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Telling van het aantal bundels stro anno 1793 

Tijdens de Franse overheersing werden heel wat tellingen gehouden. 
Zo hadden we anno 1793 een opneminge van Stroy nl. van rogge en 
haver. We geven hieronder de telling van de parochies Merendree, 
Hansbeke en Landegem. 
Voor Merendree en Landegem werd de prijs per bondel stro vastgelegd 
op drie ponden en deze van Hansbeke op 16 gulden voor het roggestro 
en 1 O gulden voor het haverstro en al de 100 bondels van 12 pont 
ijderen bondel. 

HANSBEKE 
Jan Baptiste Bultynck als burgemeester en zijn twee schepenen Jan 
Francies Vander Sicke! en Pieter Maenhout hielden op 24 juli 1793 de 
opgelegde telling in aanwezigheid van hun griffier-klerk. 

Namen van inwoners van bundels stro voor eigen wat men aan 
Hansbeke rogge haver consumptie de Fransen 

kan leveren 
Jan Bapte Bultynck 100 25 75 50 
Pieter Maenhaut 400 0 375 25 
Care! Willems 300 0 275 25 
Baes Laros 100 0 75 25 
Jan Leijtens 25 0 19 6 
Pieter Van Hecke 8 0 5 3 
Weduwe Lefebvre 75 0 63 12 
Jan Wieme 50 0 45 5 
Jacobus Martens 400 0 375 25 
Andr(ies) van Heirzeele 200 100 275 25 
Lieven Vanden Bossche 75 0 65 10 

Uit deze tabel blijkt dat de parochie van Hansbeke van de 1.858 
bundels stro (waarvan slechts 125 bundels haverstro) waarover ze 
beschikten , er 1.647 nodig heeft voor eigen verbruik en slechts 211 
bundels kan leveren aan de Franse bezetter. 
Landegem kan van zijn 4.600 bundels geen enkele bundel leveren en 
Merendree dat over 2.000 bundels beschikt, kan slechts 600 bundels 
afstaan. 
In tegenstelling tot Hansbeke beschikten Landegem en Merendrere 
over een enkele bundel haverstro. Landegem had 26 inwoners die nog 
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over een beperkte voorraad stro beschikten. Te Merendree beschikten 
amper 6 van de 18 personen over een beperkte voorraad. 
We geven hieronder eerst de inwoners van Landegem en dan die van 
Merendree. 

LANDEGEM 
Deze lijst werd opgemaakt op 25 juli 1793 door de pointers en zetters 
van de parochie Landegem 

Namen van inwoners van Aantal bundels 
Landeaem roaaestro 

Pieter Van Nevel 400 
Martinus Wieme 150 
Judocus Outcop 50 
Jan Frans Van Kerrebrouk 100 
Joannes Pijnaert 300 
Judocus Martens 150 
Pieter Herteleer 300 
Joannes Van Huffel 100 
Frans Vanden Driessche 100 
Carel De Loof 100 
Frans Le Codde 400 
Jan Welvaert 300 
Jan Speeckaert 200 
Pieter Focque 50 
Joannes De Witte 100 
Joannes Morthier 50 
Jacobus Claeijs 100 
Frans Coppens 300 
Cristiaen Vandervennet 200 
Joannes Moens 500 
Guilliaeme Martens 50 
Pieter De Meijer 100 
Jan Frans Cocquijt 100 
Pieter Le Meester 100 
Pieter Outcop 200 
Pieter De Beunis 200 
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MERENDREE 

Griffier J.F. Vanhulle noteerde in aanwezigheid van Pieter Frans Van
der Waerhede als burgemeester en Pieter Vander Cruijssen als sche
pen de inwoners die normaler wijze over een voorraaad stro beschik
ten . 

Namen van inwoners van Aantal bundels 
Merendree roggestro 

Jan Baptiste Velde 100 
Jooris De Witte 300 
Herman Speeckaert 600 
Francies De Cuijper 0 
Joannes Van Wanzeele 0 
De wed. Pieter Devreese 0 
Geerard Van Vlaenderen 0 
Pr. Frans Vander Waerhede 0 
Joannes Devreese 0 
Lieven Coddens 300 
Guilliame Van Vooren 500 
Lieven Martens 200 
Pieter Van Hede 0 
Francies De Zutter 0 
Wed .... Willems 0 
Pieter De Baets 0 
Joannes Van Hove 0 
Wed. Pieter Vriendt 0 

Luc NEYT, Tielt 
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(Zoekertje 

De voorouders van Mevr. Evelyn DYBVIK uit Baxter, Minnesota, USA 
zijn afkomstig uit de regio Deinze en het Land van Nevele. 

Haar grootmoeder Maria Sophia DE DAPPER (0 Nevele 07.08.1866) 
huwde in 1892 Hector VAN RISSEGHEM uit Deinze. In 1903 emigreer
de de familie vanuit Nevele naar Rock lsland, lllinois in de Verenigde 
Staten. Ze keerde éénmaal naar Nevele terug toen ze het graf van haar 
zoon Prudent in Frankrijk ging bezoeken. Prudent sneuvelde tijdens de 
Eerste wereldoorlog. Ze overleed in 1956. 

Mevr. Dybvik heeft zich voorgenomen eens de steek van haar voorou
ders te bezoeken maar eerst zou ze graag wat meer te weten komen 
over deze voorouders en haar verre verwanten hier. Wat de familie Van 
Risseghem betreft is ze reeds in het bezit van heel wat informatie. Wat 
haar ontbreekt is gegevens over de familie DE DAPPER en MARTENS. 
Ze kon ons nog de volgende gegevens mede delen: 
De vader van Maria Sophia DE DAPPER is Augustinus DE DAPPER, 
geboren omstreeks 1831 te Sint-Martens-Leerne. 
Haar moeder is Eugenia MARTENS (0 Poesele 18.04.1832) die de doch
ter is van Bernardus (? 0 Nevele 21.03.1799) en Maria Theresia DE 
WITTE (0 ± 1801 ). 

Verwanten van Maria-Sophia waren o.a. Emile (0 1861), Henri (0 1862) en 
Leonard (0 1866). De familie De Dapper was een bakkersfamilie. 

Verwanten van Eugenia Martens waren o.a. Jean-François (0 1833), 
Constantinus (0 1837), Nathalie en Adelaïde (0 1839), Coletta (0 1842) en 
Carolus-Ludovicus (0 1834). 

Wie informatie heeft over deze families Martens en De Dapper kan die 
overmaken aan onze Redactie die alles zal verzamelen en opsturen 
naar mevr. Dybvik. Wie haar persoonlijk wenst te contacteren kan haar 
adres bekomen via A. Bollaert, Beentjesstraat 24, 9850 Nevele (Poese
le). 
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[Royalties 

D'Udekem d'Acoz in Merendree 
Bij het ter perse gaan vernemen we dat op het kerkhof van Merendree 
begraven ligt Pierre D'UDEKEM D'ACOZ, gehuwd met Madame Kervyn 
de Maercke de ten Driessche. Hij werd geboren in 1895 en overleed in 
1962. 

D'Udekem d'Acoz in Landegem 
Ons lid Noël Van Heirzeele uit Hansbeke liet ons weten dat hij over en
kele gegevens beschikt betreffende Madeleine D'UDEKEM D'ACOZ, 
kunstenares, geboren te Landegem in 1880. Verder onderzoek wees uit 
dat het hier naar alle waarschijnlijkheid gaat over Madeleine Ida Ghislai
ne VERHAEGHE DE NAEYER, geboren op 30.09.1880 te Landegem, 
dochter van Oscar Franciscus 26 jaar, wonende te Gent en Adriana 
Sophia Maria Ghislena DE KERCKHOVE, 23 jaar, eveneens wonende 
te Gent. Zij is de enige persoon die volgens de geboorteregisters van 
Landegem hiervoor in aanmerking komt. We vermoeden dat Madeleine 
een D'UDEKEM D'ACOZ huwde. 

Verder onderzoek moet nog uitwijzen wat de verwantschap is met jonk
vrouw Mathilde D'UDEKEM D'ACOZ 

De redactie 
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Een straat-, rivier- en beekbeschouwin~ in enkele 
dorpen van het Land van Nevele (1700) 

Meigem 
Op 25 juni 1700 trokken Jan Dhane, baljuw, Gillis Boone en Joos Van 
Hecke, schepenen van den lande, roede ende Baronnije van Nevele 
door de gemeente Meigem en maakten een verslag op van de 
ghevonden fauten ende ongherepareerde straeten. De straatschouwing 
werd openbaar gemaakt op zondag 27 juli 1700 aan de kerk van 
Meigem. De aangelanden moesten binnen de acht dagen de 
herstellingswerken uitvoeren. Wie niet akkoord ging, kon op dinsdag 29 
juli om elf uur bezwaar indienen bij de vierschaar van de Baronie 
Nevele. 
Alleen Pieter Van Laecke diende bezwaar in. Aangezien verder niemand 
op die dag verscheen, werden alle aangelanden die in gebreke waren 
bevonden, veroordeeld tot een boete van vijf schellingen groten en 
natuurlijk moesten ze de verbeteringswerken uitvoeren zoniet zou het 
werk worden uitgevoerd ten dobbelen coste ofte twijschat. 
Op 21 augustus 1700 begaven zich Claude Alexander Van der Goes, 
Raedt van de Raad van Vlaanderen en Adriaan Jacques Helias, greffier 
van dezelfde Raad, op verzoek van de insetenen ende notable der stede 
ende lande van Nevele, geassisteerd door Lieven De Winter, officier der 
heerelijchede van Kerrebrouck in Nevele en Lieven van Renterghem 
koster van Meigem naar Meigem voor een nieuwe inspectietocht. 
Wanneer de opgedragen herstellingswerken ondertussen behoorlijk 
waren uitgevoerd, werd dit in het verslag genoteerd en verviel de boete. 

Alvooren beginnende jeghens het ghescheet van Nevele met een stuck 
lant competerende Franchois Daneels wanof den noortcant vande selve 
straete is prochie van Nevele ende den suytcant prochie van Meyghem 
ende heerelijchede van Dendermonsche, eerst Jan Sutterman met co
orne ende soo voorts tot an het bosselken jeghens de dreve an het goet 
vanden heere raet, sulcx alwaer tselve Dendermontsche is scheedende 
ende begint de heerelichede van Nevele. 

Rijksarch ief Gent, Raad van Vlaanderen , nr. 32217. Het eerste deel verscheen in 
Mensen van Toen, jg. 9 ( 1999), p. 50-66. 
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(Wel bevonden sonder boete) Marijn De Wulf, den suytcant prochie van 
Nevele, gheordonneert de straete te vermaecken met souffisant haut in 
diversche plaetsen, den se/ven op de suytsijde met sijn braecke2

, pro
chie Nevele, alsvooren. 

Van daer voorts wel bevonden tot an sijn haver, a/waer den se/ven Dho/
/andere, ter eendere ende prochie /ant, ter andere met gerssijnghe3

, in 
diversche plaetsen gheordonneert te vermaken met souffisant haut. 

Te noteren dat rechtover tstuck van Cornelis Oho/lander bestaen4 met 
erreweten op den suytcant van de straete scheet de prochie van Nevele 
op omtrent ten ha/ven van een stuck competerende mijnheer Daneels, 
alsnu weede. 

(wel bevonden sonder boete) Dense/ven Oho/lander met boecqueet5 ter 
eender ende met weede ende coorne ter andere, gheordonneert a/s
vooren. 

De weduwe Lenaert De Grave ter eender met vlas ende Roe/ants De 
Poortere met braecke ter andere, gheordonneert alsvooren ende voorts 
als tanderen tijde de buyse te legghen om het water te suveren6

. 

De selve weduwe gheordonneert het mennegat7 op te setten8 om het 
water te leeden op sijnen cours9

. 

De se/ve weduwe met haer voornoemde vlas ter eendere ende Roelant 
De Poortere oock met vlas ter anderen, gheordonneert de straete te 
maecken ende hooghen met souffisant haut. 

Ghecommen sijnde ande Spoele verlatende den herwech, 
ingheslaeghen het straetien loopende naer de Poesselwaele ende 
aldaer ghevisiteert. 

2 braecke: braakland. 
3 gerssijnghe: grasland. 
4 bestaen: beplant. 
5 boecqueet: boekweit. 
6 suveren: uit de weg ruimen , hier: laten weg lopen. 
7 

mennegat: een gat geslagen in een weg door wagens of karren. 
8 op te setten, opsetten: verhogen, hier: putten vu llen. 
9 /eeden op sijnen cours: hier: het water afleiden. 
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(wel bevonden sonder boete) Denselven Roelant de Poortere met coor
ne ter eendere ende met vlas ter andere, gheordonneert alsvooren ende 
de grachten te delven, het water te doen suveren. 

Teynden welck stuck sijnde tot an den Vierweechschen ghegaen noch 
twee a drij stucken voorder, wesende van wedersijden prochie van 
Nevele. 

(wel bevonden sonder boete) Adriaen Morthier met boombos ter eende
re ende Franchois Vander Plaetsen ter andere, gheordonneert de strae
te te hooghen alsvooren. 

T'eynden welck stuck van den voornoemden Van der Plaetsen compete
rende den Adt. Geerts, is noch prochie Nevele ende heerelychede van 
Ste Bae/fs. 

Wederghekeert tot de voorseyde vier weghen, ingheslaghen de straete 
langhs de westsijde loopende naer Beeckant, waervan den noortcant is 
prochie van Nevele en den suytcant Meyghem, ende aldaer int begin: 

(wel bevonden sonderboete) De weduwe Lenaert De Grave tereendere 
met boecqueet ende Franchois Vander Plaetsen met prochie lant ter 
andere, gheordonneert de straete te maecken alsvooren ende de grach
ten van wedersijden te delven; 

Cornelis Dhollandere met prochielant ter eendere ende Marijn De Wulf 
oock met prochielant, competerende den heere Baron, gheordonneert 
alsvooren. 

Rechts over de partije den Doorne opden suytcant van Meijghem ghe
bruyckt bij Marijn De Wulf ende hem in diversche plaetsen gheordon
neert alsvooren. 

Daer recht over de partije competerende mijnheer van Huijsse, men 
meijnt tselve te wesen heerelijchede van Ste Baelfs, ende provisionelijck 
niet gheschaut tot meerder ondersoeck. 
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Ghegaen sijnde /anghs de straete tot voor hofstedeken van Jan Ladres
sij ende het cheynseken10 ghebruyckt gheweest bij Jan Pijfroen, alwaer 
is scheedende opden noortoostcant de prochie van Nevele ende van 
daer voorts is prochie van Meyghem van wedersijden. 

(is wel bevonden sonder boete) Denzelfden Ladressij inden plas gheor
donneert te /egghen souffisant haut op paine van tweeschat11 ende boe
te. 

(wel bevonden met de getrocken article sonder boete) Ende a/soo we/
bevonden tot an d'hofstede van Lieven De Baets ende Pieter Coen, de 
selve a/daer van wedersijden gheordonneert te maecken met souffisant 
haut ende de buyse te verlinghen. 

Daernevens Anthonne Van Hoecke met coorne, gheordonneert als
vooren jeghens de selve hofstede van Lieven De Baets in diversche 
plaetsen. 

Lieven Van Eede met sijn hofstede recht over, a/svooren. 

Daernevens den se/ven Lieven Van Eede, van wedersijden met ghers 
ende wortels, a/svooren. 

Daernevens den voornoemde Van Eede ter eendere ende Niclaijs 
Haeck met sijn braecke ter andere, alsvooren. 

Charles Del/aert van wedersijden, in veel diversche plaetsen gheordon
neert alsvooren, langhs sijn goet ende voor sijnen bosch een buijse te 
legghen om het water te suveren mits12 men tselve sief over de straete 
loopen. 

Verbij tselve sijn goet, hem gheordonneert alsvooren. 

(wel bevonden sonder boete) Van daer deur de dreve van tgoet bewoont 
bij den Burchmre Mattheus Dhont ende aldaer Charles Dellaert met co
orne ter eendere ende den se/ven Dhont met haver ter andere, gheor-

10 cheynseken: cijnsplichtig stukje grond. 
11 tweeschat: het dubbele van een bepaalde waarde. 
12 mits: omdat. 
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donneert de grachten te delven, een buijse te legghen ende de straete 
te vermaecken met souffisant haut. 

De selve beth voorts13 de putten te vollen, ende behoorre/ijck te hauten14 

in diversche plaetsen. 

(doschwich15
, anders transeat een boete vooral over dit ende ghetroc

ken artic/en). Ten half van de se/ve dreve, opghes/aeghen ter rechter 
hant langhs de Meulestraete, Mattheus Dhont van wederxijden met 
coorne, gheordonneert te delven ende vermaecken a/svooren in diver
sche p/aetsen. 

Beth voorts den se/ven, van wedersijden met sijn braecken, 
gheordonneert a/svooren. 

Beth voorts tot teijnden sijn goet, veel diversche plaetsen tot jeghens het 
gescheet van Vynckt separerende met eenen loop, d'een sijde over den 
loop ghelant den heere van Basiginen ende d'ander sijde Marcus Van
den Bossche met consoorten, gheordonneert alsvooren ende in het 
ghescheet de opdracht te hooghen met souffisant haudt. 

Wederghekeert langhs de voornoemde straete tot inde voorseyde dreve 
ende dese/ve wel bevonden tot anden Schauwbosch. 

(wel bevonden sonder boete) Den se/ven Dhont met den voornoemden 
Schaubosch ter eendere ende prochielant ter andere, in diversche pla
etsen gheordonneert te hauten ende vermaecken alsvooren, voorts wel 
bevonden tot anden naerschreven partije. 

Care/ Blomme met vague 16 hofstede ter eendere ende Roelant De Poor
tere met prochielant ter andere, gheordonneert alsvooren. 

De selve van wedersijden, in diversche plaetsen gheordonneert 
alsvooren. 

13 beth voorts: verder op. 
14 hauten: de putten in de weg vullen met hout. 
15 

doschwich: samentrekking van het lidwoord de met orsweg, waarin ors (ontstaan uit 
ros) een synoniem is van 'paard'. Een dosweg is een pad dat maar breed genoeg is 
voor een paard zonder gespan. 

16 vague: onbebouwd. 
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Alsoo ghecommen opden grootten herwech te Cruyswege tot teghen 
t'ghescheet van Vijnckt. 

(transeat de boete) Oheer Jan Van Branteghem ter eendere ende Roe
/ant De Poortere ter andere, gheordonneert an de grachten te delven 
ende ten surpluijs alsvooren 17

. 

(wel bevonden sonder boete) Jacobus Van Vlaenderen int ghescheet 
van deselve prochie, van wedersijden gheordonneert alsvooren. 

Ende aldaer wederghecommen naer Cruysweghe vervolght de straete 
tot ande Spoele ende wel bevonden tot ande partije van Jan De Raet. 

(transeat boete) Oenselven met boonen ter eendere en Pieter De Clercq 
met boucqueet ter andere, gheordonneert alsvooren. 

(wel bevonden sonder boete) Pieter Van Haute met gherssynghe ter 
eendere ende Lieven Van Eede met vague lant, gheordonneert van we
dersijden alsvooren ende grachten te delven. 

(wel bevonden sonder boete) Laureyns Van Hove met gherss~nghe ter 
eendere ende (transeat boete) Care/ Blomme met mesteluyn1 andere, 
gheordonneert alsvooren. 

(wel bevonden sonder boete) Den se/ven ter eendere ende Dries Vande 
Moere met hofstede ter andere, in diversche plaetsen gheordonneert 
a/svooren. 

Alsoo vande selve Spoele wederghekeert tot Cruysweghe voorseyt ende 
aldaer ingheslaeghen den herwech naer Severen. 

(wel bevonden sonder boete) Sr. Jan Van Branteghem met bosch ter 
eendere ende Laureyns Van Hove, met mersch ter andere, gheordon
neert de straete behoorelijck te maecken in diversche plaetsen. 

(wel bevonden sonder boete) Nevens het voorgaende stuck van 
Branteghem jeghens de westcant is prochie van Vynckt. 

17 ter surpluijs: bovendien. 
18 mesteluyn = masteluun: mengsel van half tarwe en half rogge. 
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(transeat boete) Jacobus Van Vlaenderen met coome ter eendere ende 
Adriaen Tant met prochie/ant ter andere, gheordonneert alsvooren. 
Daarnevens Lieven Oerle ter eendere ende den Adt. Van Hecke met 
boecqueet, gheordonneert de straete te verbeteren met souffisant haut 
in diversche p/aetsen. 

(transeat de boete, is tsedert gherepareert) Daemevens Andries Vande 
Moere ter eendere ende den se/ven Advocaet Van Hecke, gheordon
neert alsvooren ende de grachten te delven in diversche p/aetsen. 

(doschwich, den nieuwen wich licht over het /ant van Gillis Eijerick bij 
consente 19

, anderssints de boete blijft) Daemevens Gillis Eijerick, met 
coome ter eendere ende den se/ven Van Hecke ter andere, de aude 
straete behoorelijck in staete te stellen, de grachten te delven ende pas
sabef0 te maecken. 

Oaemevens Joos Eijricke, vlas ter eendere ende den se/ven Gillis oock 
met vlas ter andere, gheordonneert alsvooren. 

Oaermede commende tot op de cheijnsen van Gillis ende Joos Eijerick, 
prochie van Severen, ende tse/ve Severen vervolcht totdat wij commen 
waren tot op dander sijde van de strate voor denselven cheijns ende 
ingheslaeghen de straete ter rechter hant, loopende naer Meyghem ker
cke, waarvan de suytcant vande selve straete is prochie van Severen 
ende heerelijchede van Nevele ende den noortcant prochie van Meyg
hem, ten ingaen van de se/ve straete: 

(doschwich. Wel bevonden sonder boete) Gillis Eijerick met boecqueet 
ter eendere ende Lieven Dherte met tarwe ter andere, gheordonneert de 
straete te verbeteren met souffisant haut. 
Oaemevens Joos Strobbe met boucqueet ter eendere ende Marten 
Dharte met vlas ende boucqueet ter andere, ut supra. 

Beth voorts ghecomen van dhofstede van Joos Strobbe, nous21 daer
over is een straete loopende naer de Kerckstraete ende vervolghende 

19 by consente: bij vergunning. 
20 passabel: toegankelijk. 
21 nous: schuin. 
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de Carmstraete, is alsdan van wedersijden prochie ende heerelijchede 
van Meyghem. 

(doschwich ende wel bevonden sonder boete) Joos Strobbe met boonen 
ende clavere ter eendere ende den procureur Vanden Broecke met 
gherssijnghe ter andere, ut supra. 
Jooris Claijs met tarwe, ut supra. 

(doschwich, wel bevonden sonder boete) Wel bevonden tot ande partije 
van Charles De Vos ter eendere ende Laureyns Van Hove met coorne, 
ut supra ende den gracht te delven. 
Oaernevens deselve, van wedersijden, ut supra. 

(doschwich. Anderssins de boete) Beth voorts wel bevonden tot ande 
taerwe van Joos Verhegghen ter eendere, Cornelis Dhollandere ut surpa 
ende de grachten te suijveren. Oaernevens deselve, van wedersijden 
gheordonneert alsvooren. 

(doschwich, anderssints boete) Oaernevens Adriaen Tant ter eendere 
ende Marijn De Wulf ter andere, ut supra. 

(doschwich ende wel bevonden, niet subiect22 aen boete) Oaernevens 
Cornelis Oho/lander met bloot lant ter eendere ende Marijn De Wulf ter 
andere, ut supra. 
Denselven Wulf daernevens oock met tarwe ter eendere ende Jan De 
Meijere met vlas, boucqueet ende clavere ter andere, ut supra. 

Teynden welck stuck loopen twee straeten, d'eene voorbij het huys 
vanden heere Pastoor ende d'andere naer de kercke ende vervolcht de 
gonne loopende voorbij den voors. Heere pastoors. 

(doschwich ende wel bevonden) Frans Seije met hofstede ter eendere 
ende Jan De Meijere met clavere ter andere, ut supra. 

Oen heere Pastoor ende Jan De Meijere met elcx hofstede ter eendere 
ende Philipe De Gruytere met bloot lant ende vlas ten andere, ut supra. 

22 subiect aan: onderworpen aan 
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Alsoo wederghecommen tot de straete loopende naer de voornoemde 
kercke. 

(doschwich ende wel bevonden) Frans Seye met vlas ende c/avere ter 
eendere ende Marijn De Wulf met tarwe ter andere, ut supra. 

Den se/ven De Wulf met tarwe ter eendere ende Jaecques Bogaert met 
oude hofstede, ut supra in diversche plaetsen. 

(is doschwich ende anderssints soude de boete blijven) Daernevens 
Jaecques Bogaert met tarwe ter eendere ende Marijn De Wulf, ut supra. 
Beth voorts wel bevonden tot an Gillis Roobier met c/avere ter eendere 
ende Marijn De Wulf met haver ter andere, gheordonneert de straete te 
vermaecken met souffisant haut ende de grachten te delven om het wa
ter te suveren. 

(is doschwich ende Pieter De Smet ghee'ft wich over zijn hof, anders
sints waere boete) Pieter De Smet met hofstede ter eender ende Marijn 
De Wulf met haver benevens Franchois Verplaetsen ter andere, gheor
donneert de straete behoorelijck op te hooghen ende passabel te ma
ken. 

(doschwich ende wel bevonden) Franchois Verplaetsen met hofstede ter 
eendere ende Pieter De Smet met vlas ter andere, gheordonneert de 
straete behoorelijck te vermaecken. 

Wy als bijschepenen wel bevonden, den bailliu sustineert ter 
contrarien23

. 

(wel bevonden ende niet subiect aen boete) Den se/ven Verplaetsen ter 
eendere ende Marijn De Wulf met coorne ter andere, ut supra. 

De selve van wedersijden in diversche plaetsen ut supra ende de 
grachten te delven. 

Jooris Verscheiden met vlas ter eendere ende de weduwe Jan Cocquyt 
met hofstede ter andere, gheordonneert de straete te verbeteren met 
souffisant haut. 

23 sustineert ter contrarien: beweert het tegendeel. 
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Frans Verplaetsen van beede sijden gheordonneert meer op te hoog hen 
ende te /egghen ghe/ijck met de voorgaende. 

(transeat boete) Pieter De Gruijtere met hofstede ter eender ende Jaec
ques Bogaert met erweten ter andere, gheordonneert de straete te ver
maekcen met souffisant haut ende de grachten te delven. 

Ende a/soo ghecommen sijnde tot an het huys van Philipe Van Renterg
hem ande kercke ingheslaghen de Kerckstraete ter rechter hant oploo
pende naer Severen. 

(wel bevonden en niet subiect aen boete) Care/ Holsbeke met hofstede 
ter eendere ende Jacobus Bogaert ter andere, gheordonneert de straete 
te vermaecken met souffisant haut in diversche plaetsen. 

(ut supra) De Weduwe Gillis Sutterman in diversche plaetsen ter eende
re ende Pieter De Cruijtere met mersch ter andere, ut supra. 

(ut supra) Dese/ve weduwe, van wedersijden ter eendere ende Joos 
Tant oock van wedersijden, ut supra a/soock de buyse te openen ende 
den gracht te delven om het water te doen /oopen tot in de beke. 

(wel bevonden ende niet subject aen boete) Joos Tant van wedersijden 
gheordonneert alsvooren ende den dam24 op den westcant af te schie
ten25 om het water van de straete te connen suveren. 

(ut supra) Jan Martens met hofstede ter eendere ende Pieter Van Laec
ke met tarwe ter andere, gheordonneert de straete te vermaecken in 
diversche p/aetsen alsvooren. 

(ut supra) Adriaen Tant met hofstede ter eendere ende Pieter Batslee 
met mersch ter andere, ut supra. 

Teynden voorseyde mersse/ken ende hofstede opghes/aghen de straete 
ter rechter hant tot an het huys vanden voorschreven heere pastoor 
alswaer wij tselve hiervooren verlaeten hebben ende wederghecommen, 
a/daer ghevisiteert. 

24 dam: verhoogde dam, verhoogde weg. 
25 afschieten: afgraven. 
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(wel bevonden ende niet subiect aen boete) Philipe De Gruijtere van 
wedersijden met erweten ende bosch, gheordonneert de straete te ver
beteren met souffisant haut. 

(ut supra) Daernevens de weduwe Pieter De Gruijtere ter eendere ende 
den se/ven Gruijtere ter andere, ut supra. 

(ut supra) Pieter Baetslee met boecqueet ende bloot lant ter eendere 
ende Philipe De Gruijtere ter andere, ut supra. 

(ut supra) Dese/ve van wedersijden, den eenen met de voorgaende 
partije ende dander met hofstede, ut supra. 

Vervo/ght vande voorschreven Kerckstrate naer Severen. 

(wel bevonden ende niet subiect aen boete) Adriaen Tant ter eendere 
ende Pieter Meire ter andere, beede met Jochtijnc/<26

, ut supra. 

(ut supra) Weduwe Jan De Grave met hofstede ter eendere ende 
mersch ter andere, ut supra in diversche plaetsen. 

(ut supra) Gillis Tant met coorne ter eendere ende de weduwe Jan De 
Grave met de Schaere ter andere, ut supra ende den dam in de straete 
te schieden om het water te suveren. 

(ut supra) Denselven Tant met coorne ter eendere ende Pieter Van 
Laecke met gerssijnghe ter andere, ut supra. 

(wel bevonden ende niet subiect aen boete) Joos Verhegghen met co
orne ter eendere ende met hofstede ter andere, ut supra ende den put te 
vullen. 

(transeat een boete) Philipe Vernier met coorne ende hofstede ter een
dere ende de weduwe Lieven Strobbe, in diversche plaetsen alsvooren. 

(transeat boete) Lieven Verbrugghe ter eendere ende den se/ven Ver
nier ter andere, ut supra ende grachten te delven. 

26 /ochtijnck: moestuin. 
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Teynden het voorschreven stuck van Phle Vernier ter slincker hant opg
heslaghen naer de straete loopende naer de Meulebroecken ende al
daer ghevisiteert ende wel bevonden tot 

(transeat de boete) Frans Cornelis, prochie Severen ende heerelijchede 
van Nevele, met boecqueet ter eendere ende coorne ter andere, gheor
donneert de straete te vermaken met souffisant haudt. 

Waernaer eenighe partijen vanden eenen cant vande staete sijn prochie 
van Severen, jurisdictie van Nevele, ende vanden anderen cant 
heerelijchede van Audegoede, ghelijck op het quohier7 van Severen 
gheannottert ende voorts vervolcht tot ande partije als volcht: 

(is wel bevonden ende niet subiect aen boete) Jan Van Wijnchuijs met 
bloot lant ter eendere ende ter andere Jaecques Voesters, heerelijchede 
van Audegoede, ut supra in diversche plaetsen. 

Teynden de voorschreven partije bloot lant is van wedersijden 
heerelijchede van Audegoede tot an seker straete loopende ter slincker 
hant, ghenoemt de Pijligherstraete, ende vervolghende den herwech 
begint ter slincker hant de prochie van Meyghem, heerelijchede van 
Nevele, ende de rechte sijde heerelijchede van Audegoede. 

(wel bevonden, niet subiect aen boete) Aldaer Pieter Van Laecke met 
coorne, gheordonneert de strate op te hooghen met souffisant haut. 

Waerteynden ter rechter sijde scheet de heerelijchede van Audegoede 
met het Cauterken. 

Ende daernevens denselven Van Laecke met het Cauterken tereendere 
ende de prochie met den meersch van Mijnheer Alstein ter andere, ghe
ordonneert alsvooren ende de grachten te delven van wedersijden om 
het water behoorelijck te suiveren. 

(als voren) De prochie van wedersijden met denselven meersch ter een
dere ende den ghonnen van Jo(e) Alstein ter andere, ut supra. 

27 quohiar = quahiar. opschrijfboek. 
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(als voren) Daernevens Christiaen Moerman ter eendere ende dese/ve 
prochie, ut supra. 

(als voren) Daernevens den se/ven Moerman met gerste ter eendere 
ende Pieter Van Laecke met gerssijnghe ter andere, ut supra. 

(als voren) Daernevens, den se/ven Moerman met tarwe ter eendere 
ende den voorseyden Van Laecke met bloot lant, beneffens Adriaen 
Tant met vervallen hofstede competerende Mijnheer Van Wasberghe ter 
andere, ut supra. 

Teynden de tarwe van den se/ven Moerman loopt eenen weg ende co
eweghelken28, waernevens op den rechtcant is heere/ijchede van Aude
goede, alwaer ghelant is29 Pieter Van Laecke met taerwe ter eendere. 

(als voren) Ende ter andere een partije blootte ettijnghe30 competerende 
M. De Pestele, oock afgheeten31 door de schaepen van den se/ven Tant 
ende ut supra. 

Ter rechter hant Jacobus De Clercq met tarwe, noch heerelijchede van 
Audegoede, ter eenderen. 

(als voren) Ende ter andere de prochie ofte den se/ven Tant met het 
voorschreven stuck vanden voornoemde Pestele, gheordonneert a/s
vooren. 

Daernevens van wedersijden prochie ende heerelijchede van Meyghem. 

(wel bevonden ende niet subiect aen boete) Christiaen Moerman met 
tarwe ende mesteluyn ter eendere, ende ter andere de selve prochie 
met bosch, opghedraeghen ende competerende den voornoemden hee
re van Wassenberghe, gheordonneert alsvooren. 

Waermede eyndende tot opde Reyghersbeke, alswaer separeert Mey
ghem ende Bachte ende sijn langhs deselve straete wederghekeert tot 
den opganck32 van de mersshen. 

28 coeweghelken: weg of dreef langwaar de koeien in de weide werden gedreven. 
29 ghelant is: (mede)eigenaar is. 
30 ettijnghe: graasweide. 
31 afgheeten: afgegeten. 
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(doschwich ende wel bevonden vo/ghens de situatie als wesende 
meerschwich) De prochie met eenen meersch van Jo(e) Alstein ter een
dere ende Pieter Van Laecke met boecqueet ter andere, ut supra ende 
van wedersijden de grachten te delven. 

(doschwich seer wel bevonden ende gheene boete subiect) Daernevens 
Jacobus Gijselinck met tarwe ter eendere ende de selve prochie
meersch ter andere, gheordonneert de straete te maecken als vooren. 
Daemevens den se/ven met coorne, hem gheordonneert van het een tot 
het andere eynde de straete te verbreeden ende haere behoorelijck 
wijde om eenyder behoore/ijck passage te connen nemen. 

(doschwich ende alles seerwel bevonden ende oversu/cx33 gheene boe
te subiect) Beth voorts Bartholomeus Cooman met coorne ter eendere 
ende prochie, alsvooren gheordonneert de straete te vermaecken met 
souffisant haut in diversche plaetsen ende den se/ven Cooman den 
wech te verbreeden. 

(doschwich ende seer wel bevonden) Beth voorts Jaecques De Voester 
d'aude met cooren ter eendere ende met weede ter andere, ut supra. 

Commende van de voorschreven Meerschkant voor dhofstede van den 
heere van Huysse bewoont bij Jaecques Voesters door sijn dreve op 
den grooten Yperschen Herwech ende aldaer wel bevonden tot: 

Adriaen Tant met boecqueet ter eendere ende Berthelemeus Cooman 
met coorne ter andere, gheordonneert van beede sijden de grachten te 
delven ende de strate verbeteren met souffisant haut in diversche plaet
sen. 

Daernevens den se/ven Tant ter eendere ende den auden Voester met 
tarwe ter andere, ut supra in diversche plaetsen. 
Beede de selve van wedersijden, elck met coorne, gheordonneert a/s
vooren in diversche p/aetsen. 

32 opganck: begin, toegang , weg naar. 
33 oversu/cx: dus. 
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Ende wederom vande voorschreven hofstede van den voornoemden 
heere van Huijsse voorbij ghevolcht de straete langhs den Meerschcant 
tot op den grootten erwech bij de kercke van Meyghem. 

(doschwech ende seer wel bevonden, wesende den vuytganck van het 
goet van Jonkvrouwe de weduwe Wulf ende de ghonne van den hooch
bailliu) Jacobus Gijselinck met clavere ter eendere ende Jacobus De 
Voester de jonge met braecke ter andere, gheordonneert de straete be
hoorelijck op te hooghen met souffisant haut ende den wech te ver
breeden. 

Voorts wel bevonden ende alsoo vervo/cht achter het goet van Jo(e) de 
weduwe Dheer Gillis De Wulf lancx ende neffens de merschen. 

(doschwich ende wel bevonden) Marijn De Wulf met sijn coorne ter een
dere ende den se/ven met sijnen bosch ter andere, gheordonneert be
hoore/ijck te vermaecken met souffisant haut. 

Beth voorts Adriaen Tant met bosch ter eendere ende Philipe Vernier 
met coorne ter andere, in diversche plaetsen ut supra. 

(doschwech ende anderssints boete subject) Beth voorts Care/ Van 
Holsbeke met erweten ter eendere ende den voornoemden Adrian Tant 
met bosch, benevens Gillis Strobbe met mersch ter andere, gheordon
neert a/svooren. 

(doschwich voor beesten ende hoy, de gront niet c/ytachtich ende rede
lijck wel) Bertel Cooman met wortels ter eendere ende Pieter Van Laec
ke met mersch ter andere, gheordonneert alsvooren ende de grachten 
te delven. 

Vuytcommende opden herwech. 

(wel bevonden) Bertel Cooman met sijn vlas ter eendere ende Heyndrick 
Vae/e met coome ende hertappels ter andere, ut supra ende op 
doostsijde den gracht te delven in diversche plaetsen. 

Inde straete naerde kercke. 
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(is eene doschwich ende wel bevonden) Bertel Cooman met vlas ter 
eendere ende Andries Heggherick met hofstede ter andere, gheordon
neert de straete behoorelijck te vermaecken met souffisant haut in diver
sche plaetsen. 

Op den dries. 

Den Ampman Dheer Frans De Braix in diversche plaetsen gheordon
neert ut supra. 

(de beke aen den dries wel bevonden) 

(bevonden niet subiect aen boete als weesende cauterwech, art van 
gront ende taemelyck effen) Beth voorts de weduwe Jan Lamme ter 
eendere van haren cant wesende den oostcant van de straete bevonden 
eenichsints vermaeckt maer gheordonneert te verbeteren met souffisant 
haut, ter andere op den westcant dhoirs Andries Vander Plaetsen ende 
daernevens Philipe Vernier beede sorterende onder de heerelijckhede 
van het Poucxsche. 

Van daer voorts alles wel bevonden tot ande Meerbeke, alwaer is 
scheedende de prochie van Meyghem ende Nevele. 

(wordt voortgezet) 
Frans NEIRINCK, Bachte-Maria-Leerne 
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