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LANDEG EM SE BELASTINGPLICHTIGEN
IN 1557 EN 1577
Tot op heden hebben we vier lijsten van Landegmse belastingplichtigen uit
de tweede helft van de 16e eeuw teruggevonden. De oudst bewaarde
dateert van 1557, twee uit 1577 en een uit 1571.
Belastingplichtigen van 1557*
Deze belasting werd geïnd op bevel van Filips II, de zoon van de legen
darische Keizer Karei V.
Bij de uitgave van deze tekst heb ik mijn toevoegingen cursief weergege
ven. Soms is het moeiljk uit te maken of een hoofdletter of kleine letter
moet gelezen worden, maar voor de naam zelf speelt dit geen rol. Als ik
bepaalde letters niet konden ontcijferen, heb ik mijn interpretatie tussen o
geplaatst. De afkortingstekens heb ik tussen () opgelost. Geschrapte woor
den of zinsdelen zijn in vette letter weergegeven. In deze lijst komen enke
le personen voor van wie we weten dat ze enkele jaren na het opstellen van
deze lijst wegens hun nieuwe geloofsovertuiging Landegem hebben moe
ten verlaten of gedood werden^. Hun namen heb ik in deze tekstuitgave
onderstreept. Het verschuldigde bedrag wordt weergegeven in ponden,
schelllingen en groten.
Pas na de publicatie van de vier lijsten zal duidelijk worden, hoe de bevol
king van Landegem in volle reformatietijd is geëvolueerd, wie Landegem
heeft verlaten en wie de nieuwkomers waren.

(Ir) Dit n(aer)volghende es dlast vander prochie van Landeghem over
com(m)en van connincx ons gheduscht(en)3 heeren weghe nu te kes<afl<or-

1
2

RAG, fonds Oudburg, nr. 1714.
Zie J. Luyssaert, Ketters, verdachten en slechte katholieken in het Land
van Nevele tijdens de 16e en 17e eeuw, in Mensen van toen, jg; 4
(1994), afl; 1, p. 2-29.
Geduschten is een schrijffout voor gedachten in de betekenis
“gevreesd”.
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ting> xvC zeven en(de) vyftich Ten Laste van(de) prochie van landeghe(m)
Bedraghen(de) ijC Ixxxviii £ ix sch. j d. boven dien point en scryve(n)
en(de) gaeren Ende es ghepoy(n)t by Cristiae(n) van(der) verniet pieter
calla(n)t pieter heyndr(ickx) ghyselbrecht pyfroen en(de) adriae(n) vanden
keerchove np huerl(ieden) eedt Zo het behoort
Overdam
Jan De scoemakere
Joos zutterma(n)
Emont de buc
meeus va(n) yfte
Jan van eenhorne
Arent van Renterghe(m)
lievin bouckaert
De we(duw)e willem heyndr(ickx)
de zelve van s(in)te mergr(iete)‘‘ thiende
Jacop de wulf
Jan stofferis <onleesbaar>
De W(eduw)e daneel de keysere
Jan serraes
Arent de maech
De we(duw)e) gile(s) vleric
heyndric vleric
pieter kindekins
blasin maes
Totaal:

2 0-6
-

2-7-6

0 10-1
-

0-24-6
0-24-10
3 - 12-3
4 - 14-4
5-2-1
0 8-8
0-25-2
0-30-7
0-18-6
2-5-0
0 20-2
0-3-9
0-4-5
0-15-0
0-15-6
30-9-4

(1 v) Gheerof bultinc
Jan serraes
Jooris de wulf
de stede Jan coppins
Gheerof coppins
Jan coppins
de(n) zelve ov(er) Jacop de baets
Stasi n de veij

-

-

0-8-4
0-15-3
0-4-0
0-4-2
0-16-0
0-9-10
0-29-9
0-9-6

De kerk van Landegem is toegewijd aan de heileige Margareta.
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pieter va(n) pollare
Jan va(n) Ravescot
vyne^ smeyers
Tannekin smeyers
Willem va(n) Wass(en)hove
Loen(in)6 vrient
Jacop de baets
Joos van wassenhove
Pieter en(de) Luuc hevndr(ickx) tzamen
Daneel de vlieghere
Jan Rykaert
Joos de meyere
gheerof de wulf
martin vander heyden
Jan lybaert
Joos de caluwe
Davidt de meyere
De We(duw)e Jan van Rent(er)gh(em) vander thiende
van(den) prelaet va(n) dronghe(n)
francois heste
Dhoyrs Arent coppins
(2r) stedekin meeus scamp
herma(n) dappe
dupwoneghe jan serraes
franch(ois) maes of dien schuldich es
Som(m)a
West houc
her pieter stuerbouF
Jan de keysere
stedekin gheerof de meij

5
6

7

0-9-6
0-5-0
0-3-8
0-3-0
0-3-0
0-3-6
0-18-1
0-7-1
3-18-9
0-3-2
0-8-9
0-8-7
0-14-3
0-4-7
0-13-2
0-3-6
0-12-1
2-15-11
0-3-0
0-3-8
0-2-0
0-2-0
0-0-14
0-0-14
49-2-6

0-4-10
0-2-0
0-0-12

Vleivorm van Livinus.
Afleiding van de heiigennaam Appolonius
Pastoor van Landegem; F. Michem {De pastoors van het Land van
Nevele, in Het Land van Nevele, jg. 4 (1973), afl. 3, p. 140) vermeldt
hem in 1585, maar uit dit document blijkt dat hij in 1557 al in Landegem
woonde.
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Gheerof maes
W(ille)m van driessche
Jacop de Rave
gheerof coppins
stedekin lievin sloc
De We(duw)e W(ille)m de wulf
Adriae(n) nietCgaders)»
gheerof de buc of de stede daer hy up wuende
Pauwels va(n) hoeteghe(ni)
W(ille)m van gavere
Gheerof hansins
W(ille)m metg(aders)
Lievin sloc
Willem metg(aders) fi(liu)s pieters
Laureins va(n) parijs
Totaal
(2v) Daneel van parys
Dhoyrs lievin bultinc
De stede gheerof va(n) parijs
stedekin d(aer) tanne va(n) kerrebr(ouck) wuende
Adriaen metg(aders)
Cristiaen van(der) vennet
Bauwin michiels
Jan sloc
weyn parys
Joos calla(n)t
De We(duw)e Laureins metg(aders)
Gheerof calla(n)t
Gheerof va(n) parys
De w(eduw)e martin claeis van(den) gasthuus Lande
Ley‘^ va(n) quate(m)
Maes mortier en(de) gheerof van parys van(der) huer(inghe)
van(den) prelaat van dronghe(n)

0-39-6

0 6-0
-

0-39-7
0- 30-6
0 2-6
0 2-6
10-12-6
0-9-7
0-11-0
0-0-12
0-21-90
0-20-1
1- 15-0
0-32-10
-

-

0 8-11
-

13-12-1
0-4-11
0-7-6
0-2-9
0 6-0
2-5-4
4-4-9
0 6-0
0-28-9
4-5-9
0-12-3
0-17-5
0-19-9
0-19-7
0-27-6
0-3-2
-

-

0-31-6

® Metgaders betekent “te zamen met, alsook”:
^ Ley is een ontronde vorm van Loy, zelf een korte vorm van Elooi.
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gheerof Lancz weert
Jan goethals
pauwels va(n) oeteghe(m) gheerof fiers en(de) joos va(n)
renterghem ts(a)m(en)
Jan baers
geschrapt: Laureins met(gaders) f(iliu)s
jan van parys matys va(n) parys e(nde) mauwers va(n) parys
ts(a)m(en)
Som(m)a

0-3-0
0-6-11
0-3-0
0-4-0

0-10-6
45-16-9

(3r) Vier Heckene(n)
dhors mauwers de Joncheere
0-17-0
W(ille)m van Renterghe(m)
0-12-0
stede W(ille)m De veij
0-0-18
Jan metg(aders)
0-26-9
Andries van(den) keerchove
7-8-8
Adriae(n) metg(aders) f(iliu)s W(ille)ms
0-24-6
De W(eduw)e Jan van den keerchove ov(er) huer zelven
2-3-4
Adriae(n) van den keerchove
5-17-3
mauwers van(der) vylen
0-3-0
pieter ^\i\\<afkorting> of diet sculdich es
0-6-3
Jan van renterghe(m) metter huer(inghe) van mynen heere van
dronghe(n)
4-1-6
Laureins metg(aders)
0-18-7
Jan van(den) keechove (sic)
0-8-9
Roelant van maldeghem
0-29-3
fierin steyaert
0-8-9
den zelven wil(lem) va(n) malleghe(m) met fierin de pau van(den)
oliemuellene
0-11-3
Bauwin va(n) Renterghe(m) en(de) diezyn goet hauwen
0-35-9
gheerof symoens of diet schuldich es
2-16-6
pieter maes
0-3-0
Gheerof va(n) malleghe(m)
11 10-11
Andries cockuut
2-16-0
Joos va(n) Renterghe(m)
0-16-6
pieter de cuupere
0 2-1 1
willem stoffens
0-0-12
calle bollaerts
-

-
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martin de veij
waal:

0-4-5
47-14-9

(3v) Joos van Renterge(m)
4-3-6
Andries meerezone
Joos va(n) rent(er)che(m) en(de) Jacopcalla(n)t ts(a)in(en)
0-8-0
Dhovrs tanne zwaerts
de w(eduw)e antho(n)is sloc
0-4-0
Jacop calla(n)t
0-20-0
Blas(en) va(n) kerrebr(ouck)
6-8-0
der keercken stedekin mette(n) <onleesbaar>
0-5-2
gheerof steyaert met den zelve(n) vanzine(n) stede
4-4-3
W(ille)m va(n) hulle up zin stede
0-17-10
de(n) zelve(n) noch
0-3-6
adriae(n) metg(aders)
0-13-0
pieter goethals fi(liu)s pieters of diet sculdich es
0-12-11
Joos sloc metter huer(inghe)
0-21 -0
Arent de vreeze
0-4-6
de We(duw)e gheerof de cuupere
0-17-0
Jan de brune
2-5-3
pieter storme of diet sculdich es
0-4-5
pieter de vey of diet sculdich es elders ghesmaldeelt
pieter va(n) mullem
0-19-0
De we(duw)e Jan va(n) mullem
0-2-6
De We(duw)e Laeni(n) (?) daneels
0-34-6
Gheerof de meij
0-17-7
Gheerof va(n) mullem
0-2-1
Jacop de veij
0-14-0
Olivierdebuc
0-12-6
De we(duw)e zegher de meyere met lievyne va(n) quequebor(ne)
0-5-1
Jan Sanders
0-18-0
(4r) Jan van den keerchove de Jonghe
Gheerof steyaert en(de) gheerof van parys van(der) tiende
dieze halen in landeghe(m)
0-22-0
Jacop de baets en(de) gheerof steyaert van der thiende diese
tzame(n) hauden
11-13-2
Soma
89-4-0
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Wilde
Laureins maes
2-7-0
Jan van kerrebr(ouck)
0-16-0
Joos de zuttere
0-0-12
De stede vincent va(n) keiTebr(ouck)
2-0-0
De we(duw)e p(iete)r van kerrebr(ouck)
0-12-5
stedekin blasin daneels
0-2-0
Joos va(n) Renterghem
4-2-8
Pieter van hoeteghem
0-3-3
Gheerof maes
2-14-0
martin de maech
0-7-10
mauwers de jonche(re)
3-7-6
de stede blas(in) va(n) kerrebrouc
0-5-9
vyne blondeels
0-2-0
De we(duw)e W(ille)m de weware
0-3-0
Blas(in) van malleghe(m)
0-15-0
Pieter metg(aders)
0-33-11
C<afkortingsteken>\\s o f ns weylaert
0-12-0
de weezen ghys gheerof de brune en(de) ghysel phyfroe(n) ts(amen)
0-2-0
Laerinio cochuut en(de) zin moedere
4-8-10
Totaal'.
24-16-3
(4v) Lievin cochuut
Lievi(n) te(m)merma(n)
mattys daneels
De we(duw)e gheerof daneels
Baerbele sbucx
Blas(in) daneels
Gheerof de brune fi(liu)s gheerofs daude
Gheerof de brune de jonghe
De we(duw)e gheerof de buc
de we(duw)e pieter van Renterghe(m)
fierin de buc
De we(duwe) wauter va(n) hecke
De we(duw)e Ja(n) va(n) renterghe(m)

10

Vleivorm van de heiligennaam Hilarius.
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0-15-6
0-10-9
0-18-0
0-16-6
0-14-3
0-9-8
0-15-6
0-5-4
0-9-9
0-0-12
0-4-0

gheerof de buc decker
Ja(n) va(n) renterge(m)
ghysel phyfroen
gheerof de cuuper
w(ille)m de cuiipere
De we(duw)e adria(en) va(n) mulle(m)
De we(duw)e p(iete)r va(n) keiTebr(oück)
W(ille)m buiti
De we(duw)e w(ille)m bultinc
Jan de meyere
W(ille)m de vey
De stede vincent va(n) kerrebr(oLick)
hubrecht de buc mette(n) langhe bosche(n)
De stede p(iete)r nietg(aders)
Dhoyrs gheerof taets
Lievin taets
De we(duw)e gil(is) de weware
Joos de briine
Dlant va(n) pottelbeerghe
Dhuys va(n) stoffel taets up de mersch
(5r) Lowys van parijs
Dhoyrs Jacop de scutere
Cornel(is) metg(aders)
We\ n va(ii) parys
Jacop coppins
De thiendenaert van dronghe(n) van(de) tiende diese Jn
landeghe(m) hale(n) te wetene Joos goethals Jan de Rave en(de)
W(ille)m de vreeze
Jacop de Rave en(de) de we(duw)e van willem bultinc van(de)
thiende dieze ts(a)m(en) hauen Jn Landeghe(m)
de stede Jan van parys
Jan de pape van(de) thiende die hy Jn landeghe(m) haelt
Som(m)a
Heyste
Olivier de pau of diet sculdich es
p(iete)r cochuut of diet sculdich es
p(iete)r steyaert

0-31-7
0-12-3
0-24-6
0 2-0
0-37-9
0-3-6
0-4-0
-

0-20-0
0-9-0
2-6-9
0-0-18
0-10-2
0-3-0
0-7-10
0-9-10
2- 4-4
2-8-11
0 10-6
3- 3-6
0 6-2
O-ll-l
-

-

0-28-0

0-19-1
0-21-9
0 2-6
-

0 12-10
-

56-9-3

0 6-0
-

0-23-0
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Pieter callant
de we(duw)e Jan Joos
Jacop taets
de kin(er)en taets
Gheerof de vreeze
Pieter va(n) hecke
Jan de maech
De stede joris de wulf
Jacop va(n) Lookene
gheerof de doet
Jan va(n) yfte
(5v) De we(duw)e gheerof de maech met hueren zone
Joos de Joncheere en(de) Jan metg(aders)
Som(m)a

3-5-9

0 21-0
-

0 2-0
0 2-0
0-5-4
5-0-3
0 2-6
0 8-0
6 2-1
0-8-3
0-3-6
0 6-0
0-9-6
18-6-11
-

-

-

-

-

-

Omniestellling van 1577**
Deze belasting werd geheven door de kasselrij Oudburg te Gent om de uit
gaven te helpen dekken die waren ontstaan na de verwoestingen door benden
ruiters en voetvolk en om de werken uit te voeren aan het kasteel van Gent.

(Ir) Omme stelt'2 by mauwers de wulf Jan de maecht Jorijs de wulf Jan de
brune en(de) gheerof van Rentergh(em) en(de) mede hulpers Jacop van
Loekene Pieter Heyndrycx en(de), Lowys van parys en(de) gheerof coppyns schryver van dese(n)
(Iv) Dit naervolghende heyst Last vand(er) prochie van Landeghem ons
over com(m)en met ij dyversche placcate(n) vanden manne(n) vande(en)
hauderbuerch en(de) voerts by foelierijnghe'3 van dyverssche bende(n)
Ruters en(de) voetknechte(n) en(de) om te betaelene dyversche Wercke(n)
ten dyversche(n) stonden en(de) et Rys te doen voere(n) voort cassteel (sic)
van ghendt Poepende tsame(n) xxvijC xv £ x sch. p. en(de) es gepoeynt*^

RAG, fonds Oudburg, nr. 1715.
12 Ommestellen betekent “gelijkmatig over de belastingplichtigen verdelen”.
13 Rouleren betekent “verdrukken, plagen”.
14 Pointen betekent “de som bepalen”.
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en(de) om(m)estelt by mauwers de Wulf Jan de maecht Jorys de Wulf Jan
de brune en(de) gheerof va(n) Rentergh(em) den xii Wemaendt 1577
Eerst overdam
Joos sutterman
Jacob de Wulf
Pieter Heyndrycx
De W(eduw)e adryaen van hyfte
De W(eduw)e daneel de keysere
Jan servaes de Jonghe
De W(eduw)e meijus van hyfte
Jan coppyns
Willem hijde
pieter kijndekijns
Lievijn bouckaert
Willem Van Renterghem
(2r) dhoers Jacop de wulf
Jorijs de Wulf
Lauwe rijns van heijste
gheerof coppijns
Cornelis coppijns
Jan stofferijs
De W(eduw)e heijndrijck vlerijck
Arent de maecht
Arent De vreese
Willem van Wassenove
pieter van pollare
De W(eduw)e gillis vlerijck
Adryae(n) vand(er) sypt
Jannekyn boens's
Gillys kyndekyns
Olyvier steijaert
Jan styaert
Dhoers Jacop de wulf
De W(eduw)e blaesyn maes

49-17-4
11 1-10
-

77-1Ü-8
11 -4-0
7 - 13-0
19-1 1-0
11 6-8
38-7-10
9-7-0
13-9-2
28-6-8
0-17-0
-

11 2-10
56-2-0
40-5-10
3-10-0
8 - 0-0
0-17-0
1 2-8
8 - 12-3
3-2-8
1-5-6
0-17-0
-

-

1 2-8
-

3-2-4
8-18-8
33-8-8 (zie slechte kath. p. 70)
11-3-10
1 2-8
-

'5 Boens is een vleivorm van Boudewijn.
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claeys hyde
Som(m)e van desen houck {niet ingevuld)
(2v) WesthoLick
Pieter mortier f(iliu)s gheerofAdryaen mortier pachtere
Olivier de buck
Ppeter de caliiwe
Willem stofferys
pieter slock
sheerof maes
franse maes
Willem mortier f(iliu)s p(iete)rs
Jacop de keysere
Joos vander maere
gheerof van parys
Willem hanssijns
Lievyn mortier
Jacob cackaert
pieter mortier
matthys de vreese
Anthuenijs hanssyns
mauwers de Wulf
Willem van driessche
Anntuenijs en(de) andries slock tsamen
(3r) Lauwereyns mortier
Joos michiels
franse mortier
bauwyn machiels
gheerof callant
Jacop de buck
mattys van parys
Daneel van parys
Dhoers Lievyn slock
gheerof van parys f(iliu)s eweyns
claeijs vand(er) maere
Som(m)e van desen houck {niet ingevuld)
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0-11-4

139-6-10
14- 6-2
15-11-4
0-11-4

2 11-0
-

19-19-6
2- 5-4
12-16-2
6-4-7
11-18-0
48-3-4
11-3-10
15- 0-4
3- 2-4

10 12-6
-

4- 8-2
6-4-7
34-2-8
0 - 17-0
8-15-8
2-16-8
1- 19-8
0-17-0
0-17-0
16- 3-0
2 - 16-8
6 - 19-0
3-19-4
7 - 18-8
0-5-8
15-6-0

Vierheckenen
Jan de maecht
Adryaen vanden kerchove
Willem cochuut
Lievijn van hijfte
Joos slock tem(m)erman
De W(eduw)e fransoeys straetman
Adryaen mortier f(iliu)s W(ille)ms
(3v) Arent van Houcke
Joos van Renterghem f(iliu)s Joos
De hoers p(iete)r maes
Adryaen mortier f(iliu)s cornelis
gheerof steyaert
Jan van Renterghem
gheerof de meijere
fesent van kerrebrouck
baudewyn claeijs
De W(eduw)ee maityn de vey
Adryaen van Renterghem
Jan mortier
mauwers daneels
Jan vander heyden
Jan van kerrebrouck
Jacop de veij
De hoers Jan van mullem
gheerdyne mortiers
(4r) De W(eduw)e Joos van Renterghe(m)
gheerof van maldeghem
mauwers de Joncheere
gheerof vand(e) velde
mauwers mortier
gillys van maldeghem
Joos van Renterghe(m) daude
Jacop van Loekene f(iliu)s Jacops
Jan vand(en) kerchove
p(iete)r veleuens
Adryaen mortier f(iliu)s adryaens
gheerof coppyns

89-10-8
79-13-8
95-15-4
0-13-7
19-5-8
1-2-8
8-18-6
34-0-0
34-17-0
28-15-2
9-14-0
20-13-8
51-16-8
53-1-6
8-10-0
73-2-0
3-8-0
43-14-0
11-18-0
21-14-8
7-7-4
37-19-4
10-15-4
0-7-0
0-19-10
3-10-10
0-8-8
10-4-0
0-3-6
8-10-0
14-3-4
19-6-4
14-0-6
10-15-4
0-5-8
8-10-0
11-12-4
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pieter van Rentergh(em)
Jan vand(er) venne
Som(m)e van desen houck {niet ingevuld)

2-9-0
10-9-8

(4v) Wilde
13-16-7
Emont de buck
33-8-8
Jan maes
7-14-2
gillis van Renterghem
5-2-0
Jan van Renterghem
50-0-0
Jan van Leynwe
72-16-8
de hoers Lievyn cochuut
4- 3-4
Lauwereyns de Wulf
18-8-4
gheerof de pape
0-5-0
de W(eduw)e Joos daneels
103-8-4
Lievyn van parys en pieter van parys tsamen
3-8-0
Dhoers hubrecht de buck
54-19-4
Willem meere
40-7-6
De W(eduw)e Willem bultijnck
40-7-6
Willem de cupere
13-0-8
Jan de brune
12-17-10
pieter mortier daude
5- 0-2
pieter mortier f(iliu)s p(iete)rs
3-16-6
blasyn Daneels
Jan en(de) mauwers de Joncheere tsame(n) van(der) huerynghe
38-5-0
van Jan de klerck
6-10-4
(5r) bertelemeijus vander meere
5-2-0
Dhoers gheerof daneels
5 - 16-2
fransoeys van Rentergh(em)
0-14-4
Jan van kerrebrouck
0 - 17-0
gheerof van kerrebrouck fs p(iete)rs
13-0-8
Joos De buck
2 11-0
mattys Daneels
1- 18-6
De W(eduw)e Lievyn blondeels
6
0-10
Lievyn taets
16-3-0
De W(eduw)e Joos de brune
0-5-8
thomasyne scupers
0-5-8
sheerof moerman
7-1-8
gheerof de brune
-

-
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gheerof Daneels f(iliu)s blasyns
gheerof van kerrebrouck
willein De klerck
pieter stuerme
De W(eduw)e Willem de Weware
pauwels van boerghoeijnghie(n)
Willem hoelbaut
(5v) Ghoeryne Daneels
Joos de sLittere
De VV(edu\v)e Joos de hertoghe
Willem de brime
gheerof Daneels fs gheerofs
Andries van kerrebrouck
pieter van kerrebrouck
pieter daenyns
Dhoers Lauwereyns maes
Heyste
Jacob van Loekene
gheerof de doet
(geschrapt: Dhoers Jan) pieter van hyfte
Jaetsem van hyfte
De W(eduw)e andries de maecht
gheerof van Rentergh(em)
Lievyn van pamele
blasyn De maecht
(6v) Jan callant
martyn taets
Jacob taets
Willem tytgat
karei van kerrebrouck
pieter van Lake
blasyn Danyns
Arent temmerman

0-17-0
9-15-6
0-1-11
0-6-10
0-3-8
0-2-4
1-14-0
0-2-4
0-2-4
3-12-0
1-14-0
5-16-2
0-1-11
0-6-10
0-14-2

121-16-8
3-13-8
0-5-6
0-2-2
3-8-0
11-18-0
6-4-8
5-19-0
114-11-10
3-6-7
0-3-0
0-1-11
4-5-0
74-4-6
4-10-8
6-7-0

Dyt naervolgende zyn alle de thiede(n)
In d e z e r u b r ie k h e b ik a lle e n d e f a m ili e n a m e n g e n o te e r d , n ie t d e im a m v a n
d e tie n d e n d i e d e p e r s o n e n b e z itte n .
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Overdam
Lievyn bouckaert
(6v) Martyn speeckaert en steven derde
gheerof van parys
Joos ghoetals
Eloeij De scheppere
Lievyn de pape
(7r) Dit naervolghende zyn de huut setenen'6
eerst nevele
De W(eduw)e Jan Lamme
Willem van Renterghem f(iliu)s arens
Jacop van Renterghem
baudewyn Wyttewronghele
Willem van Renterghem fs gheerof
gheeraert huelins
pieter van quat(em)
gillis sutterman
Daneel van Rentergh(em)
gheerof Loentyns f(iliu)s W(ille)ms
gheerof bultijnck
Jan van Renterghem
pieter van Rentergh(em)
Andries coppyns
Roelant van parijs
(7v) Mauwers van parys
Jan van parys f(iliu)s eweyns
Meerendre
De W(eduw)e Jan Ryckaert
Joos van Wassenove
mauwers tem(m)erman
Joos de meijere
pieter de schoemakere
gheerof de coeyere

16 Buiten Landegem woonachtig, maar er belanstingsplichtig.
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22-13-4
18-2-8
2- 5-4
3- 8-0
17-0-0
0 - 19-10
1- 16-10
0-14-2
0-5-8
0-9-10
4-16-4
0 8-6
-

2 11-0
-

4-5-8

1- 13-0
1-4-0
0 16-6
1-4-0
0-3-0
2 - 12-3
-

zegher claeys
Jan claeys
Joos van gavere
Jacop ghoetals
Jan van Rentergh(em)
Jan de pau en(de) arentrs arens
(8r) Willem van hulle
Maercus van maldeghem
De W(eduw)e Jan de baedts
Joos Lybaert
De W(eduw)e p(iete)r van Lovendeghe(m)
Olyvier de meijere
Martyn speeckaert
Joos de baedts fs Lucx
martyn van heyste
sacaryas Rycaert
Adryae(n) de meyere
Jan de meijere
Joos wieme
Joos fiers
pieter van Loekene
Cornelys Danyns
de W(eduw)ejan mortier
Jan steyaert
Joos van heenoerne
Som(m)e van meerendre
(8v) Dronghene
Lievyn de pape
pieter de pape
karei de keysere
De W(eduw)e vynsent de keysere
gillys dobbelare
De W(eduw)e pieter de meyere
Jan de pape)
pieter Lybaert
mauwers de costere
stoffel Lybaert
Jan cochuut
pieter ghoetals

1-8-6
0-9-0
2-14-0
7-1-0
0-20-3
1-3-3
0-34-0
3-6-10
0-16-6
0-15-0
0-12-0
0-19-6
4-10-0
0-10-6
0-15-0
2-5-9
0-9-0
1-11-6
0-12-0
0-7-6
0-3-9
0 -16-6
1-2-6
0-9-0
0-3-0
51-14-7

4-19-6
0-11-O
1-5-8
4-12-11
0-4-11
0-19-10
0-1I-O
0-14-8
1-6-10
2-4-0
0-14-8
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pieter cochuut
gillis De pape
Jacop vand(er) moertele
Lievyn coppyns
Jan buitijnck
Jacop coppyns
Jacop ghoetals
Jacob van Loekene
mees de blonde
Jan quaryck de Jonghe
Willem vand(er) gheiuchte
gheerof vand(er) gheiuchte
martyn hyde
gheerof de Rutere
Willem de vreese
Willem cornelis
Loen de scheppere
Lievyn dobbelare
dhoers gillys de smet
Dhoers claeys baes
De W(eduw)e macx cornelis

4-5-6
0 8-2
2-16-5
0-19-6
0-5-1
0-16-6
3-6-0
0-4-2
0-7-4
-

0 11-0
-

0-9-10
0-7-4
2- 4-0
0- 7-4
3- 9-8
0-14-8
0-24-5
0-9-10
1- 4-7
0-29-6

Som(m)e van Dronghene

43-17-9

(9v) vosselare
Andries claeys
Lievijn buitijnck
Jan van parys f(iliu)s weyns

15-17-4
0-17-0
3-8-0

Hansbeke
Jan steyaert
Joos de caluwe
p(iete)r de meyere
Jacop van heyste
gheerof de wulf
Anthuenys de coeijere
Jan de meijere

1- 14-0
5-13-4
3- 8-0
1 2-8

2

-

-

11-0

4Jan LUYSSAERT, Merendree
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2-2

LEESVOER VOOR FAM ILIEVORSERS
Ter gelegenheid van de tentoonstelling “Van wieg tot g ra f’, die te
Hansbeke op 29 en 30 juni 2002 plaatsvindt, geeft de culturele vereniging
“Oud-Hansbeke” “Mengelingen” uit, een bijdrage van oud-Hansbekenaar
Albert Maitens.
Het boek behandelt demografische, religieuze en sociale thema’s in ver
band met geboorte en doop, verloving en huwelijk, overlijden en begrafe
nis, geput uit de oude parochieregisters van Hansbeke, 1624-1796. Het
bevat bovendien verscheidene naamlijsten, onder meer van tweelingen,
onwettige kinderen, soldatenkinderen, geboorten “en passanf’, oorlogs
slachtoffers, drenkelingen, kerklijken...
Familievorsers, die te Hansbeke niets te zoeken hebben, kunnen onder de
naamlijsten mogelijk toch een vondst doen: een soldatenkind, een onwet
tig kind, een biologische vader, een geboorte “en passant”, een herdoopte,
een verbroken verloving, een huwelijk van een soldaat, van een zwerver,
een occasioneel huwelijk, een overlijden van een soldaat, een oorlogs
slachtoffer, van een zwerver, een drenkeling (in de Brugse vaart), een occa
sioneel overlijden.
Het boek telt een 90-tal bladzijden én bevat verschillende foto’s uit de oude
doos, kost € 7 en kan afgehaald worden tijdens de tentoonstellingsdagen,
later bij Willy Quintyn, Molenstraat 16, 9850 Hansbeke (09 371 58 13)
(willv.quintyn@skynet.be). Het wordt ook per post opgestuurd na over
schrijving van € 8,5 op rekening nr. 892-260121956-56 van OudHansbeke, Rostraat 18, 9850 Hansbeke.
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Welkom op zondag 8 september 2002
Voor het eerst na 4 eeuwen van stilzwijgen weer een hagenpreek
om 14.30 u in de Dopershoek te Merendree
(welkom vanaf 13.30 uur)
De proloog met historische toelichting wordt gehouden door de heer Jan
Luyssaert, voorzitter van de heemkundige kring “Het Land van Nevele”.
Voorganger is Ds. Rob Workel.
Organisatie: Doopsgezinde Kring Dopershoek in Merendree, onder de
auspiciën van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg.
De activiteit gaat bij goed weer door in openlucht, bij slecht weer in het
lokaal van de schuttersgilde, Dopershoek te Merendree.
Na de hagenpreek is er koffie en gelegenheid voor een babbel.
Info: W.A.M. Joos, voorzitter DKD, Noordhoutstraat 33, 9031 Drongen
e-mail: willv.joos@wanadoo.be
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