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FORMULIEREN.
Leden

Niet-Leden

10 Fr.

15 Fr.

Fr.

1,5 Fr.

50 Fr.

65 Fr.

75 Fr.

100 Fr.

120 Fr.

150 Fr.

Kwartierstaat 64 :
gewone uitvoering (KW 64)
Formulieren formaat Din A4, per stuk
Beschikbaar : Persoonskaart (P) - Gezinskaart (G)
Kwartierstaat 8 (KWS) - Kinderèn (K)
Familiewapen enkel (FWe) of dubbel (FWd)
Propagandamap, ter kennismaking
Bevat: 2 KW 64, 15 G, 4 K, 10 P, 1 KWB, 2 FW.
LEDENLIJST. Bijgewerkt tot 31-12-1973
KURSUS OUD-SCHRIFT ll.
Tien lessen in opbergmap
Kursus in verschijning.

VLAAMSE STAM. OUDE JAARGANGEN. LOSSE NUMMERS.
1965 Uitgeput.
1966 4 nrs. +
1967 6 nrs. +
1968 6 nrs. +
1969 6 nrs. +
1970 10 nrs. +
1971 10 nrs. +
1972 10 nrs. +
1973 10 nrs. +
1974 10 nrs. +

indices.
indices.
indices.
indices.
indices.
,indices.
indices.
indices.

Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Beschikbaar.
Indices; Beschikbaar.

foor leden : losse nrs. : 50 Fr. - Dubbele nrs. : 100 Fr. - Jaargang : 400 Fr.
!oor niet-leden : losse nrs.: 80 Fr. - Dubbele nrs.: 160 Fr. - Jaargang: 600 Fr.
'laarns Kwartierstatenboek 1.
'laarns Kwartierstatenboek ll.
- Beschadigde of onvotlerttn»

Leden : 300 Fr.
Leden : 300 Fr.
OYOmn/<,,,,.~ "~- .,,

.

Niet-Leden : 400 Fr.
Niet-Leden : 400 Fr.

maandblad van de
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Wie zó ver in het verleden wil, - en ook de anderen allicht, - kan raad
ragen aan de Fédération des Sociétés française de Généalogie, d'Héraldique et
'e Sigillographie.
De Fédération ontstond in 1968, uit het samengaan van de vijf grote genealoische verenigingen (29) en de Société française d'Héraldique et de Sigillographie
30). Die federatie is het gevolg van ondervinding, ook in Frankrijk opgedaan,
nerztlds dat een versnippering der krachten niet vooruit helpt, anderzijds dat
nderling hulpbetoon onmisbaar blijkt te zijn. De man die deze eenmaking verweenlijkte is een beroemd historicus, de hertog de la Force (31). Speciaal over
rans-Vlaanderen werd hier niet gehandeld : de lezers van Vlaamse Stam zijn
1gelicht over wat daar kan gevonden worden (32).
Met dit alles is niets verteld over het groots genealogisch verleden van
rankrijk. Wie daar belangstelling voor heeft, raadplege het uitstekend boekje van
ierre DURYE (33), die een hoge funktie bekleedt in de Archives Nationales, en
ivens archivaris is van de Association de la Noblesse Française, - wat niet belet
at Durye een levendige belangstelling heeft voor niet-adellijke genealogie (34).

J.G. DE BROUWERE

PERSOONSNAMEN UIT HET RENTENREGISTER ANNO 1494
VAN DE KARTUIZE SINT MAARTENS BOS
TE SINT-MARTENS-LIERDE
Inleiding
De persoonsnamen die hieronder volgen hebben we genomen
uit het rentenregister anno 1494 van de kartuize Sint Maartens Bos
te Sint-Martens-Lierde (1 ). Deze kartuize inde renten in de_ steden
Aalst, Geraardsbergen, Lessines, Oudenaarde en- in de volgende
dorpen van Zuid-Oostvlaanderen : Deftinge, Erwetegem, Everbeek,
Goeferdinge, Grotenberge, Michelbeke, Moerbeke (Gb.), Nederboelare, Nederbrakel, Onkerzele, Opbrakel, Ophasselt, Outer, Overboelare, Schendelbeke, Sint-Maria-Horebeke, Sint-Maria-Latem, SintMaria-Lierde, Sint-Martens-Lierde, Steenhuize, Strijpen, Zarlardinge, Zegelsem en Zottegem.
In dit register komt geen melding voor van de renten en renteplichtigen in de heerlijkheid Morenbroek ; heerlijkheid die gelegen
was op Hemelveerdgem en Ophasselt. Het renten- en pachtregister
van 1426 geeft die echter wel (2).

l) Centra d'entraide généalogique c/o Dr. du Chalard, 53 Villaines-Ja-Juhel ; Centra généalogique de Paris, rue de Richelieu, 64, 75.000 Paris ; Cercle généalogique du Centra,
41, Saint-Gervais-Ja-Forêt ; Cercle généalogique d'Alsace, c/o Direction des Archives
du Bas-Rhin, rue Fischart, 5, 67.000 Strasbourg ; Centra généalogique de J'Ouest, impasse
Copernic, 2, 44.000 Nantes.
J) rue de Corcelles, 113, 75.000 Paris (17e).
1) M. Je duc de Ja Force, 41, Saint-Gervais-Ja-Forêt. Het is toevallig dat de Cercle gén.
du Centra in dezelfde gemeente is gehuisvest: dit keer bij graaf Raoul de Warren.
2) VVF-ers hebben trouwens véél bijgedragen, om de bronnen uit dit N. deel van
Frankrijk bereikbaar te maken. Laten we drie, zeer verschillende vb. citeren : G.
JANSSEN. Les tamilles de Cape/febrouck. Préface de W. van HJLLE. Mons-en-Baroeul ;
s.d. ; W. van HJLLE. La Cour féodale du Perron de Bergues, Bergues-Saint-Winoc,
Gent, 1973, 4 vol., Thérèse VERGRJETE. Indices op de staten van goed van SintWinoksbergen. Handzame, 1972-1973, 3 vol. (Mejuffrouw Vergriete is archivaris van SintWinoksbergen, en trouw Jid VVF).
!) Th VERGRIETE. Les bourgeois de Bergues, 1389-1793. Handzame, 1969. Baron de CROESER de BERGES. Abrégé généalogique de la parenté de messire. Michel Drieux, dit
Driutius. Herdruk van de uitgave 1785. Handzame 1970. En dan nog een werk dat · dit
van Janssen benadert. W. van HJLLE. Le comité de Wormhoudt. Aperçu historique,
généalogies, liste d'habitants. Handzame, 1970.
l) P. DURYE. La généalogie. 3e éd. Parijs, 1971. (Que sais-je '?; 917). Spijtig, dat in deze
3de uitgave revue et mise à jour, geen melding is gemaakt van VVF, wat op blz. 32
en 121 toch nuttig ware geweest, - wijl blz. 24 onze Lindemans nog steeds bij de
Nederlanders gerekend wordt. Een ander frans werk, dat eerder een handleiding is bij
de uitwerking van reeds gevonden gegevens, maar toch wel eens nuttig kan zijn is,
LP. ROYER. Traité pratique de recherches généalogic;ues. Paris, 1958.
) Het Franse klasseringssysteem in de Archives Départementales is wel wat verschillend
van het onze. Een inleiding : R. GANDILHON. Les archives départementales de France.
In : ARCHIEF- EN BIBLIOTHEEKWEZEN IN BELGIE, XLV (1974), 585-601.

Opvallend is wel het groot aantal renteplichtigen te Geraardsbergen. Die uitgebreide reeks renteninning aldaar dankte de kartuize
ontegensprekelijk aan de tussenkomst van haar stichter Jan Gheylinc. In 1330 strafte Lodewijk van Nevers, gra9-f van Vlaanderen, de
stad Geraardsbergen om haar opstandigheid. Hij konfiskeerde de
renten van de gilden der stad. In de maand november van 1330 maakte
het stadsmagistraat de gekonfiskeerde renten over aan de kartuize
van Sint-Martens-Lierde (3). Jan Gheylinc behoorde tot de elite van
de stad en was bovendien nog raadgever van de graaf van Vlaanderen.
Zonder twijfel zal zijn machtspositie in het afvloeien van de renten
naar de kartuize wel een rol gespeeld hebben. Volgens het renten(1) - RIJKSARCHIEF RONSE. Fonds Kartuizers Sint-Martens-Lierde. nr. 29. « Dit naervolghende
zijn de renten vanden Saertreusen ten bossche alzo zij stonden int jaer XIJIJ C ende XCIJIJ.
(2) - Valère GAUBLOMME : Persoonsnamen uit het Rente- en Pachtregister anno 1426 van de
kartuize van Sint-Martens-Lierde. In : Vlaamse Stam, jaargang X, 1974, nr. 7, blz. 453-456
en nr. 8, blz. 499-506.
(3) - RIJKSARCHIEF RONSE. Fonds Kartuizers Sint-Martens-Lierde. Charters. Verkoop de Portemont, nr. 2749. Origineel. November 1330.
Zie nog over de renten te Geraardsbergen het charter zonder
maect alleen mencioen vanden gulden van gheroutsberghe ende
.- Valère GAUBLOMME : De kartuize van Sint Maartens Bos
ontbonden gilden van Geraardsbergen in 1330. In : Het Land
nr. 4, blz. 165-177.

datering getiteld : « Dese rolle
niet van ghecreghenen renten ».
te Sint-Martens-Lierde en de
van Aalst, jaargang XIV, 1962,

register van 1494 beliep de som der te innen renten in Geraardsbergen 48 ponden en 3 s. met kerstavond en 48 ponden en 3 s. met
het feest van Sint-Jan de Doper. Van de renten te Geraardsbergen
heeft de kartuize quasi niets genoten, en zeker niet vóór 1494. Oorlogen en plunderingen waren daar oorzaak van (4).
Het rentenregister van 1494 geeft in totaal 531 renteplichtigen
waarvan 513 met volledige naam. We citeren de naam in alfabetische
orde. We geven ze in het origineel. De genitiefvormen laten we intakt.
Voor wat Geraardsbergen betreft hebben we de indeling per straat
behouden.

Valère

Brugstraat

AALST
- doir gheerd ghiselins
- jan scoots huus
- goossin vijncke

DEFTINGE
-

willem de mueleneere
jan droesbeke
pieter droesbeke
jan groeneputte
manghelm trauwaerts hoirs
doir gillis vanden damme
doir pieters vanden vivere
gillis vander rnijnsbruqqhe erve
jan vander poorten
boudins wolf stede

-

jan bogaerds erve
jan cleymaets stede
pieter cleymaets hoirs
jacob coolbrants erve
cool de screvele
gooric de screvele
doir gillis van brakele
jan van brecht
thomaes vanden kerchove
pieter vander streect
jans land van zaffele
willem · vander streect

GAUBLOMME

-

Denderstraat
- fuit gillis van eslbrouc
- der horien van godevaert mylot
- wilem vander cammen

ERWETEGEM

E V E R 8 E E K
-

gillis cubbers land
Jan de tant
arend dooreman
arend maroot
gillis spittaels
meester philips wieland

G E R

A A

(4) - « Ende es te wetene dat mids den oorloghen die nu bestreden zijn int jaer LXXXIJ ende
LXXXVI IJ de vornomde stad gheheel es verbarrent gheweest zo datter lette! , huusen zijn
bliven staende maer ter tijd van nu eenighe werden ghemaect daer men mede ghecomposeert
heeft ende de rente ghemindert bij oorlove van onsen heuversten. Ende es te wetene dat dit
papier benamt alle de rentiers als zij ghegolden hebben maer die nu ter tijd nit en ghelden
daer staet en ghescreven die mach men al te met uutgheven als ze iemand begheerd. »
Inleiding op de rentenreeks te Geraardsbergen, rentenregister anno 1494.

_Dutsstraat
-

gheerds capellaens huus
heinric coppens huus
jan sterken huus
sanders vander fonteyne
clais vander quaetpoort huus
doir symoens van laerbeke
adriaen van scalkem
fuit pieters van scalkem
laurents van wettere
der wedewen gillis van laerbeke

-

gheerd baddijns huus
wouter muushonts huus
jooris van audenaerde
adriaens vandsr biest huus
jan vander biest
pieter vander biest
gillis vander jueght huus
michiel van hughevelde
lodewijc van roost

Gaffe/straat

1:-

-

R D S 8 E R G E N

buiten· de Boelarepoort
pieter bellekin
jan dierebroors
symoens dierbroots huus
gillis de marteleeren f. gillis
adriaen der moyen kindren erve
gillis sceemakers hoirs
adriaens vander muelne huus

Borrestraatje
- coolaerts costers huus
- doir pieters vander quaetpoort
- dat mergrieten zeewouts was

fuit gillis artuers
gillis de norre
gauwein de wannemakere
jan mechelaerts huus
jan regheqaerds huus
mergriete reghewaerds
heinric scullins
fuit pieter smouts
meester gheerd uten dale
arends uter poorten huus
der hoyrien huus joncher jans van vile
jan van wassenhove

Geitstraat
- dat jans van zene was

Kloosterstraat
- jan de clerc
- lamsen doeminiets huus
- der wedewen gabrieels huus

Ham
-

martin de hagheleere
pieter lentins huus
gheerds plackers huus
pieter seys
matthijs vanden damme
berthelmeeus van speybrouc

Hoek
-

gillis bogaerds huus
jan gapenberch
wedewe jan pilaets
adriaens smeeds huus
stevin vander mijnbrugghen
jan van loys erve

Markt
-

raesse de vroede
heinric joos
jan oots
vranke papeians
der kinders sceemakers huus
wilen hughen vanden bossche huus

Molenstraatje
- gillis drivers huus
- her gillis inghels huus
- heinric jolijt

Nederhunnegemstraat
- der wedewen anijns erve
- doir van janne de meersman
- jans mersmans huuss
- wedewe jans moors
- wedewe smermans
- gheerds vanden walle huus
- gillis vander dutsen
- wedewen vander ecke huus
- Jans vander helst huus _
- jans van dutse huus
- gheerd van hove
- doir Willems van mulem
- doir danneels van raccoord
- jan van dudse
- gillis svos huus

Nieuwst raat
-

hector joos
doir pieter keermans
Jans vander mucken huus
doir jans van ghele

Overhunnegemstraat
- martin blommaerts huus
- rombaud cromweghen
- philips de mey
- jan de meyere
- gillis de rooc
- Willem de muldre
- jan gheerds huus
- fuit lievin gotemans
- maes hellins stede
- jan lysen
- pieter lombards huus
24R

-

mijns heeren spreets stede
pauwels swalen huus
marten sweerts huus
jans huus vanden heernelde
adriaens vander quaetpoort huus
adriaen van scalkem
pieters van scalkems erve
jan vleeschouwers huus

-

her jans vander haghe huus
pieters van haken huus
jan vijts huus
lievin vijts
adriaens ympins huus
dat wilen jan ysenbaerts was

Klein Putsemein
Buiten de Overpoorten
- der wedewen gillis blanders
- jan carpers huus
- heynric de luuc
- joos de nil
- doir jan ganshoorens
- pieter mertins
- der wedewen -gheerd rijkaerds
- grielen squoex huus
- jans huus vander muelne
- jans vander quaetpoort erve
- doir pieters vander quaetpoort
- pieter vander schueren
- mer raessen erve van liedekerke
- doir clais van voorde
- pieter van voorde
- stoffels van zaerlinghen huus

-

stevin scrudeneerts huus
roglers shanen huus
tuit wilen claren neeten
clais norren huus
doir zeghers graefmakers
jan van maerbrouc
tuit .... jans van oudenaerde
wlllern' van vosberghe
dat wouters zeghers was

-

adriaen vanden parre
Willems huus ende erve vander cammen
fuit jans vander motten
willem vander cammen
fuit jans vander zee

-

cornelis nachteghale
gheerds scoutharinckx huus
jan vander muelne
der wedewen jan wispelets huus

Schoolstraat

Solleveld

Oude Paardemarkt
- meester gheerd van dale
- wilen gheerd vanden walle
- van kathelinen vanden wilderoo

Wendelijnstraatje
-

laucen stands huus
doir laucen de tand
Jans papen huus
bette spelmakers
meester heinrix tsonken huus
willems van muien huus

-

doir jan borremans
gillis bouchors
de kindere cappriuns erve
jan cuerooohe
heyne faeniaerts
doir pieter pilate
wedewe jans vander helst
adriaen vander mijnsbrugghen
jooris vander overdudssn

GOEFERDINGE

GROTENBERGE
-

fuit wilen kathelinen bloummaerts
truden gillaerts erve
doir lievin herbouts
gillis roegiers
jan vanden moere
arends van wassenhove erve

LESSINES
- Jan gllliots land

Pietersstraatje
- david maerbeex huus

Grote Putsemein
- robbin sbaten huus
- jan bosscaerds brouc
- jans bonten huus
- doir adriaens croox
- adriaen cruuke
- hellin cruux erve
- robbin de bael
- lievin de griec
- symoens doens
- jan keynoots erve
- raes keuninx erve
- dat arend kullekins was
- jans paigen huus
- jan rutsemeels huus
- was wilen gillis scrlmers
- pieter uten dale
- an adriaens van asterbeke
- [aspar van boelaer
- gillis van coppenhole
- tuit clais vanden breeden
- adriaen vanden cleye
- beatrijsen vander biest

Steenstraat
MICHELBEKE
-

jan bullins huus
fuit toussaint de parkementmakere
jan de vos
gheyle vranx huus

-

jan hoels
matheeus malaerts huus
fuit Jans neven
van wouters screerens weghen

-

clais tolleneeren stede
clais vanden velde
pieters ympins stede
pauwels vander hasselt

« Verdillestrate »

MOERBEKE
(Geraardsbergen)
- der wedewen lijsen erve
- doir gheerds vander beke

Vissersstraatje
- adriaen vander helst
- berthelmeus vander helst

Reep
-

haste boone
jan reyghers huus
namaels goels rauters
lievin vanden roo
raes vander meere
anden bogaert van eghe
wilen jans van steenhuuse
pauwels van stralen

N E D E R B O E L A R E
- giliames uter wilghen

N E D E R B R A K E L
- joos caltels stede
- jan clement
- staessin de vleeschouwere
- gillis faniaerts
- groeten shonts stede
- jan kerstiaens
- fuit Jans rauters
- doir clais scietcatte

- eustaes scietcatte
- pieter scietcatte
- up scooneers hofstat
- jans tayen stede
- joos vander marc
- dat gillis vleeschouwers was
- doir Jans vleeschouwers

0 N K E R Z E L E
- Jan brunnegartson
- de kindren raes cuennix
- jan de mol
- jacob nauweels
- gillis mijns erve
- llevin vanden nieuwendoorpe
- doir lievins vander poorten
- adriaens vander schuere erve
- tusschen laurens vos . . . erve

OPBRAKEL
- mergriete scosters
- jan de weer
- gheerds peuyte
- jan smeets erve
- jan smouets stede
- jan soys erve ... vander linden
- gillise voet
- doir jans weerts
- pi eter· withans erve

0 P H A S S E L T
- jan baten
- doir pieters brauwers
- zegher de brauwere
- lievin de bruwere
- doir van pieter de bruwere
- pieter de coc ende zijn zustere
- fuit wilen ghijs scupers
- pieters stede van scauenberghe
- causin de muldere
- lievin de vlamijnc
- jans vander biest erve

0 U D E

N A A

R D E

- Janne gheraerds
- pieter vander helst
- wilen arendt van maercke

0 UT ER
- gillis van ladeuse
- mer adriaen van ravescoot

0 V E R B O E L A R E
- gillis beverlijnc
- gillis bouchors
-' doir jan compeins

- claeys de crane
- clais mahoens
- bave pamelaerts
- der wedewen payens land
- jan stuellns
- doir jane van cullem
- de kinderen Jans van cullem
- doir michiels van cullem
- nathalie van cullem
- olivier vanden bossche
- Jan van longheval

S C H E N D E L B E K E
.,.... kerstiaens de poortere
- pieter wevelberch

SINT-MARIA-HOREBEKE
- gillis scaep van zijn wijts weghen

SINT-MARIA-LIERDE
- cornelis colage fs jans
- jan danneels
- danneel de corvere
- baerbele goeyons
- martine goeyons
- gillis hergoot
- gillis joos erve
- janne karieman
- arend lettewerc
- jan van caneghem
- gillis vanden riede

- sanders mlJnke
- an muelenlJsers lochtinc
- dolr glllls otten
- full glllls persemiers
- doir jakemaerts smeeds taudenaerde
- fuit jan pieters
- joos prieels
- fuif jan smeets
- katheline smeeds
. - doir her pieter smeeds
- jan stuckelin
- fuit willems vanden bouchaute
- jan vanden hole
- joos vanden walle
- katheline vander holderbeke
- pieter screerere te leeuwerghem
- dolr jacob vander holderbeken
- Jacob vander holderbeke
- clals vander hollerbeken
- loey vander hollerbeken
- tuit pleters vander hollerbeken
- dolr wedewe godevaerts vander motten
- tuit gillis vander stichelen
- robbrecht vander stichelen
- jans lochtlnc vander streect
- fuit raes vander streect
- jonchere dannels van heerzele
- fuit taillefers van scoorsse
- jan van twembeke
- doir jans van zattele
- gillis erve van ydeghem
- wedewé pieters vleeschouwers
- kaerle wiilemets

- de weesen meester gheerolf vander haghen

SINT-MARTENS-LIERDE
SINT-MARIA-OUDENHOVE
- jan artuers
- arend bijn
- toebehoorende gheerde brechts
- pieter brechts
- doir jan broucmans
- doir gheerds clercx
- fiut her gillis clercx
- doir jan colage fs gillls
- jacob coolbrand
- de weesen van pieter coolbrands
- doir van janne de laet
- pieter de cooman
- gillis de smet fs gillis
- jacob de smet
- adrlaen de voldre
- gheerds gontaerts stede
- jan heyndericx te ghend
- doir pieter hergoots
- de wedewe joos kemels
- gillis kerchofs stede
- jan kuetrix
- arend lettewerc
- gillis maes
- jan mijnke fs jans

- adriaen berchmans veldekin
- gillis clement
- gillis colage fs jans
- doir jan colage fs gillis
-:-- jan colage fs jans
- doir gillis collagen fs jans
- adriaen compein
- pieter compein
- pieter coppins
- cool cousijns erve
..:.. doir gillis cousijns fs coolaerts
- fuit symoens cranen
- martin de backere
- meester pauwels debaenst
- clais de bisschop
- joos de hayere
- andries de mil
- jan de neve fs stevins
- Jan de pipere
- jan de taye fs jans
- clais de zuttere fs clais
- meester gillis de zuttere
- pieter de zuttere fs clais
- pieter de zuttere fs Jans

- hoorien van Janne den griec
- lijsbetten ghellincx
- doir Jans ielewiten
- jan kaenst stedekin
- arend luux
- her maes spapen stede
- doir gheerds marteleeren
- andries mijnke
- gillis mijnke fs jans
- jan miJnke fs andries
- jan mijnke fs gillis
- sanders mijnke
- doir andrles mijnken
- jan millis hoorlen
- doir adriaen moenins
- her thomaes - mulders stede
- doir adriaens plackers
- joos prieel
- fuit jans poncheus van lessene
- artuer roegiers
- lijsbette roegiers
- vroone roegiers
- doir pieter ruts
- fuit symoens ruwen
- doir jan sarmaerts
- fuit ... Jans smeeds
- jakemaerts smeets land
- grite stayen
- doir jans tayen
- doir gheerds vander stichelen
- gillis vanden barre
- doir luux vanden bossche
- fuit pieters vander cammen
- de weesen Jacobs vanden dale
- adriaen van den damme
- jans rnersch, vanden damme
- fuit artuers vanden essche
- der kindren stede vanden haute
- heiren van pieteren vanden male
- janne vanden opstalle
- pieter vanden velde
- gillis vander beken stede
- lijsbette vander poorten fs lievins
- fuit clais vander schuere
- jans brouc vander schuere
- dhoirs glllis vander wee
- gillis vander weeden
- jan vander weeden
- artuers veldekin van lenthoud
- adriaen van oodicke
- clais van oodicke
- andries stede van oodicke
- doir danneels van raccoord
- doir raas van torteboome
- jan van twembeke
- jans vleeschouwers stede
- doir jan zeghers van ydeghem
- dhoirs jan zutters
- doir leys zutters
- symoens zutters veldekin

STEENHUIZE
-

doir heinric asaerds
gillis groenincx erve
de wedewe jan reghewaerds
matheeus erve vanden bossche
mathijs vanden bossche
Jan vanden naste
doir metheeus vander haghen
michiels mersch van wareghem

STRIJPEN
- llsvln de colfmakere
- danneel de muudeneere
- gillis van couwenberghe

ZARLARDINGE
•••.•
-

gheerd baddin
gillis de cubbere
andries goossins
de weesen jacob faeniaerts
arend ielewite
jan mahauden
adriaen ende pieter roolfs
clais malioens

Onze kwartierstaat :

- sanders vanden fonteyne
- gillis vanden parre
- jan vander eeken

ZEGELSEM
-

neven roeçters clerx land
joorls cooman
jan de bere
glllis de gheytere
janne de kuuper
pieter de persemier
margriete kuetrix
de wedewe laurens mulders
de kinderen van janne preudomme
stevin scietcatte
over callen scietcats
fuit stevins scietcatten doude
jans smeeds land
arend vander linden
fuit pieter wouters

ZOTTEGEM
- ogler de vleeschouwere
- fuit .robbrechts willemets

VANHULLE ROMANIE
De 100-Jarige van Heist-aan-Zee

Op zondag 27 april j.l. werd Rommetje 100 jaar. Dit ging niet onopgemerkt
voorbij want allerlei feestelijkheden grepen plaats. In het kader van de officiële
viering werd een tentoonstelling gehouderi van 26 april tot 4 mei rond het thema
van de eeuwelinge.
Het is niet alleen omdat dit vrouwtje het geluk heeft van in goede gezondheid
haar honderdste verjaardag te vieren, dat we haar willen gedenken met de publikatie
van o.a. haar vooroudertafel ; ook willen we hierbij eens huldigen alle stille, eenvoudige en offervaardige moeders en hun prijzen voor de trouw en hun volle
inzet voor hun huisgezin gedurende een gans leven.

*
**

Romanie werd geboren niet te Heist maar te Sinte-Kruis op 27 april 1875
en op de 28ste gedoopt.
Haar ouders waren eenvoudige lieden die alles aanpakten om de twee
eindjes aan elkaar te knopen. Zo was vader Frans Johannes niet alleen. arbeider
maar ook herbergier, boodschapper (commissionaire) en, visaanbrenger. Nog vertelt
ze met fierheid, toen we de 100-jarige ondervroegen : « Vader was een schone
vent. Hij was fier op zijn witte schabbe (kiel) met rode band en z'n schone mutse.
Zijn jongens zijn ook allemaal schone. Vader heeft veel gewerkt met zijn bende van
10. Hij deed van alles om een zootje (beetje) vis. Moeder Virginie werkte ook veel
en moest bij de rijke families minne spelen en aan de wastobbe staan. Mijn broer
Leon, de jongste van de 10, kon in de koffiekanne toen hij werd geboren. Vader
hielp ook de badkarren naar het water slepen. Ze droegen dan ook grote lange
zwembroeken. Mijn zuster Helene was toch ook zo'n schoon vrouwmens.» Zo kan
ze uren vertellen over de« ouden tyd », te lang om te melden.
Haar ouders hebben 10 kinderen grootgebracht (4 jongens en 6 meisjes) diq
allen· welstellende burgers geworden zijn. Zij was de derde van de bende. Alleen
haar zuster Hélène is nog in leven.
Alhoewel geboren te Sinte-Kruis mag Romanie als een volwaardige Heistse
aangezien worden, immers haar ouders zijn naar Heist gekomen toen ze 2 jaar oud
was (op 13 oogst 1877). Er werden nog 6 ki.nderen van de 10 te Heist geboren.
Romanie huwde in 1901 met Martony Constant en schonk het leven aan 3 kinderen :
Lydie, Leon en Angèle. Thans telt de eeuwelinge 7 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Al de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn geboren en
getogen te Heist. Er is een stam naar Turnhout uitgeweken.
De 100-jarige is altijd een eenvoudige, stille huismoeder geweest. Haar
kinderen werden streng opgevoed. Alhoewel er geen lijfstraffen bij te pas kwamen

