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Mensen van Toen
NAMEN VAN PERSONEN DIE TUSSEN 1605 EN 1645

GEWERKT HEBBEN
AAN OF VOOR DE KERK VAN LANDEGEM

Bij de voorbereiding van mijn artikel over de vishatieverslagen van bis
schap Triest’ heb ik de kerkrekeningen van Landegem vanaf 1605 systema
tisch gelezen. Bij veel uitgavenposten staan de namen vermeld van de per
sonen aan wie de kerk o f de parochie Landegem een bepaalde som schul
dig was voor leveringen van goederen o f voor andere prestaties.
In dit artikel neem ik alleen die rekeningposten op waarin de familienamen 
staan van de schuldeisers omdat dit voor familiekiindigen een welgekomen 
aanvulling is bij de parochieregisters en bevolkingslijsten van die tijd.
Bij de namen van de schuldeisers staat meestal vermeld welke prestaties ze 
voor de kerk geleverd hebben, zodat het mogelijk is uit die beschrijving hun 
beroep of functie a f te leiden. Bij sommige personen staat uitdrukkelijk hun 
beroep vermeld.
Om deze tekst zo leesbaar mogelijk te houden, heb ik de uitgavenposten 
bondig gekopieerd en overbodige herhalingen weggelaten. Tenzij het uit
drukkelijk wordt vermeld, is het niet steeds mogelijk uit te maken o f de per
sonen die aan o f voor de kerk van Landegem werkten wel degelijk in dit 
dorp zelf woonden. Maar als geregeld een rekening opduikt bijv. voor wijn, 
gekocht o f gehaald bij eenzelfde persoon, mag toch worden aangenomen 
dat hij/zij winkelier was in Landegem.
Na de naamlijst heb ik in een eerste bijlage een lijst opgenomen van die 
personen van wie uitdrukkelijk het beroep of functie in de rekeningen is 
neergepend. In een tweede bijlage geef ik een verklaring van moeilijke en 
verouderde woorden in de rekeningen.
De orignele tekstfragmenten heb ik schuin weergegeven; mijn aanvullingen 
staan recht gedrukt en de familienamen zijn vet gedrukt.

J. Luyssaert, Het kerkelijk leven te Landegem volgens de visitatieversla- 
gen van bisschop Triest (1623-1654), in Het Land van Nevele, jg. 33 
(2002), afl. 1, p. 11-37.
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Ten gerieve van nieuwsgierige boekhouders heb ik meestal het bedrag ver
meld dat werd betaald voor de prestatie en tussen haakjes staat het num
mer van de folio in het orginele document.

1605-16082
by Jan Speeckaert betaelt aan Roegier hebschap temmerman voor dienst 
en(de) aerbeyt an(de) kercke ghedaen, xx sch. gr. (f 39r)

aan Pieter van Alstein Grefper van(den) Lande van Nevele, xij sch. gr. 
(f 39v) '

aan Servaes meecx^ voor was, saeghen, bert, dienst ande kercke, xj £ x sch 
iiij gr. (f 40r)

m(eeste). Joos Coddens betaelt aan Gheerolf de maecht ende Laureins van 
parys kerckm(eeste)rs, xxviij sch. gr. (40r-40v)

aan Gillis van Maldeghem voor Calck haelen, voer(en) van sande en(de) 
steen voor de kercke, ij £ xvij sch. iiij gr. (f 40v)

aan Betken Stenens huusvrauwe van Jan de Veerman (ook Verman) metser 
voor de eerste betaling van rnetswerck an(de) Chooren van(de) kercke, iij £ 
V sch. gr. (f 40v)

aan Jan van dale dactie hebben(de) van Coenrart moetschilleH de
som(m)e van vyf pon(den) een(en) schell. dty gro(te)n over diversche 
ghelaeghen en(de) tetyn(ge) tzynen huiise ghedaen by kerckm(eeste)rs 
en(de) andere prochiaenen Jnt besteden van diversche wercken van(de)

2

3
RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1262, f. 39r tot 48r.
Woonde vóór 1613 naast de pastorij van Landegem (RAG, baronie 
Nevele, nr.1264, f. 3v).
Woonde in 1613 naast de pastorij van Landegem (RAG, baronie Nevele, 
nr. 1264, f. 3v). De naam Moetschiller, Moutschildere is een beroeps
naam voor iemand die mout, gerst schilt of pelt. De naam is te vergelij
ken met Schelhaever, een beroepsnaam voor iemand die haver schilt, 
pelt (Schriftelijke mededeling van Dr. Frans Debrabandere). Deze naam 
is nu verdwenen in België en Noord-Frankrijk.
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kercke als ooc van verschote(n) gheld an Jan de Verman metser mier 
uiftwysen van(de) obligatie onderteeckent hy Pieter van Ooteghem en(de) 
Jan Speeckaert kerckm(eeste)rs (4Ir)

aan Adriaen de Vey de somme van twee pon(den) zeventhien schelI. 
gro(te)n hy hem betaelt an Andries van kerrebrouck en(de) P(iete)r Van 
Ooteghem kerckm(eeste)rs (41 r-41 v)

aan . . .  van Reysschoot dico an zyn huusvraiiwe voor de leveryn(ge) van 
xiiijC pavenient steen en(de) xij vursten, ij £ viij sch. gr. (f 41 v)

Item van dty schell(ingen) gro(ten) van voorgaend(de) levetyn(ge) an 
nicolas Bonte ( 4 1 v )

martin Bisschap heeft betaelt an Pieter van Ooteghem xiij sch. vj gro(te)n 
en(de) an Coenrart moetschiller by ordonnan(tie) van Andries van 
kerrebroiick, vij sch. gro(te)n (41v)

aan Jan Speeckaert voor de leveryn(ge) van vijf hondert Lxxxiij voet 
solderbert tot viij sch. viij gr. thondert, ij £ ix sch. iiij gr. (f 42r)

aan Laur(ey)s Pieters voor een(en) aultaer steen lanck seven voeten en(de) 
breet vier voeten, 27 guldens (iiij £ x sch. gr.) (f 42v)

aan de weduwe van Jan burricq voor .xiiij sacken calck tot .xviij gr de zack 
hy hem ghelevert voor de kercke, (f 43r)

aan heer Joannes mathei Voghele Pasteur^ (f 43v)

aan GuiU(iam)e Aerts brauwer over de Leveryn(ge) van twee c/uaerten 
biers ten hehouve van(de) kercke, x sch. gr. (f 44v)

aan Barth(o)l(emeu)s dhase ghlaesemaecker voor tmaecken van zeker 
ghlaesevensters In(de) kercke van Landeghem, ij £ x sch. x gr. (f 45r)

Pastoor Jan Matthias Voghele (Veughele), praem. werd wegens aposta
sie (geloofsafval) in 1614 afgezet (F. Michem, De pastoors van het Land 
van Nevele, in Het Land van Nevele, jg. IV (1973), afl. 3, p. 140.
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aan Gillis de Baets de somme van xij sch. gr. over zeker daghitiire(n) by hem 
geemployert om steen schoon te maecken op het kerckhof (f 45v)

aan Gheraert Steyaert over Lieven de Sutter de somme van neghen pon(d) 
thien schell(ingen) gro(te)n voor thandtghedaet van het decken en(de) 
reparere(n) van(de) kercke (f 46r)

betaelt an conr(ar)t moetschilder weert tot Landeghem tsynen huuse 
verteert (46v)

de W(ediiw)e inarck van maldeghem (46v)

aan M(eeste)r Joos Coddens by Roegier Loonkens de somme van iij £ xiij 
sch. gr over ghelycke somme by hem Loonkens betaelt soo In gherede 
pennyn(ghen) als over dienst van waeghe vrecht voor de kercke ghedaen 
(f 48r)

16136
aan Servaes Miiecx over de levetyn(ge) van eenen besseeme om de kercke 
te vaeghe(n), vij gr. (f I9r)

by Jan vander Verniet omme zynen eedt te doen als kerckm(eeste)r, iij sch.
iij gr

aan Joos Goethals voor zynen aerbeyt over het heerhanghen van(de) 
kloeke, ij sch. vj gr. (f 19v)

aan Jan de Verman metsere tot Nevele voor het legghen van(de) 
aidtaersteen en(de) ander reparae(tien) ghedaen ande kercke, xviij sch. gr. 
(f 19v)

aan dherfranchois Coperman ontfangher van(de) brieven van haeltre xiiij 
sch. xj gr. iij cl. (f 20r)

aan Pieter van Renterghem voor zyn handtghedaet van het ajsliiyten 
vanden hoog hen Choor Inde kercke, v sch. ij gr. (f 20r)

6 RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 19r tot 23v.
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didnAndries van Vynct over d(e) coop en(de) leven'u(ge) van berdt, Rygels, 
en(de) twee Rebben tot repcirae(tie) van(de) kercke, xij sch. viij gr. (f 20r)

lip den paeschavont xvjC vyftluene voor zeven potten wyns an Jan vande 
Vondele om de com(ni)iinicanten te paessche(n), xj sch. gr. (20v)

ande huysvraiiwe van Jan de Verman metsere tot Nevele, x sch. gr. (20v)

an heindricq Wiechman binnen Nevele over zekere tefyn(ge), iij sch. iiij gr. 
(21r) ’ ^

an Gillis de Voghelaere vyf potten en half wyns, vij sch. iiij gr. (2 Ir)

an Lieven Paesdag tzynen Imyse verteert by Pasteur en(de) kerckm(eeste)rs, 
iij sch. gr. (2Ir)

an Adam va(n) binne(n) van de kercke te Riiymen te paesschen, xvj 
gr. (2Ir)

Uutgheven van(den) Jaere 1615

an Gheerolf van Renterghem, xj sch. vj gr. (21v)

An Jan de Veerman metser, vj sch. viij gr. (21 v)

an Gheerolf van Renterghem voor olie e(nde) een pont keerssen 
ghebesicht op de kersnacht, xviij gr. ix d. (21v)

an Gheerolf daniels voor ee(n) pont keersse(n), xij sch. (21v)

an Gillis Lancsweert Inde drake te Ghendt de(n) xiij s(ten) meye 1616 
aldaer verteert by myn hee(re) de(n) Pastiier, Jan vander Vennet e(nde) 
Laur(ei)s Speeckaert, iiij sch. iiij gr. (22r)

an Jan van dale braiiwer Jnde Pan tot Ghendt van Coenrart moetschiller
by hem v(er)creghen van Jan de Verman metser, v £ xvj sch. viij gr. (22r)

an Joos Wieme officier tot merend re, x sch. (22v)

181



an Pieter van Renterghem voor keerssen ghebrant op de(n) kersnacht 
e(nde) olie om tclocxke(n), vij sch. ix gr. (22v)

aan Pieter van Renterghem an tclocxken (f 23r)

anden Advocaet Blanqiiaert, vij sch. (23r)

aan Cornelis Briviers (of Briniers) schailledecker over zeker reparae(tie) 
an(de) tiirre van dese kerckef] £ xiij sch. vi gr. (f 23r)

aan Pieter van Renterghem temmerman tot Landeghem over het maecken 
van (sic) biecht stoel, vij sch. gr. (f 23r-v)

aan Pieter Tambuyser temmerman tot Nevele (f 23 v)

an Cornelis Willaeys tot Ghendt wasmaecker x sch. iij gr. vj d. (f 23v)

an Pieter van Alstein Greffier van(den) Lande van Nevele, xvj sch. viij gr.

16157

aan Marten Lanckhair over t maecken van t' slot van(de) kercdeiire, iiij 
sch. iiij gr. (f 14v)

aan Conrart moutschiller over teirijn(ge) tsynen hiiijse ghedaen by 
myn(en) heer den Lant-deken als heer Jan Vogels  ̂ naer Ardenbiirch 
v(er)trocken was, iiij sch. gr. (f 14v)

aan Bartholemeus dhase ghelasenmaecker tot Gendt over tmaecken 
van(den) groote ghelaesenveijnster deser kercke, xx sch. gr. (f 15r)

7

8
RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 14v tot 15v.
Uit dit fragment weten we dus zeker dat pastoor Jan Matthias Voghele (of 
Voghels) (pastoor van Landegem sedert 22.11.1613) naar Aardenburg 
was vertrokken, waar nogal wat anabaptisten en andere gereformeerden 
uit het Land van Nevele een toevlucht zochten. Hij werd afgezet wegens 
geloofsafval en vervangen door Laurentius Goethals. Blijkbaar was de 
deken ter plaatse gekomen om de toestand te controleren.
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an(de) W(eduw)e Jooris de Schepper over een Lattoenen wijnwater vat, xij 
sch. gr. (f 15r)

aan Jan Le diicq over teiryn(ge) tsyn(en) huyse ghedaen, ij sch. iij gr. 
(f 15r) ■ ' '

an P(iete)r van Alsteyn Grejfier van Nevele (...) by Guiliaen Sutterman
afgegaen heylich Geest ni(eeste)re, viij gr. (f 15r)

an Cornelis Willeis tot Gendt over het leveren van wasse ghediieren(de) 
t ’ jaer .xvjC sesthiene, j £ J Sch. vj gr. (f 15r)

steen ende calck ghelevert by P(iete)r Beelaerty ix sch. x gr. (f 15r-15v)

an Jan Claeijs over wyn by hem gelevert, vij sch. iiij gr. (f 15v)

an Jan de Wielmaecker naervolghen(de) kercm(eeste)r van t ’ghene Pieter 
Beelaert over bleven was van syn(en) ontfanc, ij £ gr. (f 15v)

an Conrart Moiitschiller over teiryn(ge) t ’synen hidjse ghedaen, iij sch. viij 
gr. (f 15v)

an Daniël van Utrecht ojficier van(den) Gheestel(ycken) hove tot Gendt(...) 
Pieter Beelaert en(de) Jan de Wielmacker als kercm(eeste)rs ter instantie 
van Bartholomeus dhase ghelaesen maecker, iij sch. (f 15v)

an Wannemaecker Procu(reu)r tot Gendt (f 15v)

an Servaes meeux over het luijden van(de) kloeke deser kereke, het vaghen, 
ende / ’ wasschen van(de) ornamenten des aultaers alles ghediieren (de) 
de(n) Jaere xvJC sesthiene, j £ xij sch. gr. (f 16r)

aan Adriaen Colle over t ’ stoppen van(de) gaeten van deser kereke boven 
Sinte Blasius Choor (f 15v)

voor t stoppen van seker gaten in(de) tiirre de so(mm)e van ses sehel. gr. 
mitsgae(der)s het steen ende kalek gelevert by P(iete)r Beelaert (f 15v)
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aan Jaecques Selderman over d ’een heelft van(de) siege banc staen(de) in 
dese kercke, xv sch. gr. (f 15v)

1617-1618-16199

aan Jan van(de) Velde smet van Nevele voor iser ghebruyct totte Clocke 
van Landeghern, i sch. viij gr en(de) voor t ’ vermaecken van(de) selve 
Clocke betaelt an hans meeiix de sornme van x gr (f 19r)

an Jan Claeijs voor vyf potten en halfwyns, viij sch. iij gr. (f 19r)

aan Pauwels Toebast over lever)'n(ghe) van seven Ellen en half lijgatiire tot 
het voor(seide) aiiltaercleet tot sesthien stuvers d ’ Elle cornt t ’ samen xx 
sch. gr. (f 19v)

aan Guiliame van(de) Velde over het v(e}jlijnghen van(de) gordijnroeden, 
ij sch. V gr. (f 20r)

aan Jacqiies dhondt over het v(er)maecken van beyde de sloten ven(de) 
kercdeuren, xxij gr. (f 20r)

aan Pauwels Toebast over leverym(ge) van seven ellen en half groen 
Cangiant totte gordijne tot thien stuvers d' Elle, xij sch. vj gr. (f 20r)

aan Pierynken van huffele over leveryn{ghe) van friengier, Eindt, garen 
en(de) rijnghen totte gordijnen, iij sch. ix gr. vj (stuivers) (f 20v)

aan Pierynken van hiiffele de so(nnn)e van xj sch. gr. over leveryn(ghe) van 
groene en(de) geluwe friengier mitsgae(der)s saeijen en(de) garen-lindt, xj 
sch. gr. (f 20v)

aan P(iete)r de moor tot Gendt over leverijn(ghe) van noch groen Cangiant 
totte gordijnen, iij sch. gr. (f 20v)

9 RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 19r tot 22v.
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aan Pauwels Toebast voor seventhien ellen groen saeij tot neghe(n) stiivers 
d' Elle en(de) van root Cramesijn saeij te weten vijf ellen tot sesthien 
stuvers d ’ Elle, j £ xviij sch. x gr. (f 20v)

betaelt tot Nevele in(den) hert over seker teiryn(ge) aldaer ghedaen hy Jan 
de Wielmaecker om syn(en) Eet te doen als kercm(eeste)r, v sch. gr. (f 21r)

an Cornelis Willaeys over leveryn(ge) van wasse xx sch. gr. (f 21r)

an Conrart Moutschiller over leveryn(ge) van wyn t'synen hiiijse gehaelt te 
Paesschen, ix sch. gr. (f 2 Ir)

aan Heindric van Cleven Schilder tot Gendt over seker schilderije 
staen(de) op den hooghen aultaer, x £ x sch. gr. (f 21v)

aan Margriete simoens over een(en) metalen kandelaer, viij sch. iij gr. 
(f21v)

aan michiel Larebeke over een metalen cruyce om processie onime te 
draghen, xiij sch. iiij gr. (f 21v)

aan de huijsvr(ouwe) michiel van Larebeke over een metalen Wieroockvat, 
xj sch. gr. (f 21 v)

an Cornelis Wauts over leveryn(ge) van a'.vv Lijfcoiicken, viij sch. gr. (f 21 v)

an Conrart moutschiller over teityn(ge), ij sch. gr. (f 21v)

an(de) We Jan huebins tot Ghendt over leveryg(ge) van Lyfcoucke (f 21 v)

aan Servaes Meeux over syn(en) dienst an(de) kercke ghedaen in 1617, 
1617 en 1619, v £ groo(te)n (f 22r)

aan de dochter van Michiel Larebeke over tw'ee lattoenen schaelen om 
in(de) kercke omme te gaen, iij sch. gr. (f 22r)

aan Andries van Vijnct over het maecken en(de) leveren van een Lijckbaere 
mitsg(aders) twee schraeghen daertoe dienen(de)e, ix sch. gr. (f 22r)

185



aan Christiaen de manghelaer schrijnwercker tot Gendt over het maecken 
en(de) leveren van twee pilaeren staen(de) voor den hooghen aultaer, 
iiij £ gr. (f 22r)

aan Pieter v(er)rancke Gaiitsmit tot Gendt over levery'n(ge) van een 
silveren ciborie, xj £ x sch. gr. (f 22r-v)

an Conrart moutschiller over teiryn(ge) tsynen hiiyse ghedaen, ij sch. 
viij gr. (f 22v)

an P(iete)r van Alsteijn Greffier van(den) Lande van Nevele, v sch. gr.

an(de) Schaelyedeckers die den turre maeckten ten tyde van het 
kercmeesterschap van Jan van(der) Verniet ende Laureyns Speeckaert (d.i. 
tussen 1603-1616), xviij sch. gr. (f 22v)

aan Aelbrecht de Waerheijt mandemaker buijten Gendt over tmaecken 
en(de) leveren van drije v(er)nierveijnsters tot beschermenisse van(de) 
groote ghelasenveijnsters deser kercke, x sch. gr. (f 22v)

1619-162110

an Robert van(den) Driessche ghedachvaert Lieven Slocq en(de) Pieter 
van Renterghem om haeren eedt te doene als kerckm(eest)ers (f 15v)

aan Cornelis Wilaeys over leveryn(ge) van Lyfcoiicke in 1620, ix sch. gr. 
(fl5 v ) ' “

aan Jan van(de) Velde smedt tot Nevele over het maecken van(de) gordijnen 
roeden mitsg(aders) seker ijseren haecken daer de Vanen in hanghen, vj 
sch. viij gr. (f 15v- 16r)

aan Andries van Vynct over het maecken en(de) leveryn(ge) van seker 
eecken ghelendt met al tghene daer toe was dienen(de) om daer mede de 
doodts beenderen te bewaeren, xxvj sch. x gr. (f 16v)

lo RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f.15v tot 19r.
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cm Conrardt Moutschiller Tavenüer over een(en) stoop wyn, iij sch. gr. 
(f 16v)

v(er)teirt by Lieven Slocg  ̂ Andries van Vynct en(de) herman van(der) 
Verniet ten huyse van Conrardt Moutschillery iij sch. vj gr. (f 18r)

aan Servaes meeiix over het Inijden, vaghen der kercken, en(de) \vassclie(n) 
vcin(de) ornamenten in 1620, xxxiij sch. iiij gr. (f 18v)

aan Rogier Piasmans over het Iidjden der clocke deser kercke, het vaghen 
der kercken en(de) wasche(n) der kercken ornamenten in 1621, xxvj sch. vij 
gr. (f 18v)

aan Jan van(de) Velde smet tot Nevele over de leverijn(ge) van twee iseren 
clijncken, iij sch. iiiJ gr. (f 19r)

aan Pieter van Alstein Grejfier van(den) Lande van Nevele, v sch. gr. (f 19r)

aan Gillis van maldeghem over tvoere(n) van een(en) olm voor de kercke, 
ij sch. iiij gr. (f 19r)

aan Pieter van kerrebrouck, ij sch. iiij gr. (f 19r)

1622-162311

ten huyse van Jehan Le diicq te nevele hebhen(de) hy doender aldaer 
ghevachiert om synen eedt te doene als heylich Geest m(eeste)r de sonime 
van twintich gr. (f 9r)

aan Christiae(n) de mangheleere schrynwercker over d ’een helft van(den) 
nieuwe(n) biechtstoel, ij £ x sch. gr. (f 9v)

aan Roegier van Coppenliole metser over een dach-hiiere ofte salaris voor 
de reparatie van(de) nuieren en(de) dacken van(den) Choore deser kercke, 
iiij sch. gr. (f 9v-10r)

RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1257, f 9v tot 11 v.
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aan Geerolf daneels de somme van vyf schelL over twintich potte(n) biers 
v(er)teirt te(n) huyse van Synke(n) Walram ghedueren(de) luiere siecte {\0v)

aan de Weduwe Conrart moutschiller de somme van thien schel, groon. t' 
luieren Iniyse v(er)teirt (1 Iv)

aan Pieter van Alstein Grejfier van(den) Lande van Nevele v sch. gr (1 Iv) 

aan Robert vande(n) Driessche ojficier van(den) Lande van Nevele (1 Iv) 

1635-163712

aan Pieter van kerrebrouc over vijfventwintich (sic) si root omme het dack 
van(de) kercke te stoppen in(de) winter, iij sch. vi gr. (f 1 Iv)

aan Jan meeux over syn{en) aerbeyt int stoppen van / ’ voors. kerkcen dack, 
XX sch. gr. (f 11 v)

aan Pieter van Mullem hebben(de) ghedient Jan meeux, iij sch. gr. (f 1 Iv)

aan Jan Corneliz over schade by hem ghesiipporteert int lossen van 
ettel(ycke) diisende(n) Coreelsteen voor de kercke, xvj sch. gr. (f 1 Iv)

aan Loijs Goethals over seker wasse, vij sch. x gr. (f I2v)

aan de W(eduw)e Geeraert Autekydt over wyn, x sch. v gr. (f 12v)

aan Jan van(de) Walle over Wittebroot gegheven an (de) maeghdekens 
hebben(de) v(er)eert de Processie op heylich Sacraments dach en(de) 
sondaech binne(n) d'Octave in 1636, v sch. iij gr. (f 12v)

aan Guiliame George int afl?reken van(de) aiule miieren deser kercke omme 
daerop van nieuws te beghinnen wercken, iij £ vj sch. viij gr. (t 13r)

12 RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 11 v tot 13v.
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aan Amandt de hier o v e r  h e t m ciecken  e n (d e )  le v e r e n  van  tw e e  n ie u w e  

g h e la s e n v e y n s te r s  n i i t s g ia d e r s )  tw e e  v ( e r ) lo o d t  e n (d e )  o n tr e n t d e  v ijf t ic h  

g a e te n  g h e s to p t , xxvj sch. viij gr. (f 13r)

aan Gabriel en(de) Pieter van hollebeke z a g h e r s  o v e r  h e t za e g h e n  va n  s e s  

h o n d e r t  P o p e lie re n  b e r t , xxiiij sch. gr. (f 13r)

aan Matheus van(de) mierle C o s te r  o v e r  n e g h e n th ie n  h o n d e r t  C o r e e l  s te e n  

van  h em  o v e r g h e n o m e n  ten  b e h o u fr e  v a n (d e )  k e r k c e , xxxiiij sch. x gr. (f 
13r-13v) ^

aan Gillis de wulf A m p rn a n  v a n (d e n )  L a n d e  van  N e v e le  o v e r  s e k e re n  c o o p  

van b o o m e n  ten  behoiif\>e v a n (d e )  k e rc k e , xxxj sch. gr. (f 13v)

aan de W(eduw)e Rogier Plasman o v e r  h e t lu ijd e n  v a n (d e )  C lo c k e , tv a g h e n  

in 1636 en 1637, iij £ xvj sch. x gr. (f 13v)

wdn Daniël Goethals o v e r  d e n  c o o p  va n  e t te l ( y c k e )  n o in b re  va n  b o o m e n  ten  

b e h o u f ’e  van  d e s e r  k e rc k e , xij £ x sch. gr. (f 13v)

aan Jan van Speijbrouck n a e r v o lg h e n (d e )  k e r c m (e e s te )r , ix £ vij sch. ix gr. 
iij d. (f 14r)

aan hubrecht Eeckman o v e r  le v e r y n (g e )  van  w a s s e  in 1636 en 1637, v £ 
xvij sch. vij gr. (f 14r)

aan de W(eduw)e Autekydt o v e r  te ir y n (g e )  th a e r e (n )  h iiy se , x sch. gr. (f 14r) 

1641-1643*3

aan baudewijn Willems van  h e t b iy n g h (e n )  m e t  z y (n )  s c h ip  van  g h e n t to t  iC  
XXX s a c k (e n )  c a lc k , j £ xvij sch. xj gr. (f 3v)

a n d (e n )  a d v o c a e t  penneman Jn  G h e n d t, ij sch. gr.

3̂ RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 3v tot 7v.
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aan Giiill(iame) George als metser ande voors(eide) kercke va(n) metse(n) 
de(n) nomber van acht roede(n), xiiij £ vj sch. vij gr. (f 4r)

aan Jan tocht en(de) Joos goetgheluck als saghers over het saegh(en) 
van(de) boom(en), x £ vj sch. ix gr. (f 4r)

aan gheraert goethals tot baerle Over zyn recht vant aertgelt, xiiij sch. gr. 
(f4v) ^

aan Jacques de kuisere schipper Overt bryngh(en) van dertich Duist 
schailge(n), ij £ gr. (f 4v)

aan Jacques Schamp Smet Over het v(er)maecken va(n) ee(nen) yser(en) 
ghebint met de leveiy(nghe) va(n) een(en) yser(en) sliietel, iij £ iiij sch. iiij 
gr. (f 4v)

aan Jacques Jolije schipper Over de(n) coop en(de) leverijnghe van acht 
duist groodt careel stee(n), viij £ sch. gr. (f 4v)

aan Jan van Renterghem fs. pieters Over de(n) coop en(de) Leverynghe 
van vyf hondert Ixxxviij tich voeten schailgebert, iij £ xliij sch. iiij gr. 
(f 4v-5r)

aan Jan gyselynck Over de(n) coop en(de) leverynghe van acht hondert 
voet schailgebert, v £ xiiij sch. viij gr. (f 5r)

aan pieter plasman Overt vellen va{n) eene(n) popelier, xiiij sch. gr. 
v( er)oorboort

aan Daneelgoethals als timmerman over zyne(n) haerbeyt, xxvij £ xvij sch. 
gr. (f 5r)

aan Bauduij(n) Roolick schipper Overt bryngh(en) va(n) acht sack(en) 
Calck va(n) Ghendt, ij sch. viij gr. (f 5v)

aan m(eeste)r pieter plumio(en) als steenhauwere over het visiteren vant 
metswerck ande voors. kerke, xx sch. gr. (f 5v)
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aan m(eeste)r pauwels hauwaert timmerman overt visiteren vant haut 
van(de) tim(m)erayg(en) van(de) kercke, xiij sch. iiij gr. (f 5v)

aan Baltesar Bornaige tot ghendt Over Leverynghe va(n) Calck naeghels 
en(de) schailg(en) v(er)oorboort ande kercke, jClxxj £ xvij sch. viij gr. (f 
6r)

aan m(eeste)r pieter plumioe(n) als steenhauwere Over levery(nghe) van 
elf orduynien)poste(n) gebndckt In de vensters vande kercke,] £ x sch. j gr. 
(f6r) ■

aan Steve(n) Brunijnck metser Overt metsen vand(en) ghevel tende(n) 
de(n) bueck en(de) and(e) ghevel van(de) cappelle va(n) Sinte margriete 
metsg(aders) het besette(n) van(de) kercke, xxij £ x sch. gr. (f 6r)

aan ghelaude Lebuere als schailgedecker Overt decken vande voors(eide) 
kercke, xxvj £ xviij sch. iiij gr. (f 6v)

aan Adria(en) en(de) mart(en) Wieme als smets Overt maecken en(de) 
Lever(en) van diversche hanckers, ysers, band(en) ... v(er)oorboort Inde 
kercke, xij £ xiij sch. ij gr. (f 6v)

aan gheraert van halle als loot gieter Over coop en(de) levery(nge) va(n) 
Loodt v(er)oorboort ande kercke, xij £ viij sch. iiij gr. (f 6v)

aan dhuisvr(auwe) va(n) maximilia(en) Reijars ove(r) de(n) coop ende 
Leverij(nge) va(n) ee(n) duist schailgebert v(er)oorboort ande kercke, vij £ 
gr. (f Ir)

aan pieter vand(e) plassch(en) als pottenbacker Over de(n) coop en(de) 
Leverynghe van ee(n) hondert schailge(n) vuste(n), iiij £ iij sch. iiij gr. (f 7r)

’d^n pieter Cockhuit fs p(iete)rs overt helpe(n) hoope(n) closhaut up het hof 
va(n) Lieve(n) slock, ij £ xiii sch. iiij gr. (f 7r-7v)

an Lauwereyns de mulder tavernier Inde Croone binne(n) dezer prochie 
van diversche teerynghe(n) ten diversche(n) stond(en) tzynne(n) huise 
ghedaen, ij £ xv sch. x gr. (f 7v)
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164314

aan gerolf de bijsere over leveringe van drij reepe(n) ofte stringhen tot 
luyden van(de) kloeke in februari 1645, xv sch. (f 14r)

aan Jacques moetschildere over Leveringe van bessemen ende spellen, 
ij sch. vj gr. (f 14r)

aan Jachim Carpetier schrijnwereker over reparatie in de kereke, v sch. gr. 
(f 14v)

aan Daneel Goethals over de reparatie gedaen aen het wiel van de kloeke, 
ij sch. (f 14v)

aan Hans Meecx timmernian over reparatie aen het wiel van de Cloeke, 
ij sch. (f 14v)

aan Daneel Goethals over reparatie gedaen aen de Cloeke ten diversehe(n) 
stonden, ix sch. (f 14v)

aan Daneel Goethals van Leveringe van tijserwerek in het maeeken van het 
belfroot aen de doek, viij sch. vj gr. (f 15r)

aan Daneel Goethals van het maken van het wiel aen de kloeke, ix sch. 
(f 15r)

aan Daneel de pou Lijndraijer tot Gent voor een Cloekreep

aan Matheus Mierle van het luijden ende eleppen van de Cloeke, v £ xiiij 
sch. (f 15r)

aan frans Magut van reparatie van t Sehaelendaek ende leveren van Loot 
ende nagelen, ij £ v sch. (f 15v)

aan de W(eduw)e Jaecques Moetschildere van besseenien ende spellen, x 
gr. vj d. (f 15v)

RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 14v tot 16v.
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aan Adriaen Vielaeis van was xx sch. ij gr. (f 15v)

aan Laurys de Mulder van miswijn en(de) c(om)mnnicantwijn, ij £ j sch. (f 
15v)

a a n T f l W  vande(n) walle van Lijsolye en(de) hesseme(n) e(nde) voorts va(n) 
witbroot gedeelt ae(nde) maegdekens te(n) diveerssch(en) stonde(n) xxix 
sch. vij gr. (f I5v)

aan Ammant de heir over het maken ende Leveren van een geheel panneel 
in glas vynsters deser kercke het welcke gebroken was, vj sch. iiij gr. (f lór)

aan Daneel goethals over Seker reparatie aen het wiel van de Clock, ix sch. 
(f 16v)

aan Laiirijs de Mulder van wijn, xij sch. vj gr. (f 16v)

de W(eduw)e van Huijbrecht Herman van was in 1644 en 1645, iiij £ xix 
sch. xi r.

aan Marten van Compestole Smet tot Nevele van Leveringe van tijserwerck 
voor de Clock ende het belfoort, viij sch. vj gr. (f 16v)

164515

aan Adria(en) Vynck In ghent over de(n) coop ende Levery(nghe) va(n) 
vyftie(n) hondert veertie(n) duijmers en(de) twee hondert vijftich voetsteen 
ghebruickt int Leggh(en) en(de) pavie(n) van(de) vloer binne(n) der kercke 
va(n) Landeghem, xviij £ xiij sch. iiij gr. (f 2v)

aan Jacques en(de) Lievijnus van Laerebeke over coop en(de) 
Leverij(nghe) va(n) clockspyse gheda(en) an m(eeste)r niclaus en(de) 
hubeert chaboteau clockgieters tot het ghiet(en) en(de) Lever(nen) va(n) 
eene clocke voor deze prochie en(de) kercke van Landeghem, jC £ gr. (f 2v)

15 RAG, fonds baronie Nevele, nr. 1264, f 2v tot 3r.

193



aan niclaus en(de) hubeert chaboteau op d(en) derd(en) Junij 1643 In 
minderyinghe) ant Lever(en) en(de) ghiet(en) van(de) clocke, xxxvij £ gr. (f 
2v-3r)

aan Jan tocht saegher iip seker ongheliick en(de) quetsuere die hy was 
crygh(ende) Int Laed(en) iip schraegJi(en) v(an) een(en) heeck(en) boom 
voor de kercke, xx sch. gr.
(f 3r) '

Jan LUYSSAERT, Merendree
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Bijlage 1 - Beroepen en ambten

ADVOCAAT 
Blanquaert 
Penneman (Gent)

AMBTMAN
Gillis De Wulf ambtman van het Land van Nevele

BROUWER
Guilliame Aerts
Jan Van Dale brouwer “Jnde Pau” (Gent)

GLASMAKER
Bartholemeus Dhase 
Jan Bossuijt (Gent)

GOUDSMID
Pieter Ven'ancke (Gent)

GRIFFIER
Pieter Van Alstein griffier van het Land van Nevele

HEILIGE GEESTMEESTER 
Guiliaen Sutterman

HOUTZAGER
Gabriel en Pieter Van Hollebeke
Jan Tocht
Joos Goetgheluck

KERKBALJUW
Gillis Van Renterghem

KERKMEESTER 
Jan Vander Vennet 
Laureyns Speeckaert 
Lieven Slocq
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Pieter Van Renterghem 
Jan Van Speijbrouck 
Pieter Van Ooteghem 
Jan Speeckaert 
Andries Van Kerrebrouck 
Pieter Van Ooteghem 
Jan de Wielmaecker 
Pieter Beelaert

KLOKKENGIETER
Niclaus en Hubeert Chaboteau

KLOKKENLUIDER
Servaes Meeux 
Rogier Piasmans 
Weduwe Rogier Plasman 
Matheus Mierle (=Vande Mierle)

KOSTER
Matheus Vande Mierle

LOODGIETER
Gheraert Van Hal Ie

MANDENMAKER
Aelbrecht De Waerheijt (buiten Gent)

METSER
Guilliame George
Jan De Verman, Veerman (Nevele)
Roegier Van Coppenhole 
Steven Brunijnck

OFFICIER
Joos Wieme (Merendree)
Robert Vande(n) Driessche (Land van Nevele)
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OFFICIER VAN HET GEESTELIJK HOE TE GENT 
Daniël Van Utrecht

ONTVANGER
Franchois Coperman ontvanger van de brieven van Aalter 

PASTOOR
Joannes Matheus Voghele

POTTENBAKKER
Pieter Vander Plasschen

PROCUREUR
Wannemaecker (Gent)

SCHALIEDEKKER
Cornelis Briviers of Briniers 
Francois Meniot (=Magnoot)
Guillaude Binoot (Gent)
Ghelaude Lebuere

SCHILDER
Heindric Van Cleven (Gent)

SCHIPPER
Bauduijn Roolinck 
Jacques De Kuisere 
Jacques Jolije 
Baudewijn Willems

SCHRIJNWERKER
Christiaen De Manghelaere (Gent)
Jachim Carpetier

SMID
Adriaen en Marten Wieme 
Jacques Schamp

197



Jan Vande Velde (Nevele)
Marten Van Compestole (Nevele)

STEENHOUWER 
Pieter Plumioen

TIMMERMAN 
Daneel Goethals 
Pauwels Hauwaert 
Pieter Tambuyser
Pieter Van Renterghem (Landegem)
Roegier Hebschap 
Hans Meecx

TOUWSLAGER
Daneel De Pou (Gent)

WAARD (TAVERNIER)
Lauwereyns De Mulder “In de Croone” (Landegem)
Conrart Moetschiller/Moutschiller/Moutschildere (Landegem) 
Gillis Lancsweert “In de Drake” (Gent)
Weduwe Autekydt 
Jehan Le Ducq (Nevele)
Geerolf Daneels

WASMAKER
Cornelis Willaeys (Gent)

Bijlage 2 - Verklarende woordenlijst

Voor de verklaring van de woorden heb ik volgende werken gebruikt:
L.L. De Bo, W e s tv la a m sc h  I d io t ic o n , Gent, 1892 (facsimile-uitgave, 
Roeselare, 1991).
F. Debrabandere, S ta l la e r ts  G lo s s a r iu m  van  v e r o u d e r d e  r e c h ts te rm e n , III, 
P-W, Handzame, 1977.
K. Stallaert, G lo s s a r iu m  va n  v e r o u d e r d e  re c h ts te rm e n , k u n s tw o o rd e n  en  

a n d e r e  u itd ru k k in g e n  u it V la a m sc h e , B r a h a n ts c h e  en  L im b u rg sc h e  o o rk o n -
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d e n , A-Poer, Leiden, 1886-1893.
J. Verdam, C.H. Ebbinge Wubben, M id d e ln e d e r la n d s c h  h a n d w o o r d e n b o e k ,

‘s Gravenhage, 1932.
J. Weyns, V o lk sh u is ra a d  in V la a n d e re n , Beerzel 1974, deel 4, p. 1407
1478.

a e r tg e lt:  marktgeld 
b e lfro o t: klokkentoren 
b er t: plank, planken 
b essem m e'. bezem
c a n g ia n t, c a n g a n t: stof met weerschijn 
c lijn ck e : klink 
c lo c k re e p :  klokketouw
c lo c k sp y se :  het metaal waarvan een klok gegoten wordt 
c o re e l, c a r e e l  s te e n , c a r e e ls te e n :  baksteen 
c ra m e s ijtr . rood fluweel 
d a c tie :  de actie
d u ijm e r: naar analogie van d u im b e r t , d.i. een plank van een duim dik, ver
onderstel ik dat d u ijm e r s  s te e n  steen is van een duim dik is, tenzij duimers 
op de afmetingen van de steen slaat. 
e lle : lengtemaat 
e m p lo y e re n :  besteden aan 
f r ie n g ie r , f r in e g e :  franje
g h e b e s ic h t (van werkwoord b e s ig e n ):  gebruiken 
g e e m p lo y e r t (Fr. employer): gebruiken 
g h e le n d t: hekwerk, omheining, afsluiting 
g h e r e d e  p e n n y n g h e n :  baar geld 
g h e s i ip p o r te e r t  (Fr. supporter): dragen 
hancker, a n ck er: muuranker 
h a n d tg h e d a e t:  bewerking, uitvoering 
h e e rh a n g h e n , h erh a n g h en : opnieuw hangen 
la tto e n : geelkoper, messing 
ly fc o u c k e  (zie het Duitse Lebkuchen): peperkoek 
l i jso ly e , l i jso lie :  lijnzaadolie, lijnolie
rneije: een groene tak die men op het dak van een huis plaatst als ruwbouw 
af is
n o m b er: getal
o rd u yn en  p o s te :  arduinen stijl van een deur of venster
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p a v e m e n t  s te e n : plaveisel 
p o s t:  stijl van een deur of een venster 
re b b e , r ib b e :  rib, balk, spar; dunne lat, lat 
r y g e l, r ic h e l: verbindingslat, dwarslat 
s a e ije n :  saaien, van saai
s c h a ilg e b e r t:  planken om leien op te bevestigen 
s c h a ilg e n , s c h a e lg e , s c h o e id e :  lei, leien dakpan, schalie 
s ie g e : zetel
te e r y n g h e n , te h y n g e :  verbruik in een herberg 
th a n d tg h e d a e t:  zie handtghedaet 
l i jg a tu r e  (Fr. ligature): weefsel van zijde, garen en wol 
tiirre : toren
lip  m a e c k e n : herstellen, in orde maken 
veine: vaandel, banier 
v e r li jn g h e n :  langer maken
v e r n ie n ’e i jn s te r s :  tenen traliewerk voor een venster
v e r o o r b o o r t ,  v e ro rb o re n :  gebruiken, vooreen bepaald doel aanwenden
v o e ts te e n :  vloersteen
v u rs te n , v o r s te n :  nokpannen
w a e g h e  vrech t: wagenvracht
w ijn w a te r :  wijwater
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