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Mensen van Toen

BELASTINGBETALERS VAN LANDEGEM IN
DE COHIER VAN DE VIJFDE PENNING VAN 15771

Tot op heden hebben we vier lijsten van Landegemse belastingplichtigen uit
de tweede helft van  de 16e eeuw teruggevonden. De oudst bewaarde
dateert van 1557, twee uit 1577 en een uit 1571.

Bij de uitgave van deze lijst van 1571 heb ik mijn toevoegingen cursief
weergegeven. 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 kon ontcijferen, heb ik mijn interpretatie tussen <>
geplaatst. De afkortingstekens heb ik tussen () opgelost. Om de leesbaar-
heid van de lijst te verhogen, heb ik sommige titels onderstreept. 
Om nodeloze herhalingen te vermijden, heb ik de notities uit de cohier in
verkorte vorm weergegeven de weglatingen met … aangeduid. Na de eerste
naam moet dus telkens gelezen worden “houdt in pacht…”, ook wat in
pacht wordt gehouden heb ik niet genoteerd. Nieuwsgierige familiekundi-
gen kunnen altijd in de originele bron alles rustig nalezen en controlen;
voor mij kwam het erop aan Landegemse bevolkingslijsten uit de 16e eeuw
te publiceren. 
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.

Minute vander quoyere vanden vijfsten penninck vander prochie van
Landeghem den welcken gheconsenteert ende ghelicht wiert up den houst
anno duust vijf ondert ende zevenenseventich

Pachten van Lande bosch ende meersch In den herrent houck

—————
1 SAG, reeks 28, bundel 36/152, penningcohier van 1577.
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(f 1r)
arent de vreese en(de) adryaen vander donck … van srafinius van braekele
heere van vaerebeke
Pieter kindekins … van heer Jan van hulle

(f 1v)
(Idem) … van gheerof De Wulf
(Idem) … van crysstoffels claeys
De wedewe bertelemeyns van hijfte … vanden kinderen van arent obbe-
recht
Willem hyde … van andries coppins als voecht van(den) kinderen van
Juestaes De veij
(Idem) … van(den) zelven andries coppins

(f 2r)
(Idem) … van Joos maenout
baerbara skeysers wedewe van daeneel de keysere … van gheerof de Wulf
Jacop de Wulf … van pieter van(de) putte
Joorys de Wulf … van andries coppins
(Idem) … van Joos hyde
(Idem) … van Lievyn van daele

(f 2v)
(Idem) … van mattheijus hoste
Jan stofferys … vande wedewe en(de) hooers (sic) van blaesyn maes
Jan coppins … van pieter van pollaere
Joos sutterman … vande W(eduw)e van willem hynghelberecht
(Idem) …van pieter De bylowys

(f 3r)
(Idem) … van mauwers braet
Joos coddins … van olivier steyaert
Jan steyaert … vand(e) W(eduw)e van Jaecop de kueninck
Lievin bouckaert … van Willem van haughem
(Idem) … van Willem van Renterghem fs mauwers

(f 3v)
Den zelven lievyn … van ph(i)l(ip)s de meyere
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(Idem) … van Willem van Renterghem fs mauwers
Adryaen van hyfte … van mauwers van paerys
Lauwereyns van heyste … van Jan criel en(de) de hoers van Willem heynd-
rijcx

(f 4r)
(Idem) … van(de) hoers van Jan van heenhoerne2

Gheerof coppins … van Joanne schuelaers3

(Idem) … van gheerof de wulf
(Idem) … van amma(n)t van Raeveschoet

(f 4v)
(Idem) … van(den) weesen van Juesstaes de veij
(Idem) … van Jan serraes
(Idem) … van mauwers tem(m)erman
(Idem) … van pieter van pollaere
Pieter heyndricx … srafinius van braekele heere van vaerebeke
(Idem) … van pieter heijndrijcx fs Luucas4

(Idem) … van(den) hoers van Jan van Renterghem

—————
2 Werd geboren in 1527 en was linnenwever in Landegem. Hij werd

samen met zijn vrouw Jannekin Kindekins op 26 september 1561 gear-
resteerd omdat hij doopsgezind was. Ze hadden drie kinderen: David,
Begten en Tannekin. Hij werd verbrand op de Vrijdagmarkt te Gent op
12 maart; zijn vrouw werd op 24 maart 1562 onthoofd in het
Gravensteen te Gent (zie J. Luyssaaert, 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. 13 en 19).

3 In de bevolkingslijst van 1571 (SAG, reeks 28, bundel 36/152, penning-
cohier van 1571, f. 3r) wordt de naam scuevelaere(n) geschreven; cove-
laer betekent “geestelijke broeder, monnik”.

4 Er woonde in Landegem een landarbeider Lucas Heindricx. Hij werd op
10 december 1561 omwille van zijn doopsgezindheid te Brugge op de
Burg verbrand en zijn goederen werden geconfisceerd (zie J. Luysaert,
a.w., p. 12).
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(f 5r)
(Idem) …  van(den) hoers van gheerof van bossche (sic)
Gillis kindekins … van Jan de meyere
(Idem) … van willem claeys
Nijclaeijs hyde … van Jaecop van(de) moertele
Cornelis coppins … van(de) hoers van blaesyn maes

(f 5v)

Pachten van lande bosch ende meersch van(den) Westhouck en(de) der
kerck(en)

Joos machiels5 (sic) … van baudewyn michiels (sic) zynen vadere
(Idem) … vander W(eduw)e van Joosstaes de rycke
(Idem) … van hughe van maeteren
Daeneel van paerys … van Jan van paerys zynen broedere
Matthys van paerys … van Jan van paerys
Jan van(de) kerchoeve … van Willem cochuut

(f 6r)
(Idem) … van Joos van Renterghem
(Idem) … van aerent Willems
Olijvier de buck … van(den) hoers van Jan de Raeve
(Idem) … van(den) hooers (sic) van me vrauwe van vinderaute
(Idem) … van(den) hoers van Joos van Renterghem

(f 6v)
Pieter de caeluwe … van aerent Willems
Lievin mortier fs Joos … van Jan vander plaetssen (sic)
(Idem) … van heer pieter stuerbaut6

—————
5 De i van Michiels werd versterkt tot a, een taalkundig fenomeen dat nog

steeds voorkomt in het Land van Nevele.
6 Uit andere vermeldingen weten we dat Pieter Stuerbaut zeker van 1557

tot 1571 pastoor was van Landegem. F. Michem, De pastoors van het
Land van Nevele, in Het Land van Nevele, jg. 4 (1973), afl. 3, p. 140)
situeert hem in 1585.
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(f 7r)
Gheerof maes … van(den) prelaet van dronghene
(Idem) … van Jan buct (sic)
Anthuenis hanssins … van(den) hoers van Lievin van(de) putte
Gheerof callant … van Jan spaecaert (sic)
(Idem) … Jan vand(e) poele

(f 7v)
Baudewyn machiels … van Jan van(der) venne
Gheerof van paerys … van(den) prelaet van Dronghen
(Idem) … van heer Willem coets7

(Idem) … van(den) kinderen van adryaen van Rybeke
(Idem) … vand(e) wedewe van niclaeys baes
Willem hanssins … vand(e) kercke 
(Idem) … van(den) hoers van Lievijn van(de) putte

(f 8r)
Mattys de vreese … vand(e) wedewe van Joos van Renterghem
Joos van(de) maere … vanden Rycken gasthuuse binnen ghendt
Adryaen mortier fs Joos8 … van(den) alemoesseniers van sente baefs te
ghendt

(f 8v)
(Idem) … van me vrauwe van maercquette
Willem stofferys .. van gillijs slock
Nyclaeys vand(er) maere(n) … van Jan van Renterghem
Pieter slock … van Joos slock zynen broedere

—————
7 Uit een latere vermelding (zie verder in deze lijst: f. 9r en 24v) vernemen

we dat hij pastoor was van Landegem, als opvolger van Pieter
Stuerbaut.

8 Adriaen Mortier fs Joos was pachter van het Goed te Landegem, eigen-
dom  van de Sint-Baafsabdij te Gent (RAG, Sint-Baafs, R 858/7, pacht-
contract van 1548).
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(f 9r)
Pieter mortier fs gheerofs … vand(e) wedewe van weyn van paerys
Jaecop de buck … van gheerolvyne van vlaenderen
fransoeys maes … van(den) hoers van Lauwereyns maes
(Idem) … van heer Willem coets pastuer van Landegh(em)9

(f 9v)
Pachten overbrocht van Die van vier heckenen

Jan mortier … van Jaecop callant
Caetelyne sdobbelaeren … van(den) hoers van Jan van Renterghem
(Idem) … van et kint van adryaen de meyere
(Idem) … van(den) hoers van gheerof steyaert fs olijviers
De W(eduwe)e martyn de veij

(f 10r)
Gheerof coppins …
(Idem) … van cornelys heijman
Arent van houcke … van cornelys heijman

(f 10v)
Jaecop De vey … van Jan van Loekene
(Idem) … van heer michiel boene
(Idem) … vand(e) wedewe van martyn de Wewaere
Joos van Renterghem fs Joos … van fransoeys toebast
(Idem) … van Jan vander venne

(f 11r)
Adryaen mortier fs cornelys …
Ghillys van maldeghem … van bauwyne van vlaenderen
Jan vand(er) heyden … van(den) kinderen van gheerof de vreese
(Idem) … van Jan van loekene

—————
9 Komt niet voor in de lijst van F. Michem, De pastoors van het Land van

Nevele, in Het Land van Nevele, jg. 4 (1973), afl. 3, p. 140.
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(f 11v)
Adryaen mortier filius willems … van Jan van(der) plaetsen
(Idem) … van Joos van Renterghem fs baudyns
Vincent van kerrebrouck … van pieter van mullem10

(Idem) … van catelyne sdobbelaere(n)
(Idem) … van(den) weesen van olyvier de meyere
(Idem) … van martyn  de meyere

(f 12r)
Adryaen van Renterghem … van Jan van Renterghem
(Idem) … van Joos van Renterghem fs baudins
(Idem) … van caetelyne sdobbelaeren
(Idem) … van zegher vand(e) sochelt
Mauwers daeneels … van catelyne van ooteghem

(f 12v)
(Idem)  … van Joos van hecke
Jan van Renterghem … van Daenieel van(den) haene en(de) lysbette ghoe-
tals
(Idem) … van lysbette van hecke
Gheerof de meyere … van willem van hulle

(f 13r)
(Idem) … van pieter callant
Joos slock … van Joos boene
(Idem) … van(de) W(eduw)e van niclaeys baes
(Idem) … van Joos van Rentergh(em)

—————
10 Pieter Van Mullem en zijn vrouw waren dopers uit Landegem. Zij kregen

ca. 1568 een lichte straf omdat zij berouw hadden vertoond voor hun
“dwaling”. Zij trokken omstreeks 1572-1574 naar Friesland waar het
betrekkelijk veilig was voor de dopers. (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. 22). Blijkbaar verhuur-
de hij in 1577 zijn eigendom aan Vincent Van Kerrebroeck.
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(f 13v)
(Idem) … van Lyevyn berblock
Willem cochuut … van(den) hoers van Lauwereyns De kleerck
(Idem) … van pieter cochuut fs willems
Adryaen van(de) kerchove … van fransyne sclerx

(f 14r)
(Idem) … van lysbette van hecke zynder moedere
Jan De maecht … van Joncheere Jasper van Rybeke
(Idem) … van Joncvrauwe Lievine van Rybeke

(f 14v)
(Idem) … van Joncvr(auwe) maerie van Rybeke
(Idem) … van(den) kynderen van adryaen van Rybeke
Jan van kerrebrouck … van cornelys heyman

(f 15r)
(Idem) … van aerent Willems
Pieter van Renterghem… van Jaecop callant
Jaecop van Loekene … van Jan vand(er) venne
(Idem) … van Jan van Loekene zynen broedere
Jan van(der) venne … van cornelis heyman

(f 15v)
Willem hoelbaut … van(den) hoers van pieter maes
(Idem) … van Jan de brune
ph(i)l(ip)s van(de) kerchove … van gheerof van paerys
(Idem) … van pieter cochuut

(f 16r)
Mauwers De Joncheere … van gheerof steyaert
Pieter Lancsuert … van abraem de werdt
Adryaen mortier fs adryaens … van(den) kynderen van meijns11 maes

—————
11 De voornaam Meyns is een korte vorm van een Germaanse naam die

begint met Mein- zoals Meinboud (zie F. Debrabandere, Woordenboek
van de familienamen in België & Noord-Frankrijk, Brussel, 1993, p. 957).
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(f 16v)
Pachten overbrocht by Die van Wylde

Lauwereyns De wulf … van(den) hoers lievijn van pottelberghe
Gheerof de paepe … van(den) hoers van huberecht De buck
(Idem) … van gheerof Joos
Joos De buck … van maedeleene van kerrebrouck
Jan De brune … van catelyne van ooteghem

(f 17r)
(Idem) … van pieter van Reytscoet
(Idem) … van(den) weesen van Joos en(de) mauwers De buck
Emont De buck … van Joncheere fransoeys van Imbiese
Willem De brune … van(de) hoers van Joos en(de) mauwers De buck
Gillys van Renterghem … van saerel tackoens
(Idem) … van Joos van Renterghem
Jan Maes … van fransoeys goetals en(de) Dhoers van Joos hugaert

(f 17v)
De wewe willem bultinck … van cornelys heyman
Andries van kerrebrouck … van pieter De caeluwe
(Idem) …van Joos van Renterghem
(Idem) … van heer Willem coets
(Idem) … van Jaecop ghoetals
(Idem) … van(den) hoers van Joos van Renterghem fs gheerof

(f 18r)
Willem De cupere … van michiel Doelijns
(Idem) … van(den) heleghen gheest van Sente michiels bynnen ghendt
(Idem) … van De weese van mauwers De Joncheere
Jan en(de) mauwers De Joncheere … van Jan De kleerck
Jan De Joncheere … van heyndryck De keysere

(f 18v)
Willem van(der) meere … van(den) hoers van Joos Dhertoeghe
(Idem) … van(de) hoers van me vrauwe van vinderaute
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De wedewe van huberecht De buck … van srfynius12 van braekele
Lowys van paerys … van Jan huughe
Pieter van paerys …van Lievijne ghoetals

(f 19r)
Lievin van paerys
(Idem) … van baerbel stoeps
Jan van Leynwe
(Idem) … van(den) hoers van mevrauwe van vinderaute

(f 19v)
(Idem) … van meerster (sic) Jan stoep
(Idem) … van Jan Wychuus
(Idem) … van Lowys van paerys
Jan van kerrebrouck … van Jan maes
Gheerof De brune … van(den) weesen van Joos en(de) mauwers De buck
Gheerof van kerrebrouck … van Daeneel van(den) haene en Lijsbette goe-
tals

(f 20r)
(Idem) … van(den) hoers van meyns maes
(Idem) … van(den) hoers van blaesyn van Rentergh(em)
fransoeys van Renterghem … van(den) weesen van Willem van
Rentergh(em)
(Idem) … vand(er) Wedewe van gheerof van kerrebrouck
Pieter cochuut … van pieter cochuut zyne(n) hoem

(f 20v)
(Idem) … van(de) w(eduw)e pieter van heck (sic)
Pieter velevens … van gillys van Rentergh(em)
Gheerof moerman … van Jan ghoetals

(f 21r)
Pachten over brocht by Die van heyste

—————
12 De auteur heeft hier in de naam na de r een a vergeten te schrijven, dus

moet de naam gelezen worden als srafinius.
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Martyn taets … van Joos van Renterghem
(Idem) … van gheerof steyaert
Jacop van loekene … van mynen heere van vinderaute
De wedewe andries De maecht … van Willem van hulle

(f 21v)
(Idem) … van(den) kinderen van andries De maecht
Gheerof De cloet … van lievin De schuutere
Jan callant … van cornelys heyman
(Idem) … van pieter callant zynen vaedere

(f 22r)
Blaesijn Daenijns … van zynder zustere
Pieter van laeke … vand(e) wedewe van pieter van hecke
(Idem) … van Willem van hulle

(f 22v)
(Idem) … van Jaecop vand(er) loeven
(Idem) … van pieter van pollaere
(Idem) … van Jan vand(er) brugghen
(Idem) … van gheerof van paerys
(Idem) … van Jan van(den) poele

(f 23r)
Gheerof van Renterghem … van Jan speeckaert
Arent temmerman … van pieter claeys
(Idem) … van(de) W(eduw)e Willem de vreese
blaesyn de maecht … van de weese andries de maecht

(f 23v)
Caerel van kerrebrouck … van Jaecop van loekene
Jaecop vand(er) maere … van catelyne sdobbelaere(n)

(f 24r)
Dit naervolghende zyn De pachte(n) vanden thienden

lievin bouckaert .. vanden prelaet van Dronghene
Lievin mortier … vande wedewe van pieter de keysere
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(f 24v)
Gheerof van paerys fs daneels
Willem hanssins
Pieter De caeluwe… van heer willem coets pastuer van Landeghem
Adryaen mortier fs willems … van heer Willem coets pastuer van
Landeghem

(f 25v)
Verclaers vanden onroerende(n) goeden … als propreteyt ofte byleve niet
verpacht zynde.

0ver dam
De wedewe van bertelemeyns van hyfte
Willem van Renterghem fs mauwers

(f 26r)
De W(eduw)e Daeneel de keysere
Jan stofferys

(f 26v)
Pieter kindekins
Arent de vreese
Joos sutterman

(f 27r)
Joerys de Wulf
Pieter van pollaere
De W(eduw)e gillijs vlerijck

(f 27v)
Joerys De Wulf
Arent de maecht
De W(eduw)e heyndryck vleryck
Jan coppins
Gheerof coppins
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(f 28r)
Jan serraes
Jan steyaert

(f 28v)
Lievin bouckaert

(f 29r)
Pieter heindricx

(f 29v)
Propreteyt overbrocht by Die vanden Westhouck ende der kercke

pieter De caeluwe
Willem hanssins

(f 30r)
Jaecop De keysere
Mathys van paerys
fransoeys maes
Dhoers van Jan slock

(f 30v)
Olyvier De buck
Gheerof maes
Heer Willem coets passtuer (sic) van landeghem ghebruuct hem toebehoe-
rende De behuusde stede Daer hij went wesende De priesteraegie van lan-
deghem groet In erven iijC xlij R(oeden)

(f 31r)
Mathys De vreese
Gheerof van paerys fs Daeneels
Anthuenis hanssins

(f 31v)
Jaecop caekaert
Lauwereyns mortier
Daeneel van paerys
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(f 32r)
Willem van Driessche
Gheerof callant
Lievin mortier
Willem mortier

(f 32v)
Adryaen mortier
Mauwers De Wulf

(f 33r)
fransoeys mortier
Gheerof van paerys fs eweyns
Dhoers lievin slock

(f 34r)
Propreteyt overbocht by Die van vier heckenen

Willem cochuut
Caetelyne sdobbelaeren
Jan mortier
De Wedewe Joos van Rentergh(em)
Adryaen mortier fs adryaens

(f 35r)
Adryaen mortier fs Willems
Mauwers Daeneels
De Wedewe martyn de maecht

(f 35v)
Adryaen mortier fs corneelys
Jan van Renterghem fs baudewins
Vinsent van kerrebrouck

(f 36r)
Jonck heer Jaspert van Rybeke ghebruuct hem thoebehoerende als zyn pro-
preteyt wesende een huus van plaeysansen staende up een moete binnen De
prochie van landegh(em) groet midts de comprinsen vanden wallen l (=50)
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Roeden ofte daer ontrent
Joos van Renterghem fs baudins
Joos slock

(f 36v)
De wedewe martyn de veij
Jaecop De vey
De kinderen Jan van mullem
Joos van Renterghem fs Joos

(f 37r)
Gillys van maldeghem
Gheerof van(de) velde
Gheerof van maldeghem

(f 37v)
De hoers van lauwereyns De kleerck
Jan van kerrebrouck
Mauwers De Joncheere

(f 38r)
Gheerof De meyere
De wedewe van fransoeys van(der) straeten
Jan van(de) kerchove
Willem van hulle
Pieter van Renterghem

(f 38v)
Adryaen van Renterghem
Lievin van hyfte
Jaecop van loekene
Gheerof steyaert

(f 39r)
Roelant van(de) velde
Adryaen van(de) kerchove
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(f 39v)
Propreteyt over brocht by Die van wilde

Pieter Daenins
Lauwereyns De Wulf
Gheerof de brune
blaesyn Daeneels

(f 40r)
Jan van Renterghem
Gillys van Renterghem
De wedewe willem de wewaere
bertelemeyns vander meere

(f 40v)
Jan de brune
Emont de buck

(f 41r)
Gheerof daeneels fs gheerofs
Gheerof daeneels fs blaesins
Willem de brune
De wedewe Joos de brune

(f 41v)
Jan maes
Mattys daeneels
Thomasyne scupers
Gheerof moerman
Willem de kleerck

(f 42r)
Pieter van kerrebrouck
Pieter mortier fs pieters
Jan de Joncheere
Joos van(de) gheiuchte
Willem van(der) meere
fransoeys van Renterghe(m)
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(f 42v)
De W(eduw)e Joos Daeneels
De wedewe huberecht de buck
Gheerof De paepe
De hooers (sic) van gheerof daeneels

(f 43r)
Gheerof van kerrebrouck
Pieter mortier Daude
Pieter stuerme
Joos de suttere

(f 43v)
De wedewe Willem bultijnck
De W(eduw)e srafinius wieme
Lievyn taets
Willem de cupere

(f 44r)
Jan van leynwe
Pieter van paerys

(f 44v)
Lievin van paerys
Pieter daeneels
Dhoers huberecht de buck
Joos de buck
Jan van kerrebrouck

(f 45r)
Pieter cochuut
Andries van kerrebrouck

(f 46r)
Propreteyt over brocht by die van heyste

Martyn taets
blasyn daenyns
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Jan callant
Gheerof de cloet

(f 46v)
Jaecop van loekene
Jaetsem van hyfte
Pieter van hijfte

(f 47r)
Arent tem(m)erman
Jaecop taets

(f 48r)
francoeis De caestekere honderbaeilliu vande Lande en(de) heerlichede van
nevele wauter van sachmoertele buerchmeestere en(de) pieter heindricx
schepene(n) vanden voorn(oemden) Lande van nevele hebben ghecommi-
teert tooter tauxsaesie vanden vyfften penninck vanden Jaere xvC zeven-
entseventich en(de) datte over de prochie van landegh(em) naer et huut
wysen van et bescheet hemlieden In handen ghegheven te wetene dese naer-
volghende persoene(n) Lievin bouckaert gheerof De meijere willem vander
merre en(de) gheerof coppins …

Jan LUYSSAERT, Merendree


