in Geluwe op 13 oktober 1927 en 
was gewezen missionaris van Scheut in de Filippijnen. Hij was tevens gewezen secretaris van 
het NCMV, ererechter in sociale zaken bij de Arbeidsrechtbank Kortrijk-Ieper-Veurne. Tot 
voor een paar jaar mochten we hem regelmatig verwelkomen in ons documentatiecentrum tot 
hij jammer genoeg ziek werd. Aan zijn weduwe, mevrouw Roos Aguinaldo, en aan zijn 
kinderen, bieden we onze oprechte deelneming aan. 

Project digitalisering moderne parochie registers. 

19deIn het begin van de jaren '90 werd gestart met het fotokopiëren van eeuwse 
parochieregisters uit de streek van Roeselare. De oudste kopie's werden reeds veel 
geraadpleegd. Om die veilig te stellen voor de toekomst wordt een groot aantal ervan tijdens 
2005 met de scanner digitaal verwerkt (bij een externe firma). Op termijn zouden alle 19de 

eeuwse parochieregisters dus ook op de PC moeten kunnen worden geraadpleegd. Jammer 
genoeg zullen door deze bewerking bepaalde registers tijdelijk onbeschikbaar zijn. 
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ERE-bestuursleden bij de regionale VVF -afdeling Roeselare 

Op zaterdag 20 november 2004 waren enkele bestuursleden van VVF-Roeselare te gast bij 
twee bestuursleden die om gezondheidsredenen niet meer aanwezig zijn op de 
bestuursvergaderingen. Onze secretaris Fernand Denys opperde tijdens een voorafgaande 
bestuursvergadering het idee om deze mensen de titel van "ere-bestuurslid" toe te kennen wat 
onmiddellijk door de voltallige vergadering werd goedgekeurd. Het gaat immers om twee 
mensen met verdiensten voor onze afdeling. 

Eerst trokken we naar het appartement van Marcel Prinsie, meester Prinsie, zoals de 
Oekenaars hem hebben gekend, in de Weststraat. Ons eerste nieuwe ere-bestuurslid verzorgde 
jarenlang onze bibliotheek en inventariseerde op die manier vele honderden boeken. Hij was 
ook jarenlang verantwoordelijke op vrijdagavond tot hij bijgestaan werd door Geert Decoene 
en later volledig moest afhaken. 

Tweede en voorlopig laatste in de rij werd André Cobbe uit de Cichorei straat. Net als bij 
Marcel werden we ook hier zeer gastvrij onthaald. We hielden onze bescheiden documentatie 
nog bij in een paar kasten in de Vrije Middelbare School toen André ons bestuur vervoegde en 
hij prompt aanbood om de rouwbrieven te klasseren. Hij bleef het doen tot een paar jaar 
geleden. De rouwbrieven die door zijn handen passeerden, zijn niet te tellen. Het moeten er 
vele tienduizenden geweest zijn. Daarnaast hielp hij enkele jaren actief mee met het kopiëren 
van parochieregisters e.d.m. 
Het bestuur dankt dan ook beide ere-bestuursleden voor hun jarenlange inzet voor onze 
veremgmg. 
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Op de vorige bladzijde zie je v.l.n.r. erevoorzitter Lieve Denys, bestuurslid Trees 
Vandenbunder, ere-bestuurslid Marcel Prinsie, voorzitter Wilfried Devoldere en secretaris 
Fernand Denys. Hierboven (v.l.n.r.) Wilfried Devoldere, Lieve Denys, (zittend) ere
bestuurslid André Cobbe, Trees Vandenbunder en penningmeester Bernard Fillieux. 

Gezocht... 

We (VVF-Roeselare) zoeken nog vrijwilligers die eventueel bereid zijn om mee te helpen aan 
onze grote inhaalbeweging bij het klasseren van de rouwbrieven. Wie wil helpen, kan contact 
nemen met de verantwoordelijke voor de rouwbrieven, met name bestuurslid Albert Cattry 
(tijdens zijn aanwezigheid in het centrum ofvia e-post: cattry.albert(a),planetinternet.be) 

Gevraagd 

Er zijn ook plannen om te starten met een nieuw West-Vlaams Kwartierstatenboek. Heb je 
nog ongepubliceerde kwartierstaten, liefst zo ver mogelijk in het verleden ? Aarzel dan niet 
om die aan te bieden voor publicatie bij Bernard Fillieux (bernard.fillieux@pandora.be ). Hij 
zal je uitleggen hoe je best je gegevens kan bezorgen. Uiteraard gaan we pas over tot 
publicatie wanneer we voldoende kwartierstaten in ons bezit hebben. 
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Plaatsvervangers voor de militaire dienst 


Wilfried Devoldere 

De loting was een methode tot aanwijzing van het benodigde contingent uit de ingeschreven 
aanwezigen voor de verplichte krijgsdienst, ingevoerd door de Franse wet op de conscriptie 
(1798). De militaire loting speelde een belangrijke rol in de politieke en sociale geschiedenis 
van Vlaanderen. Het was eigenlijk een anti sociale instelling: de rijke rekruut die een laag 
nummer trok, kon zijn dienstplicht afkopen tegen betaling van een arme plaatsvervanger. Alle 
sociaal-progessieve groepen : radicalen, socialisten en de christen-democraten van de 
strekking priester Daens, namen er uit sociale overweging stelling tegen, Leopold II bekampte 
uit militaire beschouwingen het stelsel. 

Na een lange parlementaire strijd werd in december 1909 onder de regering Schollaert het 
stelsel vervangen door een beperkte persoonlijke dienstplicht (één man per gezin) doch dit 
was slechts mogelijk door de steun te aanvaarden van de progressisten der oppositie (radicalen 
en socialisten). 

Aanvankelijk waren er drie wettelijke middelen om aan de krijgsplicht te ontsnappen: de 
vervanging, de dienst bij de marine en het trouwen voor de oproeping van de eigen klas. 
Huwelijken met bejaarde dames waren dan ook geen uitzondering. Men kon ook een 
voortvluchtige conscrit verklikken, dit gaf ook reden tot uitstel. Legio waren ook de 
vrijwillige verminkingen waarbij het afhakken van de wijsvinger van de rechterhand of het 
verwijderen of beschadigen van tanden de bovenhand haalden. So1l1IiIigen ensceneerden zelfs 
hun eigen begrafenis. Door zware straffen verminderden vanzelf de verminkingen. 

Op het dorpsplein kon men de conscrits herkennen aan hun kleurrijke linten die ze op hun 
hoed hadden gespeld. Wie een goed of hoog nummer haalde uit de trommel, kon zijn 
blijdschap nauwelijks bedwingen, wie een laag getal trok, zocht ontgoocheld steun bij familie 
of in de herberg. 

Tot aan een bepaald nummer, het contingent dat het kanton moest leveren, werden de namen 
genoteerd van wie aangeduid waren om dienst te doen, daarna de namen van de reserve. De 
rest werd op de lijst van het dépot geplaatst. Kort na de trekking kwamen de dienstplichtigen 
voor de keuringsraad waar ze door meerdere geneesheren werden onderzocht. Amper een 
week later werd een marsbevel opgesteld. 

De dag van de loting eindigde meestal na wilde braspartijen met gevechten van lotingen uit 
het ene dorp tegen die van het andere. Wanneer men een hoog nummer trok, werd het in een 
lijstje opgehangen. Degenen die van het werven van plaatsvervangers een winstgevende 
bezigheid maakten, noemde men zielhonden. Er waren namelijk agentschappen voor 
plaatsvervangers. Men trok ook naar de notaris om de vervanging contractueel in een notariële 
akte vast te leggen. 

De prijs van vervanging hing af van de hoogte van het bevrijdende lot, de duur van de dienst 
en de toestand van oorlog of vrede. In oorlogstijd kon dat oplopen tot de prijs van een 
kortwoonst met een stukje grond. 
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Onlangs zijn we gestart met de lezing van de minuten van het notariaat Ange ANGILLIS 

(Rumbeke). Deze akten starten in jaar 1807. Ieder jaar bevat enkele minuten waarbij een 

bepaald persoon een andere loteling vervangt. We hebben alleen het totale bedrag genoteerd. 

De ene vervanger ontving immers zijn som in één maal, anderen betaalden een gedeelte en de 

rest per dag dienst, enz. We geven in volgorde: het nummer van het bundel (Rijksarchief 

Kortrijk, notariaat Ange Angillis), het jaar, het nummer van de minuut, datum en een korte 

beschrij ving. 


34 - 1807 29 2 mei 1807 

Jean François Vanneste fs. Pierre, 22 jaar, wonende te Ledegem zal Pierre Jacques 

Vandendriessche, fs. Pierre en Barbe Eleonore Pauwels, landbouwer wonende te Rumbeke 

en conscrit van het jaar 1807, vervangen voor de som van 2666,65 fr. 


35 1808 23 31 maart 1808 

Pierre De Costere fs. Jan Baptiste en Barbe Lasoen, geb. te Kachtem, conscrit libre van het 

jaar XII (Franse Tijdrekening), wonende te Rumbeke, zal Pierre François Denys vervangen. 

Deze laatste is conscrit van 1809 van Moorsele waar hij woont. Hij is zoon van André Denys 

en van Anne Catherine Decoene. Prijs: 3555,55 + 142,22 fr + 1,26 fr. per dag. 

Kanttekening: "Ie conscrit remplacant n'ayant pas été admis par Ie conseil de recrutement, 

I' acte ci à cöté est par cela seul devenu comme ne pas avoir été dressé et non avenue"... 


35 1808 - 24 - 31 maart 1808 

Pierre Ignace Claeys, geb. en won. te Moorslede, fs. Jacques en (+) Veronique Therese 

Dewitte zal vervangen: Pierre François Verraest, landbouwer, conscrit 1809 van Rumbeke, 

fs. Pierre en Barbe Bottelier. Prijs: 1362,95 fr. 


35 - 1808 25 1 april 1808 

Jean François Rommel fs. Ignace, conscrit 1809, kleennaker won. te Lendelede, heeft 

ontvangen van Jan Baptiste Bonte, landbouwer te Rumbeke, de som van 2251,84 fr. als 

betaling voor verwisseling van hun nummers als conscrit. 


36 1809 123 - 16 augustus 1809 

Jacques Bonte, landbouwer won. te Rumbeke, aangeduid om deel uit te maken van de Garde 

Nationale zal vervangen worden door Pierre Ramaut, dagloner won. te Rumbeke. Prijs: 1,42 

fr. per dag en 32,58 fr. contant. 


36 1809 - 128 -19 augustus 1809 

Ignace Wallay, fs. Ignace, landbouwer won. te Rumbeke, aangeduid om dienst te doen bij de 

Garde Nationale, zal vervangen worden door Joseph Tanghe, dagloner te Rumbeke voor 1,26 

fr. per dag. 


36 - 1809 129 19 augustus 1809 

Hilaire Demedts, oliehandelaar won. te Rumbeke, vader van Hllaire die aangeduid is om te 

dienen bij de Garde Nationale, maakt een overeenkomst met Jean Baptiste Verstraete, 

bailleur (sic), won. te Oekene. om voor 3,17 fr. per dag zijn zoon Hilaire te vervangen, 


36 1809 130 19 augustus 1809 


10 



Overeenkomst tussen Josse Vangheluwe, landbouwer Rumbeke die optreedt voor zijn zoon 

Joseph (moet dienen bij de Garde Nationale) met Cajetan Willemins, fs. Louis, dagloner te 

Roeselare. Willemins zal Joseph Vangheluwe vervangen voor 2,71 fr. per dag. 


36 - 1809 - 140 9 september 1809 

PieITe Dujardin, landboLl\,ver te Beveren-Roeselare, moet dienen bij de Garde Nationale en 

zal zich laten vervangen door François Vandenborre, garenhandelaar te Izegem voor de prijs 

van 2 fr. per dag. 


36 - 1809 166 2 november 1809 

PieITe Joseph Nuyttens, werkman won. te Rollegem-Kapelle, voogd van Joseph Millecant fs. 

(+) Joseph en Jeanne Therese Nuyttens, conscrit 1809 van Rollegem-Kapelle, geeft toelating 

dat Joseph Millecant als vervanger optreedt. 


36 - 1809 171 13 november 1809 

Marie Jacqueline Muylle, weduwe Eugene Coussement, brouwster won. te Roeselare, voor 

haar zoon Eugene, conscrit 1811 maakt een overeenkomst met Jean Cardon, fs. (+) Jean, 

dagloner won. te Roeselare, ook conscrit 1811 (met toelating van moeder Barbe Cardon). 

Cardon verbindt er zich toe het nummer te nemen van Coussement bij de loting (indien nodig) 

en dat voor de prijs van (onmiddellijk) 300 fr. en van 2384 fr. 


38 - 1810 -71 19 april 1811 

Albert Deruyter, fs. Roger en Jacqueline Maes, dagloner won. te Rumbeke, conscrit non 

désigné 1811, verklaart te vervangen: Florentin De Keirsschieter, fs. PieITe Modeste en 

Brigitte Buyse, schoenmaker te Izegem, conscrit 1811, aangeduid bij de loting met het 

nummer 16. Prijs: 2639 fr. 


40 1813 - -12 februari 1813 

Charles Ignace Van Haeverbeke, landbouwer Geluwe, handelt voor zijn zoon Charles Ignace, 

conscrit 1814 Geluwe, die zal vervangen worden door Jacques Driessens, wever te Kachtem, 

conscrit 1812 voor de som van 3779 fr. 


40 1813 -46 9 maart 1813 

David Saelen, fs. (+) Thomas, knecht en conscrit 1814 van het kanton Hooglede, moet geen 

dienst doen wegens een broer die in actieve dienst is. Hij maakt een akkoord met Jean Henri 

Van Coillie, landbouwer, won. te Beveren-Roeselare voor zijn zoon PieITe Van Coillie, ook 

conscrit 1814 van het kanton Hooglede met het nummer 16 om hun nummers te verwisselen. 


40 1813 - 48 11 maart 1813 

PieITe Billiet, landbouwer won. te Rumbeke, treedt op voor zijn zoon François, conscrit 1814 

van Rumbeke, heeft het nummer 3 getrokken, hij woont bij zijn vader. Er komt een akkoord 

met PieITe Bagein, fs. (+) Joseph en Anne Marie Seynaeve (spinster), dagloner te Rumbeke, 

conscrit Rumbeke 1812. Bagein zal Billiet vervangen voor 1740 fr. 


(wordt vervolgd) 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (30 euro als gewoon lid, 45 euro als steunend lid, 75 
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 
Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 
kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 
omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz. : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................ .. 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 036469988 

Inhoud van dit nummer: 
Bij een nieuw jaar 2 
Kalender Regionale VVF -afdelingen Kortrijk en Roeselare 3 
Nieuwe publicaties VVF Roeselare - Mededelingen 5 
Ere-bestuursleden bij de regionale VVF -afdeling Roeselare 7 
Plaatsvervangers voor de militaire dienst (Wilfried Devoldere) 9 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 euro per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 euro (buitenland : 8,5 euro). eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5. 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE (vrij !) VAN ONZE LEDEN ZLLLEN 
WE ALTIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN !!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Bemard Fillieux (e-post : bernard.fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van april 2005 

Het nummer van januari bevat de aankondigingen "an alle activiteiten van de maanden 
april tot en met juni 2005. Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 maart e.k. en 
deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft. kan deze ook bezorgen, 
eveneens tegen 1 maart. 
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Kalender 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande

lingstraat, 3, 8531 Bavikhove 

Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 

Kransvijver 41,8501 Heule (tel. 056 32 4234) 

E-post: johan.roelstraete@palldora.be . 

De vergaderingen hebben plaats In het 

Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te 

Kortrijk 


ACTIVITEITEN: 

De vergaderingen worden sinds kort 
georganiseerd in het Erfgoedhuis, ingang 
langs de O.-L.-Vrouwstraat 45. 

Dinsdag 24 mei 2005 om 20 u. : 
voordracht door Dr. Reinhild 
Vandekerckhove onder de titel 'Zeg me 
hoe je heet en ik zeg je waar je woont'. 
Reinhild Vandekerckhove is o.m. docente 
aan de Kulak en auteur van 'Structurele en 
sociale aspecten van dialectverandering. 
De dynamiek van het Deerlijkse dialect', 
een werk in 2000 uitgegeven door de 
Koninklijke Academie voor Nederlandse 
Taal- en Letterkunde. Al wie 
geïnteresseerd is in de betekenis van zijn 
familienaam is welkom. Wie graag uitleg 
hoort over een bepaalde naam kan dit 
vooraf doorgeven aan de secretaris. 

Dinsdag 28 juni 2005 om 20 u. : les Oud 
schrift o.l.v. Johan Roelstraete. Teksten in 
de 17de eeuw. 

Roeselare 


Afdeling ROESELARE 

Voorzitter Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Tel.lFax: 051221473. 

E-post : wilfi·ied.devoldere@skynet.be 

Secretaris: Femand Denys, Blekerijstraat 64, 

8800 Roeselare - Tel. 051 243947. 

E-post: femand.denys!êi>,skynet.be 


Documentatiecentrum : Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. 


Openingstijden: 

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

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

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

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


telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 
- voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

ACTIVITEITEN: 

Zondag 3 april 2005 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Pope lier. 

Er is geen vormingsnamiddag op 
zaterdag 9 april 2005: tijdens het 
weekend heeft het Nationaal VVF-Congres 
plaats in Ieper. Allen daarheen !!! 

~ Zie de folder in 
~01...1----~ Genealogie en Heral

diek in Vlaanderen 
voor het volledige programma van het 
Nationaal VVF-Congres!!! 

Maandag 11 april 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Albert Cattry. 

Dinsdag 12 april 2005 van 14 tot 18 uur: 
genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Albert Cattry. 
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Maandag 18 april 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Vrijdag 22 april 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Rudy Popelier. 

Maandag 25 april 2005 om 
19.30 uur in de zaal Rodenbach 
van de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord i.s.m. de 
Roeselaarse GIdsenkring en het 
Geschiedkundig Genootschap: 
causerie over Cecilia Callebert 
door ]ef Anseeuw. Sinds 1997 
werd deze Roeselaarse pianiste en 
componiste In haar stad meer 
bekend. Wil je meer weten over 
deze persoon, dan mag je deze 
voordracht zeker niet missen. 

Er is GEEN vormingsvoormiddag op 
zondag 1 mei: Feest van de Arbeid. 

Maandag 9 mei 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Albert Cattry. 

Dinsdag 10 mei 2005 van 14 tot 18 uur: 
genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Albert Cattry. 

Zaterdag 14 mei 2005 van 13.30 tot 17 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Er is GEEN vormingsavond op maandag 
16 mei : Pinksterenmaandag. 

Vrijdag 20 mei 2005 van 19.30 
tot 21.30 uur: les Oud Schrift 
o.l.v. onze ondervoorzitter Edgard 
Seynaeve. We lezen deze avond 
een paar staten van goed. We 

houden het bij het ontcijferen van 
de tekst, in het najaar volgt een 
voordracht over staten van goed 
(oktober). 

Vrijdag 27 mei 2005 van 18.30 tot 22 uur: 
genealogische vormingsavond o.l.v. Geert 
Decoene. 

Zaterdag 28 mei 2005 vanaf 14 
uur: Genealogie en Computer: 
voorstelling van de genealogische 
software TMG door Harry 
Goegebeur. 

Zondag 5 juni 2005 van 9 tot 12 uur: 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 11 juni 2005 van 13.30 tot 17 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Hendrik Deprez. . 

Maandag 13 juni 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Albert Cattry . 

Dinsdag 14 juni 2005 van 14 tot 18 uur: 
genealogische vormingsnamiddag o.l.v. 
Albert Cattry. 

Maandag 20 juni 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingavond o.l.v. 
Bernard Fillieux. 

Vrijdag 24 juni 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Wilfried Devoldere. 

In juli en augustus is ons 
documentatiecentrum opnieuw een viertal 
volledige zaterdagen geopend. De data kan 
je in het volgende nummer vinden. 

15 




Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Opgelet: in juli 
en augustus gelden speciale openingstijden. Informeer even vooraf vooraleer je een bezoek 
brengt. .. E-post : archief@roeselare.be 

Een nieuw West-Vlaams Kwartierstatenboek ??? 

Er zijn ook plannen om te starten met een nieuw West-Vlaams Kwartierstatenboek. Heb je 
nog ongepubliceerde kwartierstaten, liefst zo ver mogelijk in het verleden? Aarzel dan niet 
om die aan te bieden voor publicatie bij Bemard Fillieux (bemard.fillieux@pandora.be ). Hij 
zal je uitleggen hoe je best je gegevens kan bezorgen. Uiteraard gaan we pas over tot 
publicatie wanneer we voldoende kwartierstaten in ons bezit hebben. 

NIEUW ••. NIEUW ... NIEUW 


~ Nieuwe publicaties VVF Roeselare 

Publicatie 71- Inhoud VVF-bibliotheek Regionale afdeling Roeselare. Prijs: 4,- euro. 

Publicatie 72 - De penningkohieren van de 20ste penning (1571) en de 5de penning (1577 
en 1578) van Meulebeke, door Hector Lievens. Prijs: 12,- euro. 
Met de penningkohieren van Meulebeke is de auteur niet meer aan zijn proefstuk toe. Hij 
publiceerde reeds Roeselare, Roeselare-Ambacht, Egem en Pittem. De penningkohieren 
bevatten voor de genealoog gegevens van net voor de parochieregisters. Ze zijn dus onmisbaar 
bij familiekundig onderzoek. 

Publicatie 73 - Het doopregister van Rollegem-Kapelle- 1761-1797, door Bernard Fillieux. 
Prijs: 15,- euro 
In het rijksarchief Kortrijk bevindt zich één film met de dopen van Rollegem-Kapelle uit 
voormelde periode. De huwelijken en de begrafenissen hadden plaats in de parochiekerk van 
Moorsele. Bernard Fillieux bracht alle gegevens netjes in een database. Een onmisbaar werk 
voor wie voorouders heeft in Rollegem-Kapelle. 

Beide publicaties kunnen besteld worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op 
467-5022971-10 van VVF Roeselare. Verzendingskosten bedragen telkens 4,- euro. 

Plaatsvervangers voor de militaire dienst 
(uit het notariaat Ange Angillis - Rumbeke) 

Wilfried Devoldere 
(vervolg vorig nummer) 

40 - 1813 - 85 - 27 april 1813 

Joseph Vangheluwe, landbouwer won. te Rumbeke treedt op voor zijn zoon Pierre, conscrit 

Rumbeke 1811 met het nr. 170. Pierre zal vervangen worden door François Vanneste, fs. 

Pierre en (+) Jeanne Therese Verhalle, dagloner won. te Rumbeke, conserit 1813 met het nr. 

136. Prijs: 2320 fr. 
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40 - 1813 - 98 - 23 mei 1813 

Pierre Jean Verbrugghe, landbouwer te Rumbeke, aangeduid om dienst te doen in de garde 

nationale, zal vervangen worden door Pierre Vandewynckele, dagloner, won. te Menen. 


40 - 1813 - 178 - 20 oktober 1813 

Jean Godderis fs. (+) Jean en Marie Rosalie De Parck, dagloner te Rumbeke, conscrit 

Rumbeke 1812, zal Louis François Devos, fs. Joseph particulier, conscrit Rumbeke 1808, 

vervangen indien die opgeroepen wordt. Prijs: 3480 fr. 


40 - 1813 - 201 -14 december 1813 

Jean Baptiste Ghesquiere, fs. Jean François en Catherine Joseph Dhinnin, landbouwer won. 

te Frelinghien (Frankrijk, canton Armentières), conscrit an XIII, laat zich vervangen voor de 

prijs van 2900 fr. door Pierre Joseph Calewaert, fs. Philippe Jacques en Marie Madeleine 

Verhamme, man van Catherine Callens, spinster. Calewaert is geboren te Kortrijk doch woont 

als dagloner in Rumbeke. 


40 - 1813 - 204 - 21 december 1813 

Jean Baptiste Joseph Parent, landbouwer Hantoy (Frankrijk, canton de la bassé, Dép. du 

Nord) is opgeroepen om deel uit te maken van de lichting van 300.000 man ... Hij zal 

vervangen worden door Constantin Caesar Meurysse, kleermaker won. te Rumbeke en dit 

voor de prijs van 4060 fr. of 700 Franse kronen. 


41-1814-1-2januari 1814 

François Vanantwerpen, fs. Henri en Marie Susanne Vanbesien, landbouwer won. te 

Beveren-Roes., conscrit 1812, zal vervangen worden door Laurent Benoit Vanhaelewyn, fs. 

(+) Laurent Benoit en (+) Marie Anne Delforce, Ingelmunster, won. Beveren-Roes.,
0 

dagloner. Prijs: 1450 fr. 

41 - 1814 - 26 -15 april 1814 
Pierre Vervisch, werkman, nu won. te Koolskamp, in dienst geweest in het 2e régiment 
infanterie légère, als vervanger van Charles Louis Lauw, conscrit 1808 van Loo (de 
overeenkomst werd gesloten voor notaris Vanderhofstadt, Brugge, 14.12.1807) heeft 
problemen i.v.m. de ontvangst van zijn vergoeding als vervanger. 

42 ~ 1815 - 41 -14 maart 1815 
Louis Valcke, meester bakker te Oekene treedt op voor zijn zoon Joseph, bakkersgast. Deze 
zoon zou volgens akte voor not. Pierre Jacques Mergaert te Koekelare (27.3.1812), vervangen 
worden door Pierre Jean Lanoye, (het is zijn broer Joseph, pluimveehandelaar te Koekelare, 
die verschijnt in de akte). Lanoye blijkt nu echter afwezig: absent pour Ie service militaire de 
/rance et 1 'existance est ignorée ... Er wordt een prijs overeengekomen van 400 Franse kronen 
of 2320 fr. als schadevergoeding. 

42 - 1815 - 64 - 25 april 1815 
Pierre François Gallois, kleermaker te Kachtem, heeft Ferdinand Vanneste, fs. (+) Pierre en 
(+) Marie Anne Decuster (sic), conscrit an XII en timmerman uit Kachtem, vervangen en dat 
van 7.10.1803 (sic) tot 20.8.1814. Vanneste moet hen 60 Franse kronen of348 fr. betalen wat 
ondertussen gebeurd is. 
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42 - 1815 - 70 - 28 april 1815 - akte van bekendheid 

Pierre en Jean Scherpereel, landbouwers; Charles en Leon Kerckhof, wevers; Pierre 

Lammertyn, bakker en Pierre François Gallois, kleermaker; alle zes op de militielijsten en 

wonende te Kachtem, verklaren dat Pierre Vanneste, fs. (+) Pierre en Anne Marie Decoster, 0 


Kachtem, 17.8.1780, molenaar te Kachtem en conscrit an IX, werd vervangen door François 

Dejaeghere, fs. François August, conscrit Kachtem van hetzelfde jaar. Ze verklaren verder dat 

hij (François Dejaeghere) de 5ge brigade d'infanterie de ligne heeft vervoegd en dat sedert 

zijn vertrek hij nooit meer verschenen is in de gemeente, zodat de getuigen overtuigd zijn dat 

hij gesneuveld is "onder het vaandel" ... 


42 - 1815 - 69 - 27 april 1815 

Joseph Norbert Devos, particulier, Eugene Vergote, meester bakker, en Louis Vanhaelewyn, 

landbouwer, alle drie won. te Rumbeke treden op voor hun zonen. Eén van die drie zonen zal 

vervangen worden door Jean Hoedt, fs. Pierre en Claire Anne Desmet, man van Colette 

Declercq. Prijs: 651,96 fr. 


42 - 1815 -73 - 3 mei 1815 

Dezelfde drie personen in de hierboven vermelde akte (Devos, Vergote en Vanhaelewyn) 

maken éénzelfde overeenkomst met Pierre David, fs. François en (+) Marie J eanne Dereus, 

wever won. te Beveren, conscrit met het nr. 177. Prijs: 410 fr. 


42 1815 - 65 - 25 april 1815 

Amelie Leoen, spinster te Kachtem is weduwe van Jacques Driessens. Hij was in leven 

kanonnier in het eerste artillerieregiment te voet en is overleden in het militair hospitaal van 

Straatsburg op 27.11.1814 volgens een brief van het regiment van 8.11 laatstleden (sic). 

Volgens een akte van 12.2.1813 (akte 32, zie vorig nummer 't Stamboompje, p. 11) had 

Driessens zich geëngageerd om Charles Ignace Vanhaeverbeke (fs. Charles Ignace) uit 

Geluwe te vervangen. De overeengekomen som is ondertussen vereffend. 


42 - 1815 - 66 - 25 april 1815 

Pierre Vanneste, houthakker te Rumbeke, treedt op voor zijn zoon François, conscrit 

Rumbeke 1813. Hij is als vervanger vertrokken om Pierre Vangheluwe, conscrit 1811, fs. 

Joseph, landbouwer te Rumbeke, te vervangen (akte 27.4.1813, zie akte 85, eerste akte van dit 

vervolg). De vereffening van de overeengekomen prijs is volledig in orde. 


42 1815 - 67 - 26 april 1815 

Pierre Bagein, fs. (+) Joseph en Anne Marie Sinnaeve, dagloner te Rumbeke, heeft gediend 

als vervanger van François Billiet, fs. Pierre, conscrit 1814 en landbouwer te Rumbeke. Hij is 

teruggekeerd uit gevangenschap: etant revenu dans ses foyers après été fait prisonnier par les 

cazaques. Het overeengekomen bedrag is vereffend. 


42 - 1815 74 - 6 mei 1815 

Jean Pille, fs. (+) Jean en Josepha Lefevere, landbouwer, won. Rumbeke, maakt deel uit van 

de voorziene lichting en heeft het nr. 71 getrokken. Hij zal vervangen worden voor 550 fr. 

door·Jean Seys, fs. (+) Jean en Josephe Beernaert, 36 jaar en dagloner te Ardooie. 


42 1815 80 8 mei 1815 

Bernard Vynckier, landbouwer te Rumbeke, treedt op voor zijn zoon Jean die in de lichting 

Rumbeke het nr. 133 heeft getrokken. Hij zal vervangen worden voor 500 fr. door Bernard 
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Goemaere, fs. Jean en Marie Jeanne Willemyns, wever won. te Rumbeke, die het nr. 404 
heeft getrokken en vrij was wegens broederdienst. 

42 -1815 - 81 - 9 mei 1815 
Joseph Norbert Devos, particulier te Rumbeke, maakt zich sterk voor zijn zoon Ives Florentin 
Devos die dienst moet dan in de nationale militie (Rumbeke). Hij zal vervangen worden door 
Martin Albert Baert, fs. François en Anne Therese Uyttenhove, 30.12.1780, gehuwd man, 0 

won. Rumbeke. Prijs: 733 fr. 


42 -1815 82 10 mei 1815 

Jean Degryse, landbouwer won. Rumbeke, treedt op voor zijn zoon Pierre, milicien met het 

nr. 200. Vervanger wordt Caezar Demeyer, fs. (+) Jacques en Anne Catherine Meyfroit, 

gehuwd man, 0 30.12.1790, dagloner te Rumbeke. Prijs: 100 Franse kronen of 580 fr. 


42 1815 83 -10 mei 1815 

Pierre Ornard, dagloner won. Rumbeke, fs. Joseph en Marie Agnes Dedeckere, was in Franse 

dienst als vervanger van Jean Baptiste Moulin, fs. Antoine en Marie Jeanne Ghekiere, 

conscrit an XII, landbouwer won. Luinge, sedert jaar XITI tot 12.3.1814. De overeengekomen 

prijs van 280 fr. is betaald. 


42 - 1815 - 84 11 mei 1815 

Charles Degryse, fs. (+) Pierre en Marie Agnes Pauwels, landbouwer won. Rumbeke, met het 

nr. 65, zal vervangen worden door Cesar Vandamme, fs. Philippe Jacques en Victoire 

Meernhout, 23 j., 0 Oostnieuwkerke, won. Rumbeke, met het nr. 570. Prijs: 500 fr. 


42 1815 - 85 -11 mei 1815 

Jan Lauwers, landbouwer, Rumbeke, treedt op voor zijn zoon Ignace die het nummer 48 heeft 

getrokken. Hij zal vervangen worden door François Clarysse, dagloner won. Beveren-Roes., 0 


Beveren-R., 29.3.1779, fs. Michel en Catharine Therese Noüal, vrijgezel. Prijs: 500 fr. 


42 -1815 - 86 11 mei 1815 

Marie Anne Therese Van Ruymbeke, weduwe Martin Dewulf, landbouw ster, won. Emelgem, 

treedt op voor zoon Frederic Dewulf, won. Emelgem, die het nummer 38 trok. Hij wordt 

vervangen door Pierre Vandevyvere, fs. (+) Pierre Joseph en Anne Colette Debackere, knecht 

won. Emelgem. Prijs: 300 fr. 


42 - 1815 - 91 - 22 mei 1815 

Eugene Verraes, fs. Pierre, landbouwer, won. Rumbeke zal vervangen worden door Jean 

Baptiste Van Isacker, fs. Jean Bernard en Catherine Dewilde, wever, won. Roeselare, met nr. 

508. Prijs: 500 fr. 

42 -1815 - 92 - 23 mei 1815 

Joseph Verraest, landbouwer won. Rumbeke, treedt op voor zijn neef Eugene Verraest, fs. 

François en Anne Catherine Delobeau, met het nummer 48. Hij zal vervangen worden door 

Pierre Verhelst, fs. (+) Pierre en Therese Clynckemaille, 23j., dagloner met het nr. 628. Prijs: 

625 fr. 


(vervolg en slot in het volgende nummer) 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (30 euro als gewoon lid, 45 euro als steunend lid, 75 
euro minimum als beschennend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 
Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 
kunnen ook uitgaven en fonnulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 
omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................. . 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM tel. 03 6469988 

Inhoud van dit nummer : 

Kalender Regionale VVF -afdelingen Kortrijk en Roeselare 14 
Nieuwe publicaties VVF Roeselare 16 
Plaatsven'angers voor de militaire dienst (Wilfried Devoldere) - vervolg 16 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??1 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 euro per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 euro (buitenland : 8,5 euro), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE (vrij !) VAN ONZE LEDEN ZULLEN 
WE ALTIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN!!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Bemard Fillieux (e-post : bemard.fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van juli 2005 

Het nummer van juli bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden 
juli tot en met september 2005. Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 juni e.k. 
en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft, kan deze ook bezorgen, 
eveneens tegen 1 juni. 
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Kalender 

Kortrijk 

Afdeling KORTRIJK 

Voorzitter: Dr. Gabriel Vuylsteke, Wande
lingstraat, 3, 8531 Bavikhove 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, 
Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 056 32 42 34) 
E-post: johan.roelstraete@pandora.be . 

. De vergaderingen hebben plaats In het 

Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te 

Kortrijk 


ACTIVITEITEN: 

De vergaderingen worden sinds kort 
georganiseerd in het Erfgoedhuis, ingang 
langs de O.-L.-Vrouwstraat 45. 

Dinsdag 27 september 2005 om 20 u.: 
voordracht door Edgard Van 
Droogenbroeck, voorzitter van VVF
afdeling Vlaamse Ardennen over 'De 
reformatie in Vlaanderen. Onze 
voorouders in de woelige Spaanse 
Nederlanden van de 16de eeuw'. Een 
onderwerp dat iedereen die met zijn 
onderzoek tot de 16de eeuw opklimt zeker 
zal boeien. 

Dinsdag 25 oktober 2005 om 20 u. : 
voordracht door Johan Roelstraete over 
'Genealogisch onderzoek in Vlaanderen 
nu en vroeger.' 

Dinsdag 13 december 2005 om 20 u. Les 
'Genealogisch onderzoek. Maten, 
gewichten en muntstelsels' door Johan 
Roelstraete. Wegwijs worden in de doolhof 
van maten en gewichten die in West
Vlaanderen bruikbaar waren. En hoe zat 
het met vroegere muntstelsels? 

Roeselare 


Afdeling ROESELARE 

Voorzitter Wilfried Devoldere, 

Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. 

Tel.lFax: 051221473. 

E-post : wilfried.devoldereiW,skynet.be 

Secretaris: Fernand Denys, Blekerijstraat 64, 

8800 Roeselare - Tel. 051 243947. 

E-post: fernand.denysiW,skvnet.be 


Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 

Roeselare. 


Openingstijden: 

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

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

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

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


telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 
- voordrachten: 3° vrijdag van de maand. 

ACTIVITEITEN: 

In juli en augustus is ons 
documentatiecentrum opnieuw een viertal 
volledige zaterdagen geopend. Dit jaar is 
dit op volgende data (telkens van 9 tot 12 
en van 13 tot 17 uur): 
- zaterdag 9 juli o.l.v. Rudy Popel ier 
(voormiddag) en Hendrik Deprez 
(namiddag); 
- zaterdag 23 juli o.l.v. Edgard Seynaeve. 
- zaterdag 6 augustus o.l.v. Wilfried 
Devoldere. 
- zaterdag 27 augustus o.l.v. Bemard 
Fillieux (voormiddag) en Femand Denys 
(namiddag). 

Viering VVF Roeselare 40/25 jaar jong. 
Ook VVF Roeselare bestaat veertig jaar. 
Maar eigenlijk is het 25 jaar geleden dat 
we opnieuw van start gingen na een 
periode van inactiviteit. We vieren dit 
(eerste luik, het tweede luik heeft plaats in 
november) op zaterdag 13 augustus met 
een feestmaal waarop iedereen uitgenodigd 
wordt. De vlenng heeft plaats In 
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restaurant Molendries, Koolskampstraat 
24, 8830 Rooglede-Gits. We starten reeds 
om 11 uur aan de Grijspeerdmolen die 
vlak voor het restaurant te vinden is (nabij 
de spoorwegoverweg). Molenaar Marc 
Lievens zal er ons een deskundige. uitleg 
verstrekken. Om 12 uur begeven we ons 
naar het restaurant voor het aperitief (met 
hapjes). Menu: Aperitief - Zalm met 
broccoli en witte wijnsaus - Kalkoenfilet 
met archiducsaus vanilleijs met fruit 
koffie. Wie vegetariër is, dient dit te 
melden: we zorgen dan voor een 
vervanggerecht (hoofdgerecht). Inschrijven 
kan tot 5 augustus door overschrijving van 
35 euro per persoon op 467-5022971-10 
van VVF Roeselare met vermelding "13 
aug.". Je kan ook meteen op je mededeling 
vermelden of er een (l of 2) vegetarische 
schotel gewenst is, wil ook meedelen of je 
het molenbezoek wil meemaken. 

Vanaf september hervatten we de normale 
openingstijden: 

Zondag 4 september 2005 van 9 tot 12 
uur : genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Wilfried Devoldere. 

Zaterdag 10 september 2005 van 13.30 
tot 17 uur: genealogische 
vormingsnamiddag o.l.v. Hendrik 
Deprez. 

Maandag 12 september 2005 van 18.30 
tot 22 uur : genealogische vormingavond 
o.l.v. Rector Lievens. 

Dinsdag 13 september 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Vrijdag 16 september 2005 om 20 uur: 
voordracht door Dr. Frans Debrabanderen 
met als onderwerp Wat betekent mijn 
familienaam ? Mis deze unieke kans niet 
en woon zeker deze avond met deze 

eminente spreker bij. Rij is auteur van een 
lijvig werk over de fàmilienamen in België. 
Deze voordracht was normaal voorzien in 
maart maar de spreker moest toen afzeggen 
wegens ziekte. Wie een naamsverklaring 
van een familienaam wenst~ dient de 
gewenste naam vooraf (tegen 10 
september) op te geven bij de secretaris. 

Maandag 19 september 2005 van 18.30 
tot 22 uur : genealogische vormingavond 
0.1.v. Bernard Fillieux. 

Vrijdag 23 september 2005 van 18.30 tot 
22 uur : genealogische vormingsavond 
o.l.v. Geert Decoene. 

Zondag 2 oktober 2005 van 9 tot 12 uur : 
genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Opgelet: 
19deDoor het project "digitalisering 

eeuwse parochieregisters" is het mogelijk 
dat bepaalde stukken niet kunnen worden 
geraadpleegd. Wie specifiek in een 
bepaalde plaats zoekt, doet er best aan onze 
website te raadplegen. Hier is steeds de 
recentste informatie te vinden. 

Te koop••. oude jaargangen Vlaamse 
Stam... We bezitten een aantal oude 
jaargangen Vlaamse Stam in DUBBEL. 
Wie interesse heeft om oude jaargangen 
tegen een minieme prijs aan te kopen, dient 
contact te nemen met voorzitter of 
secretaris. 

Het nieuwe West-Vlaams 
Kwartierstatenboek: we zoeken nog 
mensen die hun kwartierstaat willen 
publiceren in het volgende. deel. Neem 
hiervoor contact met penningmeester 
Bemard Fillieux. 
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Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. Opgelet: injuli 
en augustus gelden volgende speciale openingstijden: maandag 4 juli, woensdag 6 juli, 
woensdag 13 juli, maandag 1 augustus, maandag 8 augustus, woensdag 17 augustus, maandag 
22 augustus en woensdag 31 augustus, en dit telkens van 9u tot 12u en van 14u tot 18u 
E-post : archief@roeselare.be 

Plaatsvervangers voor de militaire dienst 
(uit het notariaat Ange Angillis - Rumbeke) 

Wilfried Devoldere 
(slot vervolg vorig nummer) 


42 - 1815 - 95 - 28 mei 1815 

Pierre Stragier, fs. Pierre Joseph en Marie Agnes Vande Moorteie, landbouwer te Rumbeke, 

met nr. 149 zal zich laten vervangen door Jean Quakquelbeen, fs. Constant en Marie Agnes 

De Clercq. Prijs: 600 fr. 


42 - 1815 97 31 mei 1815 

Jean Baptiste Gbekiere, fs. wijlen Charles en Barbe Therese Verraes, wonende Kachtem, nr. 

7, zal vervangen worden door Leonard Houtboofd, fs. wijlen Pierre en Victoire Maes, 

dagloner, "Y0n. Roeselare, 31 j. met het nr 827. Prijs: 500 fr. 


42 - 1815 98 -31 mei 1815 

Pierre Scberpereel,fs. Albert en wijlen Therese Vanhaelewyn, landbouwer, won. Kachtem, 

nr. 43, laat zich vervangen door Pierre Houtboofd, fs. wijlen Pierre en Victoire Maes, met het 

nr. 692. Prijs: 700 fr. 


42 - 1815 100 - 31 mei 1815 

Charles Vynckier, landbouwer won. Rumbeke, treedt op voor zijn zoon Ives met het nr. 58. 

Deze laatste zal vervangen worden door Pierre Reynaert, fs. Ignace en Barbe Van Besien, 

wever te Rumbeke met het nr. 254. Prijs: 400 fr. 


42 - 1815 - 101 -1 juni 1815 

Joseph Vangbeluwe, landbouwer won. Rumbeke, treedt op voor zijn zoon Pierre met het nr. 

51. Deze laatste zal vervangen worden door Thomas Vandendriesscbe, fs. François, wever, 
won. Roeselare, 39 jaar. Prijs: 1200 fr. 

42 - 1815 103 - 3 juni 1815 

Pierre Vandekandelaere, fs. Pierre en wijlen Catherine Provoost, brouwers jongen, won. 

Rumbeke, met het nr. 88 (Roeselare), zal vervangen worden door Jean Caytan, fs. Jean 

(messagier te Roeselare) en wijlen Rosalie Domitile Callebert, wever, won. Roeselare, met het 

nr. 398. Prijs: 400 fr. .'. 


42 - 1815 - 104 5 jun 1815 

Isabelle Claire Willemyns, weduwe in 1 e huwelijk van Pierre Albert Leleu, herbergierster, 

won. Sint-Jan (Ieper), treedt op voor haar zoon Pierre Albert, won. Roeselare, met het nr. 39. 

Deze laatste zal vervangen worden door Louis Donckels, fs. wijlen Joseph en Claire Anne 
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Feys, dagloner, won. Sint-Eloois-Winkel, gehuwd maar hij woont al zeven jaar niet meer bij 
zijn vrouw. Prijs: 600 fr. 

We sluiten deze bijdrage af met een drietal verklaringen over vermiste of laat teruggekeerde 
soldaten. Het gaat telkens om soldaten die de "slag voor Parijs" in 1814 hadden meegemaakt. 

., Pièrre Jean Denys, wever te Rumbeke, ex-soldaat van het 28ste linieregiment (met het 
nr. 610), Eugene Kerckhof, Wever, ex-dragoner van het 16de regiment (nr. 509), 
Jacques Vanlerberghe, bakker te Rumbeke, ex-soldaat van het 54ste linie (nr. 230) en 
Eugène Vercaigne, dagloner, l ste regiment voltigens de la garde (nr. 470), verklaren 
dat Jacques Verbeke, fs. wijlen Jean en Therese Doussy, dagloner Rumbeke, soldaat 
met het nr. 212, 7 jaar gediend heeft als dragoner in het 21 ste regiment. Verder 
verklaren ze dat ze meerdere veldtochten met hem hebben meegemaakt en dat in 
verscheidene landen van Europa en meer speciaal in Spanje. Ze verklaren dat hij niet 
meer teruggekeerd is na de slag die plaats had voor Parijs in 1814 waar hij werd 
gevangen genomen. (42- 1815 - 99 - 31 mei 1815 

• 	 Joseph Nuyttens, dagloner Rumbeke, ex-soldaat 122ste regiment (nr. 299), Ignace 
Gheldof, dagloner, ex-soldaat 45ste regiment (nr. 408), Eugene Kerckhof, wever en ex
dragoner 16de regiment (nr. 509), Joseph Dewitte, dagloner Rumbeke, ex-soldaat 12de 

légère, (nr. 576) en Pierre Jean Denys, wever, gediend in het 28ste linieregiment (nr. 
610), verklaren dat Jacques Vanlerberghe, fs. wijlen Joseph en wijlen Elisabeth 
Bostoen, bakker Rumbeke (nr. 263), 7 jaar gediend heeft in het 54ste regiment 
infanterie de ligne, dat ze samen in Spanje hebben gevochten en dat hij werd gevangen 
genomen in de slag voor Parijs in 1814 (42 1815 107 6 juni 1815). 

• 	 Pierre Seys, dagloner Rumbeke (nr. 547, Joseph Gheldof, wever Rumbeke (nr. 496) en 
François Vermaut, wever Rumbeke (nr. 422), alle drie ex-soldaat in het 112de 

liniregiment, verklaren Pierre Jacques Soenen goed te kennen. Hij is zoon van 
Philippe Jacques en Agnes Bostyn. Hij is voiturier en woont te Staden. Hij heeft 
volgens hen meer dan 3 jaar in hun regiment gediend als vervanger van Clemens 
Deley, fs. Louis en Marie Vancoillie, molenaar te Rumbeke (nr. 291). Ze verklaren dat 
hij slechts teruggekeerd is in de loop van de maand augustus 1814. (42 - 1815 -108
6 juni 1815) 

Vraag 

Maurice Thorré uit Pittem heeft volgende vraag betreffende Westrozebeke: Waar ergens was 
café "De Spriet" ± 1780. Waar was het "Engels veld" : 1383: Gent met hulp Engelsen tegen 
Ieper, Waar er ook een galgenveld bestond. Straaetgen leydende naer de "preekstoel" moet 
een straaye zijn tegenover de kerk. Was de "preekstoel" een café ±1780 of misschien een 
eigenaardig uitgegroeide boom gelijkend op. met magische kracht volgens aloud volksgeloof. 
In het huidige provinciaal wandelbos van wrb lagen ± 1714 en1734 twee visvijvers: een goede 
hectare behoorde in 1714 aan Jan Thorré(bij de dood van zijn vrouw). In 1734 kocht zijn zoon 
een visvijver van ± 7 gemeten naast de vijver van zijn vader. 
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Iets over toenamen. Izegem 1614 - 1658 


Edgard Seynaeve 

Een verhaal, eertijds in geuren en kleuren verteld door een oude oom, toonde dat in vele 
dorpen en steden ganse families eerder gekend waren met hun toenaam (of lapnaam) dan 
langs hun eigen familienaam. Mijn grootvader langs moeders' kant, Georges Verdonckt, 
woonde en leefde te Avelgem. Op zekere dag ging een heer uit Oudenaarde hem daar 
opzoeken. Hij wist ongeveer waar mijn opa woonde, maar dat was ook alles. Na wat zoeken 
vroeg hij aan een langs de weg ontmoette boerin: "Madammeke, ik zou naar Georges 
Verdonckt willen gaan, hij moet hier ergens wonen maar ik weet het niet precies? 

Voor zich uit starend met gefronste wenkbrauwen en al mompelend "Georges Verdonckt?" 
pijnigde de vrouw haar landelijke hersenen. De strijd duurde wel een halve minuut tot zij 
vroeg met wie hij zou kunnen getrouwd zijn? De deftige heer uit Oudenaarde meende zich te 
herinneren dat het ene Irrna Vandevelde was. Als bij toverslag klaarde het bruingebrande 
gezicht op. Met een brede glimlach antwoordde zij lustig: "gij moet bij Georgske Dekkers 
zijn, niemand kent hem hier onder de naam Verdonckt". De woning werd aangeduid en de 
heer uit Oudenaarde bereikte mijn opa zonder problemen. Later bleek dat deze A velgemse 
familie Verdonckt gekend was onder de toenaam "dekkers". Vraag was waar die naam 
vandaan kwam? Een klein onderzoek bracht snel licht in de duisternis. De voorouders van opa 
waren allen "strodekkers", wat in de vox populi een voor de hand liggende naamsversehuiving 
had veroorzaakt. 

Waarom ik dit verhaal vertel? Wel, om aan te tonen dat bij opzoekingen men rekening moet 
houden met dergelijke verschuivingen. Zij kunnen de sleutel zijn om bij genealogisch 
onderzoek een moeilijk punt te overbruggen. 

Zoals ik al aanhaalde, zong men overal hetzelfde liedje. Vele personen en families waren het 
best gekend onder hun toenaam, zo bijvoorbeeld te Izegem. Grasduinend in de 
parochieregisters kon ik bij de afstervingen tal van "lapnamen" noteren. Voor de periode 1614 
- 1658 gaf dit het volgende resultaat: 

+ 16 augustus 1614, Marie Wulpît (dict. genaamd) Lynmans. 
+ 21 augustus 1614, Pieter VereIst dict. Simoens. 
+ 22 februari 1619, Andrles de Joncheere diet. Saeghere. 
+ 16 juli 1619, Syntgen Mulders dict. Brauwers. 
+ 18 november 1620, Adriane fa Jan de Jouncheere dict Naelde. 
+ 19 juni 1621, Pieter Brunsteen dict Daem. 
+ 12 februari 1623, Janne N.N. dict Swarte Jane. 
+ 9 mei 1624, Jacquemyne Vercruuse, uxor Petri Kennot diet. Ryken Boer. 
+ 25 juni 1624, Jaene Colpaert dict. Grelens. 
+ 27 januari 1625, Myntgen de Vrient diet. Molleken. 
+ 4 juni 1626, Pieter Willein dict. Buuse. 
+ 13 december 1626, Beatryse Bouvers dict. Adaems. 
+ 16 november 1628, Catelyne de Jouncheere dict. Costers. 

26 



+ 12 oktober 1635, Tomaes Gheldofdict. Maesoom. 
+ 22 maart 1636, Pieter Heckaert dict. Vintele. 
+ 2 juli 1636, Beelken Oenkel dict. Pesse. 
+ 10 maart 1637, Chrijstine Brabant fa Jans dict. Hert. 
+ 18 maart 1637, Jaene N.N., weduwe Pieter de Temmerman dict. Luus. 
+ 30 maart 1638, Joos Vervenne dict. Godt. 
+ 30 mei 1638, Jan Pieters dict. Heynderic~. 
+ 29 juni 1638, Jan Ansens dict. Naelde. 
+ 12 december 1638, Joos de Velaere dict. Cool. 
+ 17 mei 1639, Prijne N.N., weduwe N.N. Colpaet dict. Tuus. 
+ 20 mei 1639, Catelyne Stalpes dict. Waschijnghe. 
+ 2 september 1639, Jaentgen Verraes fa Jois dict. Leyno. 
+ 22 januari 1640, Pieter Vermeersch dict. Gheweghe. 
+ 14 november 1640, Mayken van Huele, uxor Anthuenis Verbeke dict. Puter .. 
+ 16 januari 1641, Bettgen Cooisaet dict. Lappers. 
+ 18 januari 1641, Joos Gheldof dict. Spyttynck. 
+ 20 oktober 1645, Catelyne Verbrugghe, uxor Andries de Jouncheere dict. Saghere. 
+ 27 oktober 1645, Andries de Jouncheere dict. Saghere. 
+ 31 oktober 1645, Pieter Verhamme dict. Ploije. 
+ 7 november 1645, Tanneken N.N. (Verhamme?) dict. P(l)oije, weduwe Willem van Oost. 
+ 13 november 1645, Jacques vanden Bulcke dict. Bulckaert. 
+ 18 november 1645, Jooris Vynckier dict. Loddere. 
+ 20 december 1645, Josyne van Neste, uxor Pieter Gheysen dict. Duerwaerdre. 
+ 19 januari 1646, Pieter Vermersch dict. Ghelbeije. 
+ 27 juni 1646, Pieter de Smet fs Jois dict. Wante. 
+ 24 december 1646, Adriaen de Jouncheere fs Andries dict. Saghere. 
+ 22 juni 1647, Pieter de Vos dict. Godt. 
+ 15 februari 1648, Mayken Storme, uxor Michiel N.N. dict Stroosnyder. 
+ 19 mei 1651, Andries de Jonckheere dict. Saghere. 
+ 19 september 1652, Janneken de Hooghe, uxor Jan N.N. dict. Coppaij. 
+ 18 januari 1653, Jan de Jonckheeredict. Saghere,jonkman. 
+ 17 september 1654, Joanna del Bare, weduwe Jois Grenier dict. Ketelaere. 
+ 16 januari 1655, Anna Knuts, weduwe van 90 jaar, dict. Mityen Mulders. 
+ 1 juni 1655, Martine Datieu, weduwe van Aegidius vanden Peene dict. Trommelslaghere. 
+ 5 augustus 1655 Joes Seijnave, weduwnaar, dict. Bardein. 
+4 maart 1656, Joes Renier fs Balduini di ct. Coucke. 
+ 21 juli 1656, Petrus de Smet dict. Stassens. 
+ 2 oktober 1657, Judocus Widooghe dict. Pasteij. 
+ 27 december 1657, Petrus de Buschere fs Jois dict. Bogaert. 
+ 6 november 1658, Nicolaus Guilibert fs Simonis dict. Slot jen. 
+ 26 november 1658, Ludovica Verhaeghe fa Petri dict.Moijte. 
+ 3 december 1658, Gulielmus de Ioncheere dict. Saemtien Lappers. 
+ 7 december 1658, Judoca Vercruijce dict. Lauwers. 
+ 12 december 1658 Jacoba de Heere, uxor Jois de Lenij dict Goij. 
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Anno 1695. Volkstelling in Otegem 


Edgard Seynaeve 

(deel Kasselrij Kortrijk) 

Declaratie ende staet ofte rolle van de prochie van Ooteghem, splete dystrickt der Casselrije 
Cortrijck, alsoo wij ons vinden beschreven (aangeschreven) van mijn Ed(ele) heeren 
Hochpointers ende Vrij schepen der voomomde Casselrije, bij ordere vanden commyssaris die 
hier over ende vuijt den naeme van heer intendant de Bainnols, van daeten den 3den febry 
1695, ende de tweede beschrijvinghe van daeten den 21 sten febry 1695 daer naer, ende omme 
daeran te voldoen ende kenbaer te maecken soo hier naer volght: 

Alvooren Gilleber de Grave, met sijn huijsvrauwe, twee kinders ende ses domestieken; als 
wesende eenen pachter ende labeursman met perden. 

Pieter de Cock, herbergier, met sijn huijsvrauwe ende vijf kinderkens, ende eenen 
domestyck; wesende cleijne ghebruijcker met twee cleijne perdekens. 

Steven Verschuere, met vijf kinders. ende eenen domestiek; wesende eenen middelbaeren 
ghebruijcker sonder perden. 

Jan Verschuere, met sijn huüsvrauwe ende drye domestycken; middelbaeren ghebruijcker 

sonder perden. 


Gerart de Waele, met Ferdinant de Lavy; een middelbaeren ghebruijcker sonder perden. 


Hier naer volghen de cleijne ghebruijckers ende wercklieden 


Guilla(m)e van Becke, met sijn huisvrauwe, twee dochters ende eenen domestiek. 


Olivier Clement, met sijn huijsvrauwe, met eenen soone. 


Fylickx Verschuere, met huisvrauw en zoon. 


Fylickx en Rolant Pauwels, met één dom. 


Hier naer volghen de goone die insolvent ende arme sijn 


Inghel Verschuere, met huisvr. 


Guilla(m)e van der Becke den jongen, met huisvt. en 3 kinderen. 


Pieter de Coster, strodekker, met huisvr. en 6 kinderen. 


Madeleene vanden Broucke, weduwe met 3 kinderen en één dom. 


Joos 't Kint, kuiper, met 4 kinderen. 
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Pieter Dolfijns (met één handt), met 3 kinderen. 

Guilla(m)e Verschuere, met huisvr. en één kind. 

Joos Hottekens, met huisvr. en één kind. 

Pieter Pauwels, met huisvr. en 6 kinderen. 

Jan Vercruijse, met huisvr. en één kind. 

Guilla(m)e Seijnhave, met één kind. 

Pieter Fernoo, met huisvr. en 3 kinderen. 

Gillys Hoedt, met huisvr. en 2 kinderen. 

Jan de Graeve, met huisvr. en één kind. 

Pieter Haesbrouck, met huisvr. en één dom. 

Olivier Haesbrouck. 

Jan Callyns, huisvr., met 4 kinderen. 

Franciscus Verhaeghe, waegenmaecker, met huisvr. en 3 kinderen. 

Jan de Voseh, met huisvr. en één kind. 

Elisabeth Streuve, met één kind. 

Jan Cruijpinderde, met twee zusters. 

Stevenijne vander Beke, met één kind. 

Adriaen de Cock, met huisvr. 

Olivier de Carniere, met huisvr. en 2 kinderen. 

Davyt Taelman, met één kind. 

Machiel van Winsberghe, met huisvr. en één kind. 

Jan de Carniere, met huisvr. 

Arent Verhaeghe, met huisvr. en 3 kinderen. 

Joos Danijns, met één kind. 
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Gysel de Meijer, met huisvr en één kind. 

Marie Bouckaert. 

Tanneken Quinten. 

Guilla(m)e de Rie. 

Magriete de Rie, met één kind. 

De weduwe Jan Locet, met één kind. 

Voorders geven wij noch te kennen dat wij hebben gheforagiert geweest ende oock 

ghepluntert ghedeurende dese horloghe, twelcke ghedeurt heeft wel vijf jaeren; dese 

inwonders van deeser prochie onmogelick is te betaelen tgoone de voornomde prochie ten 

agter is. 

Voorders gheven noch te kennen dat wel ontrent het derde van het lant vaghe is ligghende. 


Aldus dese bovenschreven ro11e ofte declaratie ghemaeckt naer ons nerstich ondersouck ende 

andere debvoijren bij pointers, setters ende ghemeene notabie deser prochie, ende oversuIckx 

dese ghesaemdelick onderteekent, desen 2den marte 1695. 

't Merck Gillebert Graeve, Pieter Dolfens 1695, Steven Verschuere 1695, Pieter de Cock 

1695, 

(niet leesbaar) 1695. 


Bron:: RAK, Bruine Pakken, 1 ste Reeks, Nr. 6093. 

Regionale VVF -afdeling Roeselare in rouw 

Erevoorzitter Dr. Lieven Spyckerelle overleden 


Wilfried Devoldere 

Op 23 mei 11. overleed Dr. Lieven Spyckere11e te Roeselare. Hij was er geboren op 19 januari 
1922. De uitvaartplechtigheid had plaats in de Sint-Michielskerk te Roeselare op zaterdag 28 
mei om 11 uur. Dr. Spyckerelle bouwde een schitterende carrière op als geneesheer/internist. 
Lieven was zeker geen onbekende in geschied- en familiekundige middens. Reeds van in den 
beginne was hij bevriend met wijlen Michiel Mispelon. Over deze laatste (wiens arts hij ook 
was) schreef hij een bijdrage in het Gedenkboek Michiel Mispelon. Ook toen VVF-Roeselare 
een Vriendenboek Valère Arickx plande, was hij onmiddellijk bereid in zijn pen te kruipen om 
een bijdrage te schrijven voor deze publicatie. 

Hij lag aan de basis van de (her)oprichting van de regionale VVF-aJdeling Roeselare, waarvan 
hij bij overlijden erevoorzitter was. Tevens was hij lid van de raad van bestuur van het Vlaams 
Centrum voor Genealogie en Heraldiek te Handzame. Daarnaast bekleedde hij tijdens zijn 
leven nog tal van andere culturele functie zoals (ere )voorzitter van 't Manneke uit de Mane en 
Bereklid van de Roeselaarse Maten van Peegie. 
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Dr. Spyckerelle heeft tijdens zijn .leven een enorme bibliotheek van geschied-, heem-, 
familiekundige werken verzameld. Hij was dan ook de trotse eigenaar van vele handschriften 
en oude drukken. 
Steeds bleek hij bereid om mee te werken aan bvb. de herdruk van een belangrijk werk 
waarvoor hij dan belangeloos zijn origineel exemplaar ter beschikking stelde. Het origineel 
handschrift 'Schinckelle', waarvan het SVVF recent een heraldisch-genealogische studie 
publiceerde, was zijn eigendom. 

Hij liet niet 
na om 
bepaalde 
werken aan 
te kopen om 
die te 
kunnen 
laten 
(digitaal) 
fotograferen 
door onze 
Roeselaarse 
VVF
afdeling. Zo 
kwamen een 
aantal 
interessante 
hand
schriften 
terecht in 
het digitaal 
archief van 
de afdeling. 

We denken bvb. aan de prachtige renteboeken van Moorslede en Acquets, aan de 
16destraatschouwing Den Hazelt, een eeuwse rekening uit Rumbeke, Poppkaarten uit de 

streek van Roeselare, e.d.m. In november verschijnt uit zijn verzameling (op CD) een 
zeldzaam werk uit 1848 met de genealogie van de familie de Thiennes. Zoals zijn zoon het 
verwoord heeft op de uitvaartplechtigheid, kon hij "met kinderlijke eenvoud" genieten van 
een aangekocht zeldzaam handschrift, zeker als het van belang was voor (de streek van) 
Roeselare. 

Toen we bij het opmaken van de kwartierstaat van wijlen Gustaaf Planckaert, schepen van 
Roeselare en nijveraar, een aantal staten van goed (gecatalogeerd onder de letter P) 
onderzochten in het Kortrijkse Rijksarchief, botsten we op een staat van goed van Vedastus 
PyckareUe. Lieven was ons oneindig dankbaar voor deze vondst, na vijftig jaar was hij een 
generatie verder opgeklommen in zijn opzoekingen. 

Met het afsterven van Lieven Spyckerelle verliezen onze genealogische verenigingen en in 
de eerste plaats de Roeselaarse VVF-afdeling een belangrijk pionier, medewerker, 
bestuurslid ... Via deze weg bieden wij ook de nabestaanden en familie onze blijken van innige 
deelneming aan. 
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Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (30 euro als gewoon lid, 45 euro als steunend lid, 75 
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 
Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 
kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 
omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz. : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................ .. 

Van Heybeeckstraat 3 
2170 ANTWERPEN - MERKSEM teL 03 646 99 88 

Inhoud van dit nummer: 


Kalender Regionale VVF-afdelingen Kortrijk en Roeselare 22 
Plaatsvervangers voor de militaire dienst (Wilfried Devoldere) - slot 24 
Iets over toenamen. Izegem 1614-1658 (Edgard Seynaeve) 26 
Anno 1695. Volkstelling in Otegem (Edgard Seynaeve) 28 
Regionale VVF-afdeling Roeselare in rouw. Erevoorzitter Lieven Spyckerelle overleden 
(Wilfried Devoldere) 30 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 euro per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 euro (buitenland: 8,5 euro), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVF 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE (vrij!) VAN ONZE LEDEN ZULLEN 
WE ALTIro MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN I!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Bemard Fillieux (e-post : bemard.filIieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van oktober 2005 

Het nummer van oktober bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de 
maanden oktober tot en met december 2005. Mogen we vragen de teksten klaar te hebben 
tegen 1 september e.k. en deze te bezorgen op de redactie. Wie korte artikels klaar heeft, kan 
deze ook bezorgen, eveneens tegen 1 september. 
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ACTIVITEITEN REGIONALE VVF-AFDELINGEN 

KORTRIJK EN ROESELARE 

KORTRIJK ROESELARE 

ONZEINTERNETADRESSEN: 

KORTRIJK: http://users.pandora.be/johan.roelstraete/vvffiles/vvfkortrijk.html 
ROESELARE: http://users.skyne1.be/bk234426/vvf/ 

Afdeling KORTRIJK Afdeling ROESELARE 

Voorzitter : Dr. Gabriël Vuylsteke, Wande· Voorzitter Devoldere,Wilfried 
lingstraat, 3, 8531 Bavikhove Leeuwerikstraat 5,8800 Roeselare. 

TeL/Fax: 051 22 1473. 
Secretaris, contactadres : Johan Roelstraete, E-post : wilfried.devoldere(al,skynet.be 
Kransvijver 41, 8501 Heule (tel. 05632 42 34) Secretaris: Femand Denys, Blekerijstraat 64, 
E-post: johan.roelstraete@pandora.be 8800 Roeselare - Tel. 051243947. 

E-post: femand.denvs@skvnetbe 
De vergaderingen hebben plaats in het 
Erfgoedhuis, ingang O.-L.-Vrouwstraat 45 te Documentatiecentrum: Kokelaarstraat 5, 8800 
Kortrijk Roeselare. 

Ons documentatiecentrum: 
Openingstijden: 
• 1 zondag v.d. maand van 9 tot 12 uur;ACTIVITEITEN: 
- 2° zaterdag v.d. maand van 13 u 30 tot 17 u.; 
- 2° dinsdag v.d. maand van 14 tot 18 u.;

Dinsdag 25 oktober 2005 om 20 u. : - 2° en 3° maandag en 4° vrijdag v.d. maand 
voordracht door Johan Roelstraete over telkens van 18 u 30 tot 22 uur. 

'Genealogisch onderzoek in Vlaanderen 
Onze voordrachten: 3° vrijdag van de maand. nu en vroeger.' 

ACTIVITEITEN:Dinsdag 13 december 2005 om 20 u. Les 
'Genealogisch onderzoek. Maten, 

Zondag 2 oktober 2005 van 9 tot 1.2 uur : gewichten en muntstelsels' door Johan 
genealogische vormingsvoormiddagRoelstraete. Wegwijs worden in de doolhof 
o.l.v. Rudy Popelier. van maten en gewichten die in West

Vlaanderen bruikbaar waren. En hoe zat 
Zaterdag 8 oktober 2005 van 13.30 tot 17het met vroegere muntstelsels? 
uur: genealogische vormingsnamiddag* * * * * o.l.v. Albert Cattry. 
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Maandag 10 oktober 2005 van 18.30 tot 
22 uur: genealogische vormingavond 
o.l.v. Hector Lievens. 

Dinsdag"ll oktober 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Maandag 17 oktober 2005 van 18.30 tot 
22 uur: genealogische vormingavond 
o.l.v. Bernard Fillieux. 

Vrijdag 21 oktober 2005 om 20 uur: 
VOORDRACHT door Johan Roelstraete 
over "STATEN VAN GOED". Deze 
voordracht kan gezien worden als een 
vervolg op de cursus voor beginners 
(najaar 2004). Een eerste belangrijke bron 
die de startende genealoog aanboort na de 
burgerlijke stand en de parochieregisters, 
zijn gewoonlijk de staten van goed. Wat 
deze bron bevat, waar ze te vinden is, hoe 
te lezen? Dit kan je vernemen op deze 
ongetwijfeld boeiende avond door een 
ervaren rat in het vak. Spreker is o.a. 
bekend als auteur van het succesboek 
"Handleiding voor genealogisch onderzoek 
in Vlaanderen" en als voorzitter van het 
Heraldisch College van de VVF. 

Vrijdag 28 oktober 2005 van 18.30 tot 22 
uur: genealogische vormingsavond o.l.v. 
Geert Decoene. 

Zondag 6 november 2005 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Dinsdag 8 november 2005 van 14 tot 18 
uur: genealogische vormingsnamiddag 
o.l.v. Albert Cattry. 

Zaterdag 12 november 2005 van 13.30 
tot 17 uur: genealogische 
vormingsnamiddag o.l.v. Hendrik 
Deprez. 

Zondag 13 november 2005: West
Vlaamse Ontmoetingsdag, zie verder in dit 
nummer. 

Maandag 14 november 2005 van 18.30 
tot 22 uur: genealogische vormingavond 
o.l.v. Bernard Fillieux. 

Maandag 21 november 2005 van 18.30 
tot 22 uur: genealogische vormingavond 
o.l.v. Hector Lievens. 

Vrijdag 25 november 2005 van 18.30 tot 
22 uur: genealogische vormingsavond 
o.l.v. Geert Decoene. 

Vrijdag 26 november 2005. Viering 
"VVF ROESELARE 25 JAAR jong". 
Deze activiteit heeft plaats in het stadhuis 
van Roeselare. Iedereen wordt uitgenodigd 
op deze viering maar voorwaarde is wel 
vooraf de secretaris te verwittigen (Fernand 
Denys, liefst via e-post: 
fernand.denys(a{skynet.be en dit vóór 15 
november). Enerzijds heeft er een 
academische zitting plaats,' anderzijds 
wordt de tentoonstelling geopend. De 
viering start om 15 u in de grote bovenzaal 
van het stadhuis. Gastspreker is Drs. Thijs 
Lambrecht die het zal hebben over "Het 
huispersoneel tijdens het Ancien Regime". 
Daarna komen de plaatselijke voorzitter 
Wilfried Devoldere, de algemene 
voorzitter VVF Edgard Seynaeve en de 
burgemeester, de heer Luc Martens, aan het 
woord. In de foyer wordt de genealogische 
tentoonstelling geopend door de schepen 
van cultuur, de heer Marc Deseyn. De 
tentoonstelling zal enkele dagen geopend 
blijven tijdens de openingstijden van het 
stadhuis. 

Zondag 4 december 2005 van 9 tot 12 
uur: genealogische vormingsvoormiddag 
o.l.v. Rudy Popelier. 

Zaterdag 10 december 2005 van 13.30 tot 
17 uur: genealogische vormings
namiddag o.l.v. Hendrik Deprez. 
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Maandag 12 december 2005 van 18.30 bepaalde plaats zoekt; doet er best aan onze 
tot 22 uur : genealogische vormingavond website te raadplegen. Hier is steeds de 
o.l.v. Hector Lievens. 	 recentste informatie te vinden. 

Dinsdag 13 decem ber 2005 van 14 tot 18 Het nieuwe West-Vlaams 
uur: genealogische vormingsnamiddag Kwartierstatenboek: we zoeken nog 
o.l.v. Albert Cattry. 	 mensen die hun kwartierstaat willen 

publiceren m het volgende deel. 
Maandag 19 december 2005 van 18.30 Voorwaarde is dat je- kwartieren 
tot 22 uur : genealogische vormingavond hoofdzakelijk West-Vlaamse voorouders 
o.l.v. Bernard Fillieux. 	 bevatten. Indien je ver in het verleden terug 

gaat, kan je ook twee of vier kwartierstaten 
. Vrijdag 23 december is het documentatie vormen. Wil je die publiceren ? Neem 

centrum niet geopend. hiervoor contact met onze penningmeester 
Bernard Fillieux. 

Opgelet: Door het project "digitalisering 

19de 
 eeuwse parochieregisters" is het 

mogelijk dat bepaalde stukken niet kunnen 

worden geraadpleegd. Wie specifiek in één 


Stadsarchief Roeselare 

Openingstijden: elke maandag en woensdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur. 
E-post : archief@roeselare.be 

Roeselare 1(0) jaar terug 

Ook dit jaar kunt u weer in CC De Spil terecht voor het filmjournaal van de stad Roeselare.~_ 
Zoals gewoonlijk presenteert het stadsarchief en de Werkgroep Filmarchief u de voorstelling 
'Roeselare, 1(0) jaar terug'. Ditmaal zijn de filmjournaals van 1995 en 2004 aan de beurt.-

Inhet filmjournaal 1995 vindt u volgende onderwerpen terug: 
• 	 Installatie nieuwe gemeenteraad 
• 	 Ontvangst uittredende gemeenteraadsleden 
• 	 Inwijding H. Godelievekerk 
• 	 Wandelen en fietsen langs Vlaamse Wegen 
• 	 Verhuis van De Post 
• 	 Tentoonstelling Jean-Pierre Monseré 
• 	 Voetbalstadion Dosko (Beveren) 
• 	 Onthaal nieuwe inwoners 
• 	 Inhuldiging Frederik Deburghgraeve, Europees zwemkampioen 
• 	 Openbare werken 

Het filmjournaal 2004 behandelt dan weer de volgende onderwerpen: 
• 	 AfWerking ring - eerste spadesteek 


25ste
• bouwbeurs 
• 	 Opening zwembad 


40ste
• Scoutsival 
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• Restauratie Sterreboskasteel + Van den groote oorlog 
• Concert Adriaen Willaert 
• 50 jaar volwassen onderwijs 
• SV Roeselare op de drempel van eerste klasse 
• Fashion show couture en styling 
• Inhuldiging praalgraf van Kleef 
• 60 jaar Bevrij ding . 
• Brusselse week 
• 60 jaar REO-veiling 
• Kerstmarkt 

Dit alles kan u bekijken op zaterdag 22 oktober om 15u en 19u, op zondag 23 oktober om 
15u, op zaterdag 12 november om 15u en 19u en op zaterdag 26 november om 19 u. De 
toegang is gratis. Reserven is verplicht : kaarten kunt u reserveren in CC De Spil op het 
nummer 051 26 57 00. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het stadsarchief 
(051262241). 

In memoriam 

Op 13 augustus 2005 overleed Paula Deburghgraeve. Ze was 37 jaar de huishoudster van de 
familie Favorel. Zo leerden we haar trouwens kennen bij E.B. Noël Favorel toen we met hem 
in contact kwamen dank zij zijn "Zanting en". Telkens werden we er zeer vriendelijk 
ontvangen. Paula werd geboren teMoorslede op 25 augustus 1923. Ze gaf als onderwijzeres 
een tijdje les in de Burgerschool en later in het Dominiek Savio Instituut in Gits. Zo leerde ze 
de familie Favorel kennen en zou er vele jaren de huishoudelijke hulp zijn van E.B. Noël 
Favorel, eerst in Zuidschote en later aan het Polenplein te Roeselare. Baar leven lang stond zij 
ten dienste van de anderen. Paul werd begraven op vrijdag 19 augustus. Aan de families 
Deburghgraeve en Favorel bieden we onze oprechte deelneming aan. 

Burgemeesters, schepenen, pointers en andere magistraten 
van de heerlijkheid Roeselare Ambacht 

Wi((ried Devoldere 

Enkele jaren geleden noteerden we op het Roeselaarse stadarchief uit een aantal rekeningen 
van Roeselare Ambacht de namen van burgemeester, schepenen, pointers en indien vermeld 
ook namen van baljuw, schout, ontvanger of officier. Deze namen kunnen interessant zijn om 
uw familiegeschiedenis aan te vullen. We geven telkens de referte weer en het jaar van de 
rekening, gevolgd door B(urgemeester), S(chepenen), P(ointers) en soms de SC(hout). 

SAR 1062 1656-1657. 
B: Carel De Burcgrave. S: Coolaert Darluyn, Olivier Bauters, Mathys Lawettere, Jan Muyle, 
Jan Vande Winckele en Pieter Van Poucke. P: Jan Van Becke, Gillis Lietaert, Jan De Bruyne 
en Mathys Lawettere. 

SAR 1063 - 1662-1663. 
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B: Carel De Burcgrave. S: Coolaert Darlun, Walrave Lust, Pieter Leyn, Jan Muyle, Jan Vande 
Winckele en Pieter Lievens. P: Jan Van Hecke, Guilliame Hubrecht, Steven Zurynck en Gillis 
De Voos. 

SAR 1064 -1663-1664. 
B: Carel De Burchgraeve. S: Coolaert Darlun, Walrave Lust, Pieter Leyn, Jan Muyle, Jan 
Vande Winckele, Pieter Lievens. P: Jan Van Hecke, Guilliame Hubrecht, Gillis De Voos en 
Gillis Verhelst. SC: Jan Deghewiet (is ook schout van de stad). Jan Jacques De Laere is 
baljuw. 

SAR 1065 -1676-1677. 
B: jonker Guillaume Anthone Zegers. S: Carel De Burghgrave, Lauwereins De Snoeck, 
Guillaume Vande Vyvere, Augustyn Porrette, Michiel Soenen en Pieter Copman. P: Jan 
VereIst, Guillaume Hubrecht, Carel Verburch, Andries Feys, Jacques Wancket en Gillis 
Pillen. SC: Frans Melsens. Frans Coolens is baljuw. Ontvanger: Pieter Copman. Officier: 
Lowys VanGheluwe. 

SAR 1066 1680-1681 (opgesteld in het Frans en dit ook gedurende vele komende jaren). 
B: sieur Jean VereIst. S: Lauwereins De Snouck, Augustyn Poirette, Michie1 Soenen, 
Guillaume Vande Vyvere, Pieter Coopman en Jaeques Rossel. P: Jean Lietaert, Pierre Leins, 
Michiel Lievens, Jaeques Van Dhoome. Ontvanger: Jean Weerbrouck. Nicolays De Brouckere 
is baljuw de ceste terroir. Offcier: Louwys Van Gheluewe, Maryn De Clerck, Baltasaer Van 
Hem, Melchoir Beaumont en Jean Van Hul1e. 

SAR 1067 -1681-1682. 
B: Jean VereIst fs. Robert. S: Lauren De Snouc, Augustyn Poirrette, Michel Soenen, Guille 
Vande vivere, Pierre Coopman en Jaecques Rossel. P: Piere Leins, Michiel Lievens, Jean 
Lietaert en Jaecques Van Doome. Ontvanger: Jean Werrebrouck. Baljuw: Nicolas De 
Brouckere. 

SAR 1068 1682-1683. 
B: Jean VereIst fs. Robert. S: Lauram De Snouck, Augustin Poirrette, Michel Soenen, 
Guilliame Vande Vyvere en Jacques Rossel. P: Jean Lietaert, Michel Lievens en Jaecques Van 
Doome. Sergeant (officier): Lowys Van Gheluwe, Balthasar Van Heem en Jean Van Heu1e. 
Ontvanger: Jean Werbrouck. 

SAR 1069 - 1683-1684. 
B: Jean Verhelst fs. Robert. S: Guilliaeme Vande Vyvere, Augustyn Poirrette, Jaecqs Roussel, 
Michel Soenen, Jaecqs Wancket en André Feys. P: Jean Lietaert, Michel Lievens, Jaqs Van 
Doome. SC: Frans Melsens. Baljuw: Nicola De Brouckere. 

SAR 1070 - 1684-1685. 

B;: Jean Verhelst fs. Robert. S: Guilliame Vande Vyvere, Augustin Poirrette, Jaeqs Roussel, 

Michel Soenen, Jaeqs Wancket en André Feys. P: Jean Lietaert, Laurain De Snouck, Michel 

Lievens en Michel Termote. Sergeant: LO\vys Van Gheluwe, Baltazar Van Helm, Jean Van 

Heule en Maryn De Clercq. 


(wordt vervolgd) 
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
Provinciale afdeling West-Vlaanderen 

33ste West-Vlaamse Ontmoetingsdag 

Roeselare (Rumbeke) zondag 13 november 2005 

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 
provinciale afdeling West-Vlaanderen - heeft dit jaar plaats op zondag 13 november 
2005 in Feestzaal 't OUD STADHUIS, Kerkplein 18, 8800 Roeselare-Rumbeke. teL 
051 200256 

lOuur:BOEKENBEURS 

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

genealogische computersoftware, e.d. 

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

eveneens gegevens uitwisselen. 


12.30 uur: MIDDAGMAAL 

De prij s voor het middagmaal bedraagt 19 euro. Vooraf inschrijven is gewenst Dit kan 
bij de provinciale secretaris (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. TeL 057 
42 29 85 of via e-post : noel.boussemaere@skynet.be ). Men kan de dag zelf nog 
uitzonderlijk inschrijven tot 10.30 uur (wil voor gepast geld zorgen). 
Menu: 

Vlaamse Hutsepot 

Koffie en gebak 


(twee gewone drankjes inbegrepen) 


14.30 uur: 

Voordracht: 
Geboorte en opvoeding van onze voorouders 

door Rik Castelain 

16.00 uur: EINDE 

mailto:noel.boussemaere@skynet.be


Hoe word ik lid van de 

Vlaamse Vereniging voor Familiekunde? 


Je stort gewoon het lidgeld (30 euro als gewoon lid, 45 euro als steunend lid, 75 
euro minimum als beschermend lid) op rekening 414-1171221-79 van VVF 
Antwerpen-Merksem. 
Ieder lid ontvangt maandelijks het tijdschrift VLAAMSE STAM. De leden 
kunnen ook uitgaven en formulieren aan goedkopere tarieven verkrijgen (zie 
omslag Vlaamse Stam). Alle briefwisseling in verband met lidmaatschap, 
bemiddeling, familieverenigingen, heraldisch kollege enz . : 

CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS VVF 
Dienst: ................................................. . 

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

Inhoud van dit nummer: 
Kalender Regionale VVF -afdelingen Kortrijk en Roeselare 34 
Roeselare 1(0) jaar terug 36 
Burgemeesters, schepenen, pointers en andere magistraten van de heerlijkheid 
Roeselare Ambacht (Wilfried Devoldere) 37 

HOE ONTVANG IK 'T STAMBOOMPJE ??? 

Alle VVF- leden van de afdeling ROESELARE en KORTRIJK kunnen ons krantje gratis ontvangen. Graag 
vragen we echter een vrijwillige bijdrage van 2,5 euro per jaar. Deze vrije bijdrage dekt in feite enkel de 
verzendingskosten voor ons tijdschriftje. Niet-leden of leden van andere afdelingen kunnen ons tijdschriftje 
bekomen door storting van 6 euro (buitenland: 8,5 euro), eveneens op rekening 467-5022971-10 van VVf 
Roeselare, p.a. Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare. EEN STEUNTJE (vrij !) VAN ONZE LEDEN ZULLEN 
WE ALTIJD MET DANK AANVAARDEN én GEBRUIKEN!!! 
Stuur alle adressen en adreswijzigingen, eventueel klachten bij het niet ontvangen door naar: 

Bemard Fillieux (e-post : bemard.fillieux@pandora.be) 
Wilde Kastanjestraat 10 
8800 Rumbeke 

Artikels voor het nummer van januari 2006 
Het nummer van januari bevat de aankondigingen van alle activiteiten van de maanden januari tot en 

met maart 2006. Mogen we vragen de teksten klaar te hebben tegen 1 december e.k. en deze te bezorgen op de 
redactie. Wie korte artikels klaar heeft, kan deze ook bezorgen, eveneens tegen 1 december. 
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