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Mensen van Toen

BELASTINGBETALERS VAN LANDEGEM
IN DE COHIER VAN DE TWINTIGSTE PENNING 

UIT 15711

Penningkohieren

Onder Keizer Karel V werden er in de jaren 1542-1555 een reeks onge-
bruikelijke directe heffingen doorgevoerd om de buitengewone beden2 op te
brengen: een 100epening (1%) op de uitgevoerde waren, een 10e penning
(10%) op de handelswinsten, een 10e penning op de huurwaarde van
onroerende goederen en zelfs een 10e penning op de lonen van het dienst-
personeel.
Ook zijn zoon Filips II hief een 10e penning op de pachten en huren van
onroerende goederen en een 10e penning op de handelswinsten.
In 1558-1560 hief de vorst een belasting op de pachten en huren van onroe-
rende goederen en een 20e penning (5%) op de handelswinsten.
Na de Pacificatie van Gent tijdens de opstand tegen Filips II werden er
heffingen op gronden en huizen doorgevoerd: een 100e penning en een 5e
penning.

De Landegemse bevolkingslijsten

Tot op heden hebben we vier lijsten van Landegemse belastingplichtigen uit
de tweede helft van de 16e eeuw teruggevonden. De oudst bewaarde dateert
van 15573, twee uit 15774 en een uit 1571.

—————
1 SAG, reeks 28, bundel 36/152, penningcohier van 1571.
2 Een bede is een verzoek om geld van de vorst of een belasting.
3 J. Luyssaert, Landegemse belastingplichtigen in 1557 en 1577, in Het

Land van Nevele, jg. 33 (2002), afl. 2, p. 184-192.
4 J. Luyssaert, Landegemse belastingplichtigen…, p. 176-184. en

J. Luyssaert, Belastingbetalers van Landegem in de cohier van de vijfde
penning van 1577, in Het Land van Nevele, jg. 34 (2003), afl. 4, p. 417-434.
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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 het lezen van de naam zelf speelt dit
geen rol. Als ik bepaalde letters niet kon ontcijferen, heb ik mijn interpre-
tatie tussen < > geplaatst. De afkortingstekens heb ik tussen ( ) opgelost.
Om nodeloze herhalingen te vermijden heb ik de notities uit de cohier in
verkorte vorm weergegeven en 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 familiekun-
digen kunnen altijd in de originele bron alles rustig nalezen en controleren;
voor mij kwam het erop aan een Landegemse bevolkingslijst uit de 16e
eeuw te publiceren.
Met de publicatie van deze voorlopig laatste lijst wordt het duidelijk, hoe
de bevolking van Landegem in volle reformatietijd is geëvolueerd, wie
Landegem heeft verlaten en wie de nieuwkomers waren.

Titelblad:

Twijntichsten pennijnck In Landeghem 1571

Inleiding
(1r)
Declaratie specificatie ende verclae<rs> van tghebesoingierde5 Ghedaen
by6 Lievin bouckaert, Joos zutterman, Lievin cochuut, mitsgaeders Jan van
Renterghem, Tsaemen ghecomiteert By Bailliu en(de) Schepenen vanden
Lande van Nevele met, Datter toebehoort, Ter taucxatie7 estimatie8 colecta-
tie9 upheve10 en(de) Lichtijnghe11 van(den) twyntichsten pennync van(den)
Roerende en(de) onroerende goed(en) Der Co(ninlycke) M(ajestei)t onsen

—————
5 Middelnederlands (Mnl.) besoengeren “onderhandelen”.
6 Mnl. by “door”.
7 Mnl. taucxatie “taxatie, begroting”.
8 Mnl. estimatie (Frans estimation): “schatting”.
9 Met het achtervoegsel -atie vervormd uit het Franse collecte “inzame-

ling”.
10 Mnl. opheve “heffing”.
11 Mnl. lichtinge “heffen van belasting”.
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harden gheduchten12 heere gheconsenteert13 ende geaccordeert14 byden15

generale staten/ Binnen Der prochie van Landeghem gheleghen
Resorterend(e) onder de Roede van(den) voorn(oemden) Lande binne(n)
Desen Jaere xvC lxxi en(de) tweeentseventich Ende eerst van(de) onroer-
lijcke goede(n) die verpacht en(de) verhuert zijn

Pacht

Jacob De Wulf haudt in pachte van(den) hoirs16 van Luucas heyndricx17 …
Pieter hendricx … van Joncheer Srafinius van braeckel …
(Idem) … van(den) kindere(n) van Luucas heyndricx zyne(n) broeder …
(Idem) … van Tanne smeyers …

(1v)
(Idem) … van(den) hoirs van Jan van Renterghem …
(Idem) … van(den) hoirs van Gheerolf van(den) bussche …
Adriaen van hiefte … van Mauris van parijs …
Jacob De Wulf … van meester Jacob tacoen …
De weduwe van Daneel De Keysere … van Jan De Meyere …
(Idem) … van Gheerolf de Wulf …
(Idem) … van Jaspaert Dobbelaere …

(f 2r)
Jan Steyaert … van Jan seraes …
(Idem)… van(de) weduwe van Jacob De cuenijnc …
Jan seraes fs Claeys … van(de) weduwe van Lievin de zuttere …
Bertelmeux van hiefte … van(de) w(eduw)e van Aernault hebberecht …

—————
12 Mnl. geducht “gevreesd”.
13 Mnl. consenteren “toestemmen”.
14 Mnl. accorderen “toestemmen”.
15 Mnl. by “door”.
16 Mnl. hoir “erfgenaam”.
17 Zie J. Luyssaert, Landegemse belastingplichtigen in 1557 en 1577, in

Het Land van Nevele, jg. 33 (2002), afl. 21, p. 178.
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(f 2v)
Jan coppyns … van pieter van pollaere …
Willem yde … van Andries Coppins als vocht van(den) kinderen van stasin
de vey…
Pieter kindekins … van willem van Renterghem …
(Idem) … van(den) kinderen van pieter van heijfte …
(Idem) … van(den) kinderen van Cristoffels claeys …
(Idem) … van heer Jan van hulle …
(Idem) … van Gheerolf De Wulf …

(f 3r)
Lievin boucaert … van(de) weduwe van Aernout taetse …
(Idem) … van w(ille)m van Renterghem fs Mauris …
Jooris De Wulf … van Matheus hoste …
(Idem) … van Joos hyde
(Idem) … van Gheerolf vander Mersch …
(Idem) … van Andries coppins …

(f 3v)
Lauwereyns van heijfte … van Jan criel en(de) Dhoirs van Willem hendricx
(Idem) … van(de) kindere(n) van Jan Van eenhoorne18 …
Joos zutterman … van(de) w(eduw)e van Willem ynghelbrecht …
(Idem) … van pieter De byloys …

(f 4r)
(Idem) … van mauris braet …
(Idem) … van Jacob zutterman …
Gheerolf coppins … van Jan van scauvlieghe ende Srafenius caerlier … 
(Idem) … van Joanne scuevelaere(n) … 
(Idem) … van Gheerolf de Wulf …

—————
18 Jan van Eenhoorne, geboren in 1527. Linnenwever uit Landegem. Werd

samen met zijn vrouw Janneken Kindekens op 26 september 1561 gear-
resteerd. Was enkele jaren tevoren gehuwd tijdens een doperse bijeen-
komst. Had drie kinderen: David, Betgen en Tanneken. Werd verbrand op
de Vrijdagmarkt te Gent op 12 maart 1562 (zie J. Luyssaert, Ketters, ver-
dachten en slechte katholieken in het Land van Nevele tijdens de 16e en
17e eeuw, in Mensen van toen, jg. 4 (1994), afl. 1, p. 19.
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(Idem) … van(den) hoirs van Jan Lam(m)e …
(Idem) … van Amant van Ravescoot … 
(Idem) … van(den) kinderen van Eustaes De Vey …

(f 4v)
(Idem) … van jan servaes … 
(Idem) … van(de) weduwe van mauwers temmerman …
Jan seraes fs eremis…
Adriaen Mortier fs Joos…

(f 5r)
(Idem) … van mevrauwe van maercette…
Olivier de buck … van(den) hoirs van Jan de Rave …
(Idem) … van margriete goetals …
(Idem) … van pieter loonkins …
(Idem) … van(den) hoirs van mevrauwe van vinderhaute …

(f 5v)
(Idem) … van pieter calant …
Jan Vander Vennet … van Cornelis heyman …
Gheerolf coppins … van(den) voorn(oemden) cornelis heijman …
(Idem) … van pieter loonkins …

(f 6r)
Gheerolf de buck … van(den) hoirs van mevrauwe van Vinderhaute …
Pieter slock … van pieter lonkins …
Gheerolf maes …
(Idem) … van Jan buck …
Willem mortier fs Adriaens … van(den) hoirs van Jan goetals …

(f 6v)
Joos vander maeren …
Gheerolf van parys …
(Idem) … van Daneel van parijs fs Eweyns …
(Idem) … van Baerble sbucx …
(Idem) … van pieter van Renterghem …
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(f 7r)
Willem hansins … van(den) hoirs van Gheerolf De Weert …
Lievin mortier … van Gheerolf calant …
Jacob caecaert … van(den) hoirs van Madaleene van Dale …
Eweyn van parijs … van Cornelys heyman …
(Idem) … van(de) hoirs van Joncvr(auwe) Lisbette van vaernewijck …

(f 7v)
Adriae(n) van(de) kerckhove … van Joncvr(auwe) francijne sclercx …
(Idem) … van willem cockuut …
Willem cockuut … van Lauwereijns De clercq …

(f 8r)
(Idem) … van pieter cochuut …
Joos Michiels … van Baudwyn Michiels zine(n) vaedre …
(Idem) … van Lysbette srycke(n) …

(f 8v)
Ysabeele sledersnyders19 …
De weduwe van pauwels van hooteghem … van Lisbette Mortiers …
Lievin van hiefte … van(de) weesen van Joos van Renterghem … 
(Idem) … van pieter van Crom Rugghe
(Idem) … van pieter van ooteghem …
Joos sclock … van Joos boone …
(Idem) … van Nicolaes baers …

(f 9r)
Franchoys sraetman20 … van Jacob caecaert en(de) Martijne smeyers …
Adriae(n) Mortier … van Jan vander plaetse(n) …
(Idem) … van gheerolf de gruutere …
Pieter Mijncke …van Cornelys heyman …

—————
19 Isabele Ledersnyders was de bijzit van de Landegemse prochiepape

(parochiepastoor) Pieter Stuerbaut met wie ze twee kinderen had:
Tanneken en Jannneken (zie J. Luyssaert, Over de pastorie en de pas-
toors van Landegem in vroegere tijden, in Het Land van Nevele, jg. 34
(2003), afl. 4, p. 355-358).

20 Wordt verder in de tekst Straetman genoemd, zie f. 42r.
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(f 9v)
Joos van Renterghem fs Joos … van franchoijs toebast …
Pieter Maes …van Willem goetals …
(Idem) … van(den) hoirs van Blazyn van Renterghem …
Willem De Weduwaere …
Adriae(n) Mortier fs Cornelis … van pieter De Vey
(Idem) …van Jan van lookene …

(f 10r)
(Idem) … van pieter van Loveneghem21 …
Dhuusvrauwe van gheerolf steyaert … van(de) hoirs van pieter van hecke
…
(Idem) … van(den) hoirs van Gheerolf steyaert fs Oliviers …
(Idem) … van(de) weduwe van Jan van Renterghem …
(Idem) … van(den) hoirs van pieter cochuut …

(f 10v)
(Idem) … van(den) kinde van Adriae(n) De Meyere …
Jan van Renterghem … van Willem goetaels …
(Idem) … van Lisbette van hecke …
Gheerolf calant fs Joos … van Willem van hulle …
Baudwyn Claeys … van Margriete goetals … pieter lanczweert …

(f 11r)
w(eduw)e van Willem cochuut …
Martyn De vey … van Jan vander plaetse(n) …
Adriae(n) van Renterghem … van Jan van Renterghem …
(Idem) … van(de) huusvrauwe van Gheerolf steyaert …
… up pieter van Mullem22 …
Adriae(n) Mortier fs Cornelis …

(f 11v)
Mathys van parys … van Jan vander Vennet …
(Idem) … van Gheerolf De clercq …

—————
21 Verkeerde schrijfwijze voor Lovendeghem.
22 Doopsgezinde, in 1572-1574 met zijn vrouw naar Friesland uitgeweken

(zie J. Luyssaert, Ketters… , p 22.
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Jan Mortier … van Adriae(n) en(de) Bettien van(de) Kerchove …
Mauris Daneels … van Cathelijne van hooteghem …
… mauwers De Joncheere …
… Lievin van hiefte …
Margriete goetals … van(den) hoirs van Adriae(n) van Rybeke …

(f 12r)
(Idem) … van Jan vander plaetse(n) pieter goetals en(de) gillis goetals …
(Idem) … van(den) Bailliu van Vinderhaute …
Jan vander heyde(n) … van(den) kindere(n) van Gheerolf De wulfe …
(Idem) … van Jan van Lookene …

(f 12v)
… Willem De cupere …
… Willem cochuut …
Jan van kerrebrouck … van Jan maes …
Vincent van kerrebroeck … van zijn broers …
Jan van Renterghem … van(den) hoirs van Joos en(de) Mauris De buck …
(Idem) … van Joos De clercq … overbrocht by Lievin cochuut …
(Idem) … van Jan vander heyde(n) …

(f 12(b)r)
Emont De buck … van franchoys van Imbiese …
Jan Danijns … van Adriae(n) De meyere …
(Idem) … van Lievyne scandelaere(n)
… matijs Daneels …
… Jacob van lookene en(de) huubrecht de buc …
Gillis van Renterghem … van Gheerolf De buck …
… Lauwereyns van Renterghem …

Gillis van Renterghem … van cherles (sic) Tacoe(n)

(f 12(b)v)
Franchoijs cochuut … van(den) hoirs van Mevrauwe van Vinderhaute …
(Idem) … van meester Jan stoop
(Idem) … van Lowys van parys
(Idem) van(de) weduwe van Willem de vreese
… by der w(eduw)e van Willem cochuut
(Idem) … van Baudwyn claeys 
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Lievin Cochuut … van Meester Lievin snouck
(Idem) … van pieter cochuut

(f 13r)
(Idem) …van Gheerolfvijne cochuuts
(Idem) … van Madaleene cochuuts
Lauwereijns De Wulf … van Mevrauwe van vinderhaute …
Gheerolf De pape … van(den) Bailliu van Vinderhaute …
Joos Daneels … van Franchoys goetals …
Lowys van parys … van(de) weduwe van Mauwers Clabat …

(f 13v)
… francoys cochuut …
(Idem) (= Lowys van parys) … van(den) hoirs van Simoe(n) stoop …
Huubrecht De buck … van Gheerolf Joos …
… Gillis van Renterghem …

(f 14r)
Willem Mille … van Joos De hertoghe …
(Idem) … van(den) hoirs van mevrauwe van Vinderhaute …
De W(eduw)e van Willem bultijnck … van Cornelijs heyman …
(Idem) … van Willem de clercq …
Willem De Cuupre … van Michiel Dolyns …
… Jan van Dycke …

(f 14v)
Willem De Cuupre … van Jan vander plaetse(n) …
(Idem) … van Jan de Joncheere
Jan De bruune … van Cathelyne van hooteghem …
(Idem) … van Anthuenis blomme …
Pieter Mortier … van Jan de clercq
Pieter Mortier fs pieters … van willem De pape …
… Jan Maes …

(f 15r)
Blazyn Daneels … van Joos De hertoghe …
(Idem) … van Cathelyne sdobbelaere(n) …
… Blazyn van Maldeghem …
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… Lievin cochuut …
Jan en(de) Mauwers De Joncheere … van Jan De clercq …
Jacob De vey … van heer Michiel boon …
(Idem) … van Jan van lookene …

(f 15v)
(Idem) … van Martyn De Wewaere …
Jan Maes fs Gheerolfs … van Franchoijs goetals en(de) De Weduwe Joos
hugaert …
(Idem) … van Jooris De Wulf …
Blazyn Danyns … van zynder zustre …
Jacob vander Maere(n) … van Jacob van lookene …

(f 16r)
Gheerolf De cloet … van(den) kindre(n) van Pieter cochuut
(Idem) …van Lievin De schuutre
Jan calant fs Pieters … van Cornelys heyman
(Idem) … van Pieter calant zyn(en) Vaedre
(Idem) … van Wauter Veldekins

(f 16v)
Andries De Maeght … van Willem van hulle …
Martyn taets … van Crisstoffels van kessele …
De Weduwe van Pieter van hecke … van Pieter van pollaere … 
(Idem) … van Jan van(der) brugghe(n) …
Pieter van Laeke … van(de) voorn(oemde) weduwe van pieter van hecke …
(Idem) … van Willem van hulle …

(f 17r)
(Idem) … van Jacob van(der) Loove(n) …
(Idem) … van Jan De Riddre …
Lievin taets … van Jan van lookene …
(Idem) … van myne(n) heere van Vinderhaute …

(f 17v)
Jacob van Lookene … van Lambrecht houfnaghele fs Jan en(de) gheerolf
van lookene … 
(Idem) … van myne(n) heere van Vinderhaute …
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Jan van hiefte … van Willem van hulle …
Lievin van pamele … van Jan speeckaert …
(idem) … van Lauwereyns speeckaert … 
(Idem) … van(de) w(eduw)e van Jan van Renterghem

(f 18r)
… Gheerolf de brune …
Willem stofferis … van(den) hoirs van Willem de Wulf …
Daneel van parys … van Jan zyne(n) broedre …
… Eweyn van Parys …
Jan De Joncheere … van pieter De vey
Andries van kerrebrouck … van Olivier De buck …
Gheerolf de meyere … van zynder zustre … 

(f 18v)
(Idem) … van Willem van hulle … 
(Idem) van Pieter Calant …
Jan Maes … van Jan Calant en(de) de weese(n) van Jan van kerrebrouck … 
… pieter Mortier fs pieters … 

(f 19r)
Verpachte tiende(n)

Lievin bouckaert
Olivier De buck … van heer Pieter stuerbaut pastuer van Landeghem23

Gheerolf De buck … van(den) voorn(oemden) heer Pieter stuerbaut…
Gheerolf Maes
Gheerolf van parys
Lievin Mortier
Catelijne sdobbelaere(n) huusvrauwe van Gheerolf steyaert

(f 21r)
ij-e Capittle ofte Rubrijcke

—————
23 J. Luyssaert, Over de pastorie en de pastoors van Landegem in vroege-

re tijden, in Het Land van Nevele, jg. 34 (2003), afl. 4, p. 355-358.
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Declaratie Ende verclaers vanden onroerende goeden gheleghe(n) zijnde
binne(n) Der voorn(oemde) Prochie van Landeghe(m) proprieteyt en(de)
niet verpacht wesen(de) nemaer by den propritairise(n) en(de) hyghenaers24

Ghebruuckt, Sulck en(de) alzo hier waer verclaerst sal werden

Proprietijt

Jooris De Wulf
Jan stofferis
De weduwe van hendrick vlerick

(f 21v)
Jan coppins
De weduwe van Gillis Vlerick
De weduwe van Daneel De keysere 
Arent De Maeght

(f 22r)
Arent De vreese
Bertelemueux van hiefte
Jan steyaert

(f 22v)
Gheerolf coppins 
Jan seraes
Lievin bouckaert

(f 23r)
Tanne smeyers ofte haer hoirs
Pieter kindekins

(f 23v)
Pieter hendricx
Jacob De wulf

—————
24 Mnl. (h)yghenaar “eigenaar”.
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(f 24r)
De weduwe van pauwels van hooteghem

(f 24v)
Willem hanssins
Daneel van Parys fs Lauwereyns

(f 25r)
Willem Mortier
Dhoirs van Gheerolf van parys
Gheerolf van parys Daneels zone
Gheerolf hanssins

(f 25v)
Willem Mortier
Mauris De Wulf

(f 26r)
IJsabeele slederstnyders (sic)25

Gheerolf maes

(f 26v)
Olivier De buck
Jan vander Vennet
Gheerolf coppins

(f 27r)
Willem van Driessche
Gheerolf De buck
Jan sclock (sic)

(f 27v)
Eweyn van parijs
Lievin Mortier

—————
25 Zie noot 13.
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(f 28r)
Aernout Willems
Jan van Renterghem

(f 28v)
Jacob De vey
Jacob Mortier fs Adriaens

(f 29r)`
Lauwereyns mortier
Matys van parys
Dhoirs van Jan van Mullem
Dhuusvr(auwe) van Andries cochuut
Mauris Daneels

(f 29v)
Pieter maes

(f 30r)
Adriae(n) van(de) kerchove
Gheerolf calant
Adriaen Mortier

(f 30v)
Lisbette Mortiers
Willem Cochuut

(f 31r)
Gheerolf van Maldeghem
Joos sclock (sic)
Joos van Renterghem
Adriae(n) Mortier fs Willems

(f 31v)
Catelyne sdobbelaere(n) huusvr(auwe) van Gheerolf steyaert
Martin De vey
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(f 32r)
Mauris De Joncheere
Franchoys van Renterghem
Gheerdyne Mortiers weduwe van Martin De Maeght
Jacob calant

(f 32v)
Jan van kerrebrouck
Roelant van Maldeghem

(f 33r)
Bertelemeux vander Meere
Jan van Renterghem
Dhoirs van Gheerolf Daneels

(33v)
Gheerolf van kerrebrouck
Jan van kerrebrouck

(f 34r)
Lowijs van parijs
De weduwe van Mauwers clabat

(f 34v)
Lievin cochuut
Willem meere
Gheerolf De pape

(f 35r)
Franchoys cochuut
Hendrick De keijsere

(f 35v)
De weduwe van Willem bultijnck
Lauwereijns De wulf
Pieter mortier
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(f 36r)
De Weduwe van Blazyn van Maldeghem
Huubrecht De buck
Matijs Daneels

(f 36v)
Baerble sbucx
Pieter Mortier

(f 37r)
Lievin taets
Blazyn Daneels
Willem De cuupre

(f 37v)
Joos De bruune
Jan De bruune

(f 38r)
Tomaesyne scuupers
Gheerolf moerman
Emondt De buck

(f 38v)
Gheerolf De bruune
Gheerolf Daneels

(f 39r)
Jan van hiefte
Andries De Maeght

(f 39v)
Lievin van Pamele
Blazyn Danyns

(f 40r)
De weduwe van Gheerolf maes
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Gheerolf De cloet
Jan De Joncheere

(f 40v)
Vincent van kerrebrouck
Gillis van Renterghem

(f 41r)
Jan Maes
Willem De clerck
Pieter stuerme
De weduwe van willem De Weuwaere
Raese wieme

(f 41v)
Gooryne Daneels
Joos De zuttre
Joosyne van Renterghem
Jacob taets
Gheerolf van(de) velde

(f 42r)
Martin taets
Franchoijs straetman
Jacob van Lookene

(f 42v)
Joos van Renterghem fs Baudwijns

(f 43/44r)
Adriae(n) Mortier

(f 43/44v)
Joos zutterman
Heer Pieter stuerbaut ghebruuckt hem toebehooren(de) met zynder cuere
De priesteraege groot wesen(de) In erven iiijC R(oeden) gheleghe(n)
binn(en) der voorn(oemde) Prochie
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(f 45r)
Baudwyn clays
Jan Danins
Joos Moerman van(der) maere(n)

(f 45v)
Gheerolf De meyere
Jan seraes
Dhoirs van Jan Goetals
Gheerolf van kerrebrouck

(f 46r)
Verclaers van(den) huuse(n) van playsan(ce) gestae(n) en(de) gheleghe(n)
zyn(de) binne(n) Der voorn(oemde) Prochie van Landeghem De welcke Int
taucxere(n) van(den) hond(er)ste(n) pen(ninck) vry en(de) exent26 ghehau-
de(n) waere(n)

Joos De hertoghe
Joncvr(auwe) Joozijne De stoppelaere weduwe van wylent Adriae(n) van
Rybeke

iij ° Capittele ofte Rubrijcke
Verclaers en(de) Spetieficatie van foncier gedyngh(n) toebehooren(de) Der
C(onninlycke) M(ajestei)t by confiscatie gheleghen binne(n) Der
voorn(oemde) Prochie van Landegem

De weduwe van Pieter van hecke haudt In pachte van Jan van(de) poele als
ontvangher van(der) voor(noemde) confiscatie ee(n) half bunder lants ghe-
leghen binne(n) Der voorn(oemde) Prochie van Landeghem

Jan LUYSSAERT, Merendree

—————
26 Exent komt van het Frans exempt “vrij van”.


