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" •.•• De pointingen ende settingen die op het land 
geheven wierden, beliepen niet hooch, daeromme des

selfs in woonders in voorspoet ende weelde geleeft 
hebben. Ter dier oorsaecke, is de streecke· soo be

woont geworden, dat men oyt voor desen die~gelicx 

hoorde, ende daer door gingen de landen ende c oe deren 

seer dier in pachte. Doordien dat de eetwaren vele 

geldt golden, wierden de eygenaren nie t alleen, maer 
oock de pachters vande goederen ende landen al rijcke. 
Noyt is het geweten geweest dat Veurnambacht ende 
geheel West-Vlaenderen soo gefloreert hebben a ls 
van het begin deser eeuwe tot 't jaer 1644 : " 

P. Heinderycx, Jaarboeken van Veurne en 

Veurnambacht, dl IV, pp 115-116. 
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Tijdens onze studies aan de Rijksuniversiteit hadden wij de ge 

legenheid een cursus Landbouwgeschiedenis te volgen bij Prof. 
Dr. A.E. Verhulst. De vele boeiende aspecten van de landbouw

geschiedenis, die toen aan bod kwamen, hebben bij ons een blij
vende en groeiende belangstelling voor de landbouwgeschiedenis 
opgewekt. 

Toen wij jaren later aan Prof. Dr. A.E. Verhulst vroegen om onder 
zijn leiding een doctoraatsverhandeling te mogen voorbereiden 
over een agrarisch onderwerp, mochten wij onmiddellijk rekenen 
op zijn hulp en steun bij het opstellen van deze verhandeling. 

Zijn nooit aflatende interesse en zijn zeer vele opmerkingen 
en raadgevingen waren leidinggevend voor deze studie. Voor deze 
steeds even vriendelijke hulp zijn wij Prof. Dr. A.E. Verhulst 
zeer dankbaar. 

Onze zeer hartelijke dank gaat ook naar Dr. C. Vandenbroeke 
die bereid was onze tekst na te lezen en die ons steeds even 
bereidwillig heeft geholpen en gesteund. 

Onze dankbaarheid gaat ook naar de Professoren W. Brulez en 
E. Scholliers die ons hielpen met hun kritische opmerkingen. 
Eveneens zijn wij Dr. J. Mertens, Dr. D. Dalle en Dr .jur. 
M. Sebrechts zeer dankbaar om hun suggesties en opmerkingen 
bij dit proefschrift. 
Onze welgemeende dank gaat eveneens naar Dr. W. 
Drs J. Boon, Drs M. Ryckaert, Drs E. Thoen, Drs 
Drs F. De Wever en Drs W. Vanderpijpen voor hun 
hulp. 

Blockmans, 
J. Vermaere, 
' 

gewaardeerde 

Een speciaal woord van dank gaat naar de conservators van de 
archieven, die wij konden raadplegen: Mme Th. Vergriete van 
het archief te Bergues, de Heer E. Van Gelder van het Stads
archief te Veurne, de Heer Deken van Veurne die toeliet het 
Dekenijarchief te raadplegen, de Heer G. Markey, die ons toe
liet het archief van de C.O.O. te Veurne te raadplegen, 

Dr. c. Wyffels, Algemeen Rijksarchivaris, die ons toeliet 
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archiefs tukken aan huis te raadplegen, Dr. J. Buntinx , con
serva tor van het Rijksarchief te Gent, Z.E.H. P. De Clerck, 
Pre s ident van het Groot Seminarie te Brugge, Dr. J. Mare cha l 
en Drs L. Danhieux van het Rijksarchief te Brugge, die ons 
opzoekingswerk vergemakkelijkten, en zeker niet te verge ten 
het personeel van het Rijksarchief te Brugge om hun vriende
lijke hulp. 

Onze dank gaat ook naar Ir. C. Lagrain, hoofd van het Reken
centrum van de Rijksuniversiteit, en de Heren W. Mo ens en 
P. Van Coillie voor hun gewaardeerde medewerking. 
De Heren W. Verbeke, E. Delaere, R. Nootaert, R. Mor e z €n 
E . Van Haverbeke danken wij om hun gewaardeerde ma t er iël e 
hu lp. 
Onze dank gaat ook naar Mevr. L. Depiere en de Heer W. De 
Schamphelaere die met grote zorg een gedee l te van h t t yp

werk en het uittekenen van de grafieken op zich namen. 
Wij danken ook Mevr. R. Vanduynslager, direc trice van he t 
Si nt-Lutgardisinstituut te Oostende, die ons toe l i e t door 
een gunstig lesrooster het nodige archiefwerk vlugger af te 
handelen. 
Geen woorden van dank zijn groot genoeg om mijn lieve vrouw 
te danken, die al die jaren zoveel mogelijk werk op zich 
nam om mij de gelegenheid te geven aan dit proefschrift te 
werken. 

Oostende, december 1978, 
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A. Oppervlaktematen. 

In de drie kasselrijen werd het gemet gebruikt, dat onder
verdeeld was in 3 linen of JOO roeden. Alle maten werden om-
gerekend in ha volgens de volgende 

in de Kasselrij Veurne 
in het Brugse Vrije 

verhouding: 
660 roeden = 
678 roeden = 

1 ha 

1 ha 
in de Kasselrij Sint-Winnoks

bergen 681 roeden = 1 ha 
B. Inhoudsmaten. 

1. Voor tarwe: 

1 razier in de Kasselrij Veurne = 146,8 1 
1 heet in het Brugse Vrije = 170 1 
1 razier in de Kasselrij Sint-

Winnoksbergen 
1 razier te Hondschoote 

2. Voor haver: 

~ 144,1 1 

= 168 1 

1 razier in de Kasselrij Veurne = 159 1 
1 heet in het Brugse Vrije = 198,5 1 
1 razier in de Kasselrij Sint-

Winnoksbergen = 201 1 
J. Voor vloeistoffen: 

1 pint in de Kasselrij Veurne = 0,72 1 
C. Munten. 

In de Kasselrij Veurne werd meestal .het lb par en het lb gr Vl 

gebruikt. Deze munten werden omgezet in lb par, uitgenomen 
daar waar anders vermeld, de schellingen en pennipgen werden 
decimaal uitgedrukt na de komma. 

Voor verdere informatie verwijzen wij naar A. Wyffel~, Maten en 
gewichten, in Dok., dl I, pp 1-15. 
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A. B R 0 N N E N • 

I. Onuitgegeven bronnen. 

BERGUES. 

Archive s Communa les. 

Reeks CC: 84: Telling van de voedingsmiddelen in Sint-Winnoks
bergen op 28-12-1581. 

Reeks GG: 175,176,177, 182: Rekeningen yan het Sint-Maria-Mag
dalenahospitaal te Sint-Winnoksbergen, 2e helft 
XVIe eeuw. 

Reeks FF: 436-449: Schepenregisters van de Kasselrij Sint-Win-

BRUGGE. 

noksbergen, 1554-15?2. 
lJJl: Sta ten van goederen van Armboutscapelle; 
1341: idem van Bambeke; 
1401-1402: idem van Brouckercke; 
1414 : idem van Coudekercke; 
1424-1424 bis: idem van Uxem E!n Ghyvelde; 
14J6: idem van Herzeele; 
1446: idem van Killem; 
1467: idem van Quaedypre; 
1486 : idem van Rexpoede; 
1510: idem van Socx en Crochte; 
1540-1541: idem van Teteghem; 
1553: idem van Warhem; 
1576-77: idem van Westcapelle en Hoymille; 
1590: idem van Wormhoudt. 

Rijksarchief. 

Fonds Brugse Vrije: Staten van goederen1 le en Je Serie; omvat 
duizenden staten van goederen voor de XVIe 
en XVIIe eeuw. Daaruit werden de nuttige 
staten opgenomen. 

Fonds Kasselrij Veurne: 
600-637: schepenregisters van de Kasselrij Veurne 

1550-1645; 
7J4-7J7: allerhande verkopingen 1589-1609; 
1051-1053: schepenregisters van Leisele 16J0-45; 
1048: schepenregister van Houtem;l6J5-45; 
1050: idem, 16JO-J5; 
1075-1090: rekeningen van de armendis van Sint-Ni

klaas Buiten te Veurne; 
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1189: kohier van de lOe penning van Lo en Reninge 
van 1555; 

1226: pachtboek van de Grote Heilige Geest te 
Diksmuide, 1570-1612; 

1844-45: rekeningen van de parochie Ramskapelle en 
Sint-Joris 1587-1615; 

2168: varia aangaande Beoosterpoort en 's Heerwil-
lemskapelle; · 

2202: varia aangaande Beveren; 
2209: belastingsrol van Bewesterpoort, 1583; 
223J: terrier van Stavele, 16977 
2198: terrier van Bulskamp, 1664; 
2244: bos l anden te Westvleteren, 1685-93; 
2246: bosrol van Westvleteren, 1787; 
2250: terrier van de ovinelanden te Oostvleteren, 

1715; 
2251: terrier van Oostvleteren, 1712; 
2252: boslanden te Oostvleteren, 1691; 
2255: bosrollen van Oostvleteren, XVIIIe eeuw; 
2272: varia aangaande Pollinkhove; 
2J22: schepenregister van het Hofland van Ca sse l, 

1601-1765. 

Fonds Kasselrij Veurne, Kasselrijrekeningen: 
2-101: Kasselrijrekeningen, 1558-1645. 

Fonds Kasselrij Veurne, Rekeningen van de Noordwatering: 
47-65: rekeningen van 1585-1636, veel lacunes. 

Fonds Kasselrij Veurne, Staten van goederen: 
De reeks omvat ongeveer 39000 dokumenten waaruit de 
bruikbare staten werden opgenomen. 

Fonds Parochieregisters: 
De parochieregisters voor de periode 1590-1645 
van volgende parochies werden geraadpleegd: 
Adinkerke, Avekapelle, Beveren, Booitshoeke, Bulskamp , 
Eggewaartskapelle, 's Heerwillemskapelle, Gijverink
hove, Hoogstade, Izenberge, Krombeke, Lampernisse, 
Lo, Oostduinkerke, Oostvleteren, Pollinkhove, Proven, 
Reninge, Stavele, Vinkem, Westvleteren, Wulpen, 
Wulveringem. 

Fonds Nieuwpoort: 
3151-3154: rekeningen van de Onze-Lieve-Vrouwekerk, 

1553-1667; 
3238-3241: rekeningen van de armendis, 1548-1650; 
3278-3280: rekeningen van het Sint-Jansgasthuis, 

1539-1651. 

Fonds Gemeentearchieven: 
Houtem: nr 1: terrier van 1601; 
Lo: nr 234; 
Wulveringem: 33-34: rekeningen van de dis, 1610-45. 
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Fonds Kerkarchieven: 
Oostkerke: 3-5: rekeningen van de kerk ep de armen

dis, 1550-1645. 

Fonds Aanwinsten: 
6898: Pachtboek van de Sint-Niklaasabdij te Veurne, 

1547-1570. 

Fonds Acht Parochies: 
280: lOe penningkohieren van 1578. 

Archief van het Grootseminarie. 

Fonds Ter Duinen: 
74: handboek van de uitgaven, 1603-06; 
172: ligger van de landen van Ter Duinen, 1645 . 
173-178: pachtboeken, le helft XVIIe eeuw; 
182-187: idem; 
189-190: rekeningen 1566-69; 
191-196: rekeningen 1606-1635, met lacune~; 
255: rekening 1606-08; 
256: handboek van de uitgaven, 1630-]l ; 
1411: Rekeningen van de Noordwatering, 1523-89; 
1932: Grootte van de abdij Ter Dui nen , 2e hel: t XVI e 

eeuw; 
1972: varia aangaande de hoeven van Ter Dui _en, 4e 

kwart XVIe eeuw. 

Fonds Eversam: 
E 196: pachtboek van Eversam 1590-1600. 

BRUSSEL. 

·Algemeen Rijksarchief . 

Fonds Rekenkamer: 
29140-29190 : rekeningen van qe irr,ipost 154 3-1613. 
L{~l'-tb-l,1.1.t;.3. ~ •• " ~~ V~ 1550 - )~ól. 

Fonds Papieren van de Raad van State en de Audiëntie: 
618/6-32: kohier van redresse van Stavele 1571. 

GENT. Rijksarchief. 

Fonds Staten van Vlaanderen: 
3810-12, 3814-15, 3821-23, 3825, 3828, 3834, 3839-41, 

3846-48, 3851-34 , 3859-60, 3863-70,3872: 
rekeningen van het bestiaelgeld 1585-1645; 

3850, 3852, 3857, 3858, 4041-42, 4044-54: rekeningen 
van het maalderijgeld 1615-45. 
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HONDSCHOOTE. 

Archives Communales. 

Reeks GG: 35-45: rekeningen van de kerk, 1550-1645, lacunes; 
80-88: rekeningen van de armendis, idem; 

Reeks FF: 49: staten van goederen, XVe-XVIIIe eeuw. 

LO. 

Archief van de Pastorij. 

VEURNE. 

J2-J4: pachtboeken van de Sint-Pietersabdij te Lo, 
le helft XVIIe eeuw. 

Archief van de C.0.0. 

Dit niet geklasseerd archief omvat de rekeningen 
van de armendissen van de parochies Sint-Walburga 
en Sint-Denijs voor de periode 1550-1645. 

Archief van de Dekenij. 

42-56: rekeningen van de Sint-Niklaaskerk, 1550-1645, 
lacunes; 

166: rekening van de armendis van Sint-Niklaas Bin
nen, 161J-44; 

200-215: rekeningen van de a rmendis van Sint-Niklaas 
Buiten, 161J-1645; 

J04-JJ5: rekeningen van de Sint-Denijskerk , 1550-1650. 

Stadsarchief. 

907: vraag tot afslag op de belastingen door een 
reeks parochies omstreeks 1580; 

909: " Taeffel tot het maken der repartitien van 
allerhande soor ten van uutsenden volghens den 
transport van Vlaenderen van den jare 16Jl"; 

912: onkostenrekening van Houtem, 1578; 
919-920: lOOe penningkohieren, 1569; 
1251: lijst van weerbare mannen van enke i e parochies, 

1552; 
1252: vraag tot afslag op de belastingen, ca 1580; 
1263-1282: bewijsstukken bij de stadsrekeningen. 

Fonds Gasthuizen: 
1-9: rekeningen van verschillende gasthuizen uit de 

le helft van de XVIIe eeuw. 



II. Uitgeeeven bronnen. 

A. Verha lende bronnen. 
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HEINDERYCX, P., Annalen van Veurne, Beschri .iving der proch i en 
en l eenhoven of Beschryyinghe van de prochien bin
nen de Casselrye van Veurne, uitgegeven door de 
Heemkring " Bachten de Kupe ", Nieuwpoort, 1964. 

HEINDERYCX, P., Jaerboeken van Veurne en Veurnambacht, uitge
geven door E. Ronse, 4 dln, Veurne, 1861. 

SANDERUS, A., Flandria Illustrata, 2 dln, Keulen, 1641-1644 . 
Vlaamse vertaling: Verheerlykt Vlaendre, J dln., 
Leiden, 1735, 

B. Niet-verhalende bronnen. 

AGRICULTU RE , re cens ement général, 1846. 

ANNUAI RE sta ti s tigue de la Belgique, 22e jg, Brusse l , 1891 . 

BELGIS CH STAATSBLAD, 1951. 

COPPEJ ANS-DESME DT, H., Pri ,j zen in de baronnie Komen , 1588- 16•.P , 
in Dokumenten voor de geschiedenis van pri j zen en~ 
lonen in Vlaanderen en Brabant (XI Ve- XI Xe eeuw ), 
dl II,pp 501-504, Brugge, 1965. 

. -

CRAEYBECKX, J., De ri zen van r anen en van brood te Ant we1· en 
1608-181 , in Dokumenten voor de geschiedenis van 

prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIIIe 
eeuw), dl I, pp 504-522, Brugge, 1959. 

CRAEYBECKX, J., De prij zen van graan en bro od te Brusse l (1501-
1795), in Dokumenten voor de geschiedenis van prij
en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIIIe eeuw), 
dl I, pp 481-503, Brugge, 1959. 

DALLE, D., Pacht ri · zen in Veurne-Ambacht en in het Bru se Vri ·e 
1 e-1 e eeuw , 1n Dokumenten voor de geschiedenis 

van prij zen en lonen in Vlaanderen en Brabant (XVe
XVIIIe eeuw), dl I, pp 205-240, Brugge, 1959. 

DEPREZ, P., Graanprijzen te Gent en te Deinze (1555-1795), in 
Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen 
in Vlaanderen en Brabant (XVe-XVIIIe eeuw), dl I, 
pp 62-66, Brugge, 1959. 

DEPREZ, P., Pacht ri·zen in het land van Nevele 1 de ·-en 18de 
~ , in Dok., dl I, pp 1 1-20 , Brugge, ·1959. 
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FRAGMENTA, le reeks, jg J, 1889, pp 199-200. 

KABINETSKAART der Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatie f 
van Graaf de Ferraris, uitgave Pro Civitate, Brussel, 
1965. 

NOUVEAU dictionnaire des Communes, Hameaux, etc ... du Royaume 
de· Belgigue, ed. E. Guyot, Brussel, 1927. 

POSTHUMUS, N., Inguiry into the history of prices in Ho1land , 
dl II, Leiden, 1964. 

POPULATION, recensement général Jl décembre 1866, Brussel, 1870 . 

SCHOLLIERS, E., Pri ·zen en lonen te Antwer en en in. he t Ant werpse. 
16de-l de eeuw , in Dok., dl II, pp 1-1299 , 

Brugge , 19 5. 

TOCH, M., Prijzen uit de Gentse instellingsrekeningen , 16e eeuw), 
in Dok ., dl IV, pp J26-J96,S~1 1g1; . ' 

VAN DALE, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, door Dr . C. 
Kruyskamp, lOe druk, 's Gravenhage, 1976. 

VERHULST, A.E., Prijzen van granen, boter en kaas te Brugge 
volens de " sla "van het Sint-Donatiaans ka ittel-

1 8 -1801 , in Dok., dl II, pp J-70, Brugge, 19 5. 

VERMAUT, J., Merkuriale van de abdi ·van Ename 
de 1 -1 , in Dok., dl I, pp 
1959. 

markt Oudenaar
- 7, Brugge, 

VERMAUT,J., Merkuriale van de Sint-Pietersabdi · te Gent 1 1-
11.2:!:, in Dok., dl I, pp 88-90, Brugge, 1959. 

VERMAUT, J., Pacht ri"zen van ronden in het Bru se Vri ·e 
1 de eeuw , in Dok., dl I, pp 1 5-173, Brugge, 1959. 

VERMAUT, 

VERMAUT, J., Prijzen van tarwe en rogge Te Nieuwpoort en ge
wicht van het brood, in Dok., dl I, pp 67-83, 
Brugge, 1959. 
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WYFFELS, A., Pri ·s van tarwe er hoet te Diksmuide in roten 
Vlaams, in Dok., dl I, pp - 1, Brugge, 1959. 

B. L I TE R A T U U R . 

ALGEMENE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN, 12 dln, Utrecht-Antwerpen, 
1949-1958. 

ABEL, W., A rarkrisen und A rarkon·unktur in Mitteleuro a von 
lJ. bis zum 19. Jahrhundert, Berlijn, 19 

ABEL, W., Geschichte der Deutschen Landwirtschaft vom frühen 
Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert, Stuttgart , 1962. 

ARICKX, V., De bevolking van Kanegem in 1692 en 1695,in Leie
gouw, dl VI, 1964, pp. 21-29. 

BAARS, C., Boekhoudingen van l andbouwbedrijven in 1~floekse
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V E R A N T W 0 0 R D I N G • 

Het valt moeilijk te ontkennen dat de landbouwgeschiedenis 
sedert de zestiger jaren een steeds groeiende belangstelling 

vanwege de historici heeft mogen ondervinden. Deze landbouw
geschiedenis werd daarbij op twee manieren benaderd. Een eerste 

wijze draagt duidelijk de stempel van het structuralisme van 
de school van de Annales in Frankrijk. De werken van M. Bloch, 
P. Goubert, J. Jacquart en E. Le Roy Ladurie in Frankrijk en 
van B.H. Slicher van Bath, A.M. Van der ~oude en J.A. Faber 
in Nederland horen thuis in deze structuralistische richting. 
Andere auteurs daarentegen hielden zich vooral bezig met de 

landbouwtechnische aspecten van deze landbouwgeschiedenis en 
in dit kader moeten wij zeker het werk van P. Lindemans ver-
noemen. 
Wij lieten ons bij het bestuderen van de landbouw in de Kac , e l 
rij Veurne leiden door de beide richtingen omda t de nederlandse 
en vooral de franse auteurs de betrachting hadden om buiten 
het enge kader van de landbouwtechniek te komen. In de gPmelde 
werken werd ook aandacht geschonken aan de maatschappijstructuren 

waarbij ook de niet-landbouwers hun plaats kregen. 
Alle auteurs werkten over halflange en lange perioden zodat het 
gevaar van de momentopname tijdens een gunstige of ongunstige 

periode verme~en werd. Wij konden aan deze werkwijze moeilijk 
voorbijgaan en hebben haar dan ook grotendeels overgenomen 
bij het opstellen van deze studie. Maar ondanks de grote ver
diensten van deze werken, bleven een aantal vragen onbeantwoord. 

Enkele vragen waren van statistische aard: welke was de ver
houding tussen akkerland en weiland, tussen de gewassen onderling, 
welke was de druk van de veelast, welke dieren en in welke ver~ 
houding kwamen voor op de de bedrijven ? 
Andere vragen waren van historische aard: welke was de evoluti~ 
van die verhoudingen op halflange en lange termijn ? 
De hoofdvraag - en wellicht de moeilijkste - was van sociaal
economische aard: welke rendementen kon de landbouwer op zijn 
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bedrij f boeken, wat kon hij met zijn winsten aanvangen ? 
Waar stond de landbouw in de Kasselrij Veurne tegenover de 
l andbouw in andere gebieden binnen en buiten Vlaanderen? 

Een antwoord vinden op deze vragen mag dan ook de hoofdbedoe
ling zijn van deze studie. De omschrijving van dit hoofddoel 
ligt misschien het best vervat in de titel van deze studie: 

" De geschiedenis van de landbouw in de Kasselrij Veurne, 1550-
1645 ".Bij het begrip" landbouw" moet zeker gedacht worden 

aan het omschrijven van het kenmerkende van deze landbouw in 
dit gebied, bij het begrip " geschiedenis '' moet de geda chte 
aan evolutie, verandering zeker op de eerste plaats komen. 

In de titel van deze studie zitten ook de beperkingen verva t 
die wij ons moesten opleggen. In eerste instantie een beperking 
in de tijd. Bij de keuze van de periode l i e ten wi j on_ le i den 

door twee elementen: uit de literatuur bleek enerzi îds da t 
"' 

de vernoemde periode op economisch gebied het konta ktpunt 

wa s tussen de middeleeuwen en de moderne tijden; het verv i er
voudigen van de tarweprijzen in een eeuw tijd moe s t normaler
wijze gevolgen hebben op sociaal-economis ch gebied. Ander zij ds 
moesten wij ervaren dat er voor 1550 nagenoeg geen bronnen 
voor seriële bewerk~ing vindbaar waren, zoda t de aanvangsdatum 
van de ze studie door dit materiële feit ook mede bepaal d werd. 

In tweede instantie moeten wij rekening houden met een beperking 
in de ruimte: wij beperkten ons studiegebied tot de oude ad

ministra tieve en juridische omschrijving die de Kasselrij 

Veurne was. Om bepaalde aspecten van de l andbouw in dit gebied 
beter te kunnen bestuderen was het nodig informatie buiten dit 
onderzoeksgebied te gaan zoeken . Zo deden wij beroep op de 
staten van goederen van de kasselrijen Brugse Vrije en Sint

Winnoksbergen en dit kon zonder enig bezwaar omdat beide om
schrijvingen én dezelfde bodemgesteldheid én dezelfde landbouw 

kenden als de Kasselrij Veurne. De bekomen gegevens werden bij 

die over de Kasselrij Veurne gevoegd, zodat wij de Kasselrij 
Veurne als studiegebied konden behouden, zoals voorzien was. 

Een derde beperking slaat op de vindplaats van de b~onnen. 
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Negentig procent van de bronnen was te vinden in de archieven 
van Veurne, Brugge, Bergues en Hondschoote. Met succes konden 
wij bronnen uit het Algemeen Rijksarchief te Brussel en uit 
het Rijksarchief te Gent raadplegen. Daar wij van oordeel waren 
dat de kans om nog veel informatie te vinden buiten de genoemde 
archiefdepots, klein was, hebben wij ons onderzoek beperkt tot 
de reeds vernoemde archieven. 

De vragen die wij boven stelden, willen wij dan ook beantwoor
den in de verschillende hoofdstukken van deze verhandeling. 

In een eerste hoofdstuk willen wij het kader schetsen: het 
geografisch milieu, waarin de landbouw bedreven werd, de poli
tieke geschiedenis van het gebied belichten is noodza ke l ijk 
omdat vrede en oorlog zeer zwar~ gevolgen kunnen hebben voor de 
landbouw. Uiteindelijk moest de vraag gesteld worden h oevee l 
inwoners het betrokken gebied telde en hoe de bevolki ngsevolu
tie op halflange en lange termijn verliep. Het demografisch 
kader schetsen was meer dan nodig om de produktiviteit van de 
landbouw te kunnen meten: bracht de landbouw al dan niet vol 
doende voort om de bevolking te kunnen voeden ? Werd de land
bouw beïnvloed door de demografische expansie of beïnvloedde 
de landbouw juist deze demografische evolutie ? Is de klassie~e 
Ma l thusiaanse " bottle-neck "' · zoals door zoveel his torici en 
economisten als verklaringsmodel aangehaald werd, al dan niet 

een bepa lende faktor geweest ? 
Een tweede hoofdstuk moet het antwoord bevatten op de vraag 
hoe groot de bedrijven waren en welke bedrijven - kleine, 
midde l grote of grote, dominerend waren. In dit hoofdstuk 
gaan wij ook na of er een evolutie in de grootte der bedrijven 
vast te stellen is. 
Een derde hoofdstuk is volledig gewijd aan de evolutie van de 

prijzen, de lonen en de .lasten in de Kasselrij Veurne. 
In hoofdstuk IV komen de problemen aan bod aangaande de pacht 
en de eigendom. Wie waren de eigenaars , welke rende~enten kon~ 
den de eigenaars van hun verpachte eigendom verwachten, welke 

evolutie kende de pachtprijs ? Deze vragen worden in dit hoofd-
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stuk beantwoord. 

In het vijfde en zesde hoofdstuk wordt aandacht gescnonken aan 

de landbouwmethodes en de landbouwtechniek in de polders en de 
zandleemstreek. Zowel akkerbouw als veeteelt komen er aan bod 
en worden statistisch onderzocht. Waar mogelijk wordt ook 
het rendement van de gewassen en de dieren belicht. 

Het laatste hoofdstuk is dan ook volledig gewijd aan de studie 
van de rentabiliteit van de landbouw zonder daarbij de andere 
bevolkingsgroepen uit het oog te verliezen. Het berekenen van 
een bruto en netto per capita inkomen voor de Kasselr ij Veurne 
en de vergelijking met andere gebieden moet dan ook pe t sluit
stuk vormen van deze studie. 
Het ontbreken van landbouwtellingen tijdens het Ancien Re gi ne 
dwong ons er toe bronnen te gebruiken die voor ander~ doelein
den werden opgemaakt. De demografische benadering werd geba seerd 
op parochieregisters, die onrechtstreekse inlichtingen geven , 

op penningkohieren, die als haardentelling kunnen gebruikt wor
den en op belastingsbronnen, die het volgen van een evolutie 
mogelijk maakten. 
Grondprijzen werden uit de schepenregisters gehaald, pachtprij
zen kwamen overvloedig voor in rekeningen van allerhande in
stellingen die grond verpachtten. 
De rijkste bron is en blijft de staat van goederen. Deze bron 

liet toe nagenoeg alle aspecten van de landbouw te belichten. 
Tweemaal deden wij beroep op de computer om de bronneninformatie 
te verwerken: een eerste maal werden alle gegevens uit de lOOe 
penningkohieren er in verwerkt, een t weede maal werden de pacht
prijzen volgens het principe van de schakelindex in een pacht
prijsindex opgenomen. 
Bij deze studie horen veel tabellen, waarin allerhande statis
tisch materiaal werd verwerkt, om de tekst niet te overladen 

werden zij opgenosen in een tweede deel dat uitsluitend bijlagen 

bij deze studie bevat. 
De rijkdom aan informatie uit de geb+uikte bronnen liet ons 

toe een aantal werkhypothesen en modellen op te bouwen. Zo werd 

in de eerste hoofdstukken verschillende malen de hypothese aan
vaard, dat gegevens, die konden gelden voor 45 % van de Kassel-
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rij Veurne, ook voor de volledige kasselrij geldig waren. 
Om het rendement van de landbouwbedrijven te kunnen bepalen, 
was het nodig met modellen te werken. Zij werden echter opge
bouwd aan de hand van exacte gegevens uit de staten van goederen 
of andere bronnen zodat zij een zeer realistisch beeld van de 
werkelijke landbouw konden oproepen. 
Naast de vele bronnen van niet-verhalende aard, moeten wij toch 
de verhalende bronnen ook even voorstellen. Wij beschikken 
namelijk over een eersterangsgetuigenis van Pauwel Heinderycx, 
die als kind het wel en het wee van de Kasselrij Veurne t i jdens 
de eerste helft van de XVIIe eeuw meemaakte en niet naliet 
een reeks jaarboeken over zijn geboortestreek op te stellen. 

\ 
Wij mogen daarbij niet vergeten dat hij als schepen en ambtenaar 
van de Kasselrij Veurne toegang had tot de toenmalige bronnen. 
Hoe belangrijk zijn getuigenis ook moge wezen, toch moeten wi j 
terdege rekening houden met het feit dat hij geschiedenis schreef 
vanuit zijn eigen standgebonden visie. 
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H 0 0 F D S T U K I 

De Kasselrij Veurne : een geografisch, historisch 

en demografisch overzicht. 

Met dit eerste hoofdstuk willen wij ons werkterrein voor

stellen : het zou trouwens een grote nalatigheid ~ ijn over 

een landbouwgebied een agrarisch-economische studie te ma

ken zonder het kader waarin alles zich af speelt t oe te 

lichten. In drie paragrafen willen wij de verschille nde 

aspecten toelichten, eerst willen wij het geogra f isch ka

der omschrijven, vervolgens gaat onze aandacht naar de po

litieke en historische evolutie van het gebied, in laatste 

instantie willen wij de demografische evolutie uit de doe

ken doen. Wij willen er hier al op wijzen dat het niet 

onze bedoeling is in detail te treden maar toch een alge

meen beeld te geven. 

§ 1. De Kasselrij Veurne geografisch. 

De Kasselrij Veurne wordt begrensd door de IJzer, de 

Ieperlee en de Kemmelbeek in het oosten, door de huidige 

grenzen van de gemeenten Reninge, Oostvleteren, Westvlete

ren, Proven en Roesbrugge-Haringe in het zuiden,door de 

huidige staatsgrens tussen België en Frankrijk in het wes

ten èn de Noordzee in het noorden (1). De gemeenten die 

binnen de grenzen van de voormalige Kasselrij Veurne lig

gen, hebben een gezamelijke oppervlakte van 45015 ha (2). 

In bijlage 1 geven wij voor iedere gemeente, paroQhie en 

heerlijkheid afzonderlijk de oppervlakten in het begin van 

de XXe eeuw en in 1631 (3). 

Op geografisch gebied kan men in de Kasselrij Veurne vol

gende landschappen onderscheiden : de Duinen, de Oude Dui

nen, de Moeren, de polders en het zandleemgebied. Geduren

de de periode die wij bestuderen schijnen deze landschappen 
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zich weinig of niet gewijzigd te hebben met uitzondering 

van de Duinen en de Moeren. Op Schets I hebben wij de ver

schillende landschappen grosso modo aangeduid. 

A. De Duinen (D op Schets I). 

Tussen de strandvlakte en de polders strekt zich 

een duinengordel uit die van west naar oost steeds smaller 

wordt : te De Panne bedraagt de breedte 2 km, te Nieuw

poort-Bad nog nauwelijks 1 km (4). De Duinen verplaatsten 

zich voortdurend landinwaarts waardoor heel wat landbouw

grond werd bedolven. Wellicht is het meest opvallende ge

volg van de duinenverplaatsing de overrompeling van de Ab

dij Ter Duinen te Koksijde. Wlj beschikken echter over te 

weinig gegevens om de omvang van de duinenverplaatsingen te 

kunnen evalueren (5). 

B. De Oude Duinen (V op Schets I). 

Op ongeveer 1 km van de Duinen, midden in het pol

dergebied, liggen de Oude Duinen. Deze smalle duinenstrook, 

nauwelijks 8 km lang en 600 m breed, strekt zich uit tussen 

de dorpskernen van de gemeenten Ghyvelde ·in Frankrijk en 

Adinkerke in België. De totaal overgroeide zandstreek is 

een overblijfsel van een duinengordel uit de Romeinse tijd 

(6). Dit landschap, vroeger het Verlorenveld genaamd, heet 

nu het Garzebekeveld (7). 

C. De Moeren (M op Schets I). 

Juist ten zuiden van en aanleunend tegen de Oude 

Duinen ligt het landschap de Moeren. Het is een oud veenge

bied dat juist door de aanwezigheid van die Oude Duinen te

gen de middeleeuwse transgressies werd beschermd (8). Vanaf 

1166 werd dit gebied door grote abdijen zoals Ter Duinen te 

Koksijde en Sint-Niklaas te Veurne als turfwinningsgebied 

gebruikt. Na de volledige uitvening werden de Moeren een 

uitgestrekt zoetwatermeer dat pas tussen 1620 en 1627 door 

Wenceslaus Coberger werd drooggemaakt (9) . In september 



- 3 -

1646 werden de bloeiende landbouwondernemingen in de Moeren 

overspoeld en vernietigd door een kunstmatige inundatie met 

zeewater die om strategische redenen uitgevoerd werd. 

Pas in 1811 werd het gebied opnieuw drooggemalen. Later 

werd het om militaire redenen tijdens de twee wereldoorlo

gen onder water gezet (10). 

D. De Polders (P op Schets I). 

Het poldergebied ligt ten noorden en ten oosten van 

de lijn Houtem-Alveringen-Pollinkhove-Reninge maar dringt 

diep in het zandleemgebied door met de vallei van de IJzer 

(11). Volgende parochies liggen volledig of gedeeltelijk in 

het poldergebied : Adinkerke,, Avekapelle, Beoosterpoort, 

Bewesterpoort, Booitshoeke, Bulskamp, Eggewaartskapelle, 

's Heerwillemskapelle, Kaaskerke, Koksijde, Lampernisse, Lo 

(parochie), Oostduinkerke, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijse, 

Ramskapelle, Sint-Joris, Sint-Walburga, Steenkerke, Stuive

kenskerke, Wulpen, Zoutenaaie, en de heerlijkheden Bercle 

of Sint-Katelinekapelle, Nieuwkapelle, Vrije van Rijsel. 

Het poldergebied valt op door zijn lage ligging - beneden de 

hoogtelijn van 5 m -, het vlakkelandschap en de vele a=wate

ringskanalen. Het ontbreken van hagen en bomen benadrukken 

het open landschap (12). Door het poldergebied loopt van 

noord naar zuid de Oude Zeedijk die het gebied in twee delen 

verdeelt; het Oudland en het Middenland (13). In beide delen 

van het poldergebied bestaat de bodem uit klei : toch is er 

een zeker verschil merkbaar, in het Oudland komen zeer goede 

zaailanden voor, in het Middenland vindt men in de omgeving 

van Lampernisse, Oostkerke, Oudekapelle, Stuivekenskerke en 

Zoutenaaie uitstekende vette weiden. 

De lage, vlakke ligging van het gebied enerzijds en de geri~

ge doorlaatbaarheid van de polderklei anderzijds veroorzaakt 
' 

bij langdurige regenval grote wateroverlast in de polders. 

De afvoer van het overtollige water vormt dan ook een hoofd~ 

probleem voor. dit gebied. Afvoer naar de IJzer is nagenoeg 
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onmogelijk daar deze riyier vanaf de zee tot aan de samen

vloeiing van de IJzer en de Lovaart door de Veurnambachtse 

Dijk in zijn bedding wordt gehouden, daarbij komt dat de 

polders op vele plaatsen lager liggen dan het niveau van de 

IJzer. Alle water loopt dan ook af naar de Grote Beverdijk 

die zich van het gehucht de Fintele (gelegen aan de samen

vloeiing van IJzer en Lovaart) door de polders naar Nieuw

poort een bedding heeft gegraven; alle grote polderkanalen 

monden in deze Grote Beverdijk uit. 

De waterhuishouding van de polders werd va n oudsher geregeld 

door de Wateringen. Het gebied ten noorden en ten westen van 

de IJzer werd en wordt nog steeds beheerd door de Noordwa

tering van Veurne. Deze instelling werd r e eds vermeld ten 

tijde van graaf Diederik van de Elzas (14). Volgens J. Leper 

had de Noordwatering een oppervlakte van 23488 ha (15). Deze 

watering onderhield en herstelde de dijken en de sluizen te 

Nieuwpoort en liet geregeld de grachten en kanalen onder

houden en uitdiepen; om de kosten van dit onderhoud te kun

nen dekken werd jaarlijks het watergeschot of "ovine" vast

gesteld en geïnd op de laaggelegen gebieden in de Kasselrij. 

Het bestuur van de Noordwatering werd uitgeoefend door de 

abten van Ter Duinen te Koksijde, Sint-Niklaas te Veurne, 

Sint-Pieters te Lo en Eversam te Stavele. Het oppertoezicht 

werd door de Schepenbank van de Kasselrij Veurne waargenomen 

(16). In 1600 verkocht de abt van Ter Duinen het aanstel-

lingsrecht van een watergraaf en een sluismeester aan de 

Kasselrij Veurne (17). De waterhuishouding van het gebied 

ten zuiden van de IJzer werd beheerd door de Zuidwatering 

die slechts 2055 ha groot is (18). Het bestuur werd uitge

oefend· door de abt van Eversam te Stavele en door de heren 

van ten Broeke te Oostvleteren, van Stavele en van Roesbrug

ge uit hoofde van hun leenhoven (19). 

E. Het Zandleemgebied (ZL op Schets I). 

Ten zuiden en ten westen van de lijn Houtem-Alve

ringen-Pollinkhove-Reninge strekt zich het zandleemgebied 
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uit, het gebied wordt door de IJzervallei in twee delen 

verdeeld. Ondanks het feit dat de grondsoort in beide de

len dezelfde is, kan er toch een onderscheid gemaakt wor

den tussen de twee delen. Het deel ten noorden van de IJzer

vallei valt op door zijn vele zaailanden die in vele regel

matige maar kleine percelen verdeeld zijn; op de perceels

grenzen komen zeer veel hagen en bomen voor waardoor een 

typisch gesloten landschap ontstaat (20) . De hoogte van deze 

streek varieert tussen 6 m en 20 m, het overtollige water 

vloeit af naar de IJzer en naar de polderkanalen (21). Het 

gebied ten zuiden van de IJzer kan opnieuw in twee d e len 

verdeeld worden : het gedeelte dat onmiddellijk aans luit bij 

de vallei van de IJzer vert6ont dezelfde kenmerken a ls d e 

zandleemstreek ten noorden van de IJzervallei maar de per 

celen zijn hier groter; langs de IJzer en langs enkele qro

te beken die in de IJzer uitmonden zijn goede maa iweid en en 

vette weiden te vinden (22); het meer zuidelijke d ee l valt 

op door de aanwezigheid van een vrij groot boscomplex. Dit 

bosgebied is de rest van een middeleeuwse boszone die zich 

uitstrekte over het zuiden van de gemeenten Reninge, Oost

vleteren, Westvleteren, Krombeke en Proven, over de volle

dige gemeente Woesten en over het noordelijke gedeelte van 

Poperinge (23). Het zandleemgebied ten zuiden van de Ijzer

vallei heeft een hoogte die schommelt tussen 6 m en 28 m, 

de waterafvoer gebeurt langs enkele grote beken die in de 

IJzer uitmonden (24). 

Het reeds genoemde boscomplex is in feite zeer ouq en da

teert uit de Middeleeuwen (25). De oppervlakte va~ dit bos

gebied is ons niet bekend, een ruwe schatting zou voor de 

Kasselrij Veurne alleen een grootte van 3000 ha geven (26). 

Zoals in andere delen van het graaf schap Vlaanderen werden 

deze bossen ontgonnen, maar hier speelde de graaf van Vlaan

deren een zeer voorname rol door het stichten van ontgin~ 

nersdorpen. In het boscomplex ten noordwesten van Ieper 

stichtte graaf Diederik van de Elzas in 1161 het ontginners

dorp Woesten ten zuiden van de parochie Reninge (~7) · 
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De penningkohieren van 1569 en 1578 laten ons toe meer pre

cieze gegevens betreffende de bosstand naar voor te brengen(28). 

In bijlage 2 geven wij de inlichtingen voor de meeste paro

chies en heerlijkheden van dit gebied, ook de verhouding 

pacht-eigendom wordt weergegeven. De bossen besloegen in de 

gemelde plaatsen ruim 1229 ha of 21 % van de totale opper

vlakte. De verdeling van de bossen over de verschillende pa

rochies was zeer ongelijkmatig : zo besloegen de bossen in 

de heerlijkheid Eversam bijna 78 % van de oppervlakte, in de 

heerlijkheid Elzendamme was dit nauwelijks 2 %. Daar de bos

sen vooral geconcentreerd zijn in de parochies Westvleteren, 

Proven en Krombeke brengen wij de gegevens van de hee rlijk

heden, die binnen deze paróchies liggen, samen met de paro

chies zelf, dit geeft volgend resulta at : de oppervlakte be

draagt ruim 3494 ha waarvan 1074 ha of ongeveer 3 l % bos 

zijn. Wanneer wij de eigendomsverhoudingen nagaan moeten wij 

vaststellen dat de eigenaars in 74 % van de geval l en hun 

bos zelf in gebruik hebben. 

Deze bossen bestaan voor het overgrote deel uit "taille el

sten" of bossen met kaphout die om de zeven of acht jaar 

werden verkocht en gekapt (29). Hier en daar vindt men de 

vermelding "busch" (30) en dan gaat het om hoogstammige bo

men, meestal eiken. 

Al kennen wij voor 1569 de oppervlakte van de bossen per 

dorp of per heerlijkheid, toch is het niet mogelijk deze 

bossen op een kaart duidelijk uit te tekenen. De Kaart van 

Vlaanderen door Mercator in 1570 getekend duidt wel een 

boszone aan tussen Watou, Proven en Poperinge, maar deze 

globale aanduiding kan echter niet dienstig zijn om de bos

sen per parochie uit te tekenen. 

In de periode 1584-90 zouden deze bossen een sterke uitbrei

ding gekend hebben : de ongebruikte landerijen werden spoe

idg door de elsten overgroeid wat een grote uitbreiding . van 

de bosstand meebracht maar bij de herbevolking van de streek 

werden die bossen dan opnieuw geroeid (31) . . Een evqluatie van 
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de bo s s ta nd in de Kasselrij Veurne kunnen wij bekomen langs 

deze we g : in 1631 werd een nieuw Transport van Vlaanderen 

opge steld, aldus werd voor iedere parochie een nieuwe 

"quote" vastgelegd, daar deze quote of aandeel per gemet 

we rd berekend, werd de juiste oppervlakte van de parochies 

en heerlijkheden opgetekend (32). Daar de bossen niet mee

telden in de belastingsberekening kunnen wij door een een

voudige bewerking de bosstand vaststellen : de huidige op

pervlakte van de parochies ten zuiden van de IJzer, Reninge 

en Stavele uitgezonderd, bedraagt 6510 ha, in 1631 is de 

grootte van de niet-boslanden voor de zelfde parochies 

5233 ha, de bosgronden zijn dus 1277 ha groot wat 48 ha 
I 

meer is dan in 1569. Voor het einde van de XVIIe eeuw en 

voor de XVIIIe eeuw konden wij enkele gegevens vinde n v oor 

de parochies Oostvleteren en Westvleteren. Omstre e ks 1690 

waren er in Oostvleteren 155 ha bossen, in Westvle t e ren 

441 ha (33). Voor de periode 1712-15 hebben wij sl e c hts 

voor Oostvleteren een paar landboeken die alleen de zaai

landen en weiden vermelden, door vergelijking van dit to

taal met de toestand in 1631 bekomen wij een bosgrootte die 

24 ha groter was dan in 1631 maar 5 ha kleiner dan in 1691 

( 3 4) • 

Voor de tweede helft van de XVIIIe eeuw beschikken wij over 

de Kabinetskaart van Ferraris die ons toelaat opnie uw een 

ruwe schatting te maken van het boscomplex ten zuiden van 

de IJzer. Volgens onze berekeningen zou nog 44 % van de pa

rochies - huidige gemeenten - Krombeke, Proven en Westvlete

ren uit bos bestaan. Dit is tegenover de XVIe en XVIIe eeuw 

een aangroei met nagenoeg 10 %. 

Tegelijkertijd kunnen wij door de belastingen op de "taille 

elsten" uit dezelfde periode enkele gegevens over de bos

stand verkrijgen, wij geven deze inlichtingen in de volgen

de staat (35) 
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Oostvleteren 

126 ha 
155 
150 

96 
76 

Westvleteren 

406 ha 
441 

92 
54 

Uit de weinige gegevens waarover wij kunnen beschikken mo

gen wij vaststellen dat de bosstand in de Kasselrij Veurne 

tijdens de XVIe en XVIIe eeuw en de eerste helft van de 

XVIIIe eeuw zeker niet vermindert maar eerder aangroeit. 

Gedurende de tweede helft van de XVIIIe eeuw werden de bos

sen dan ontgonnen om er landbouwgronden van te maken (36). 

Tot besluit nog een woord over de evolutie van het land

schap na de XVIe eeuw : grote evoluties moeten niet vast

gesteld worden tenzij de drooglegging en de onderwaterzet

ting van het oud veengebied De Moeren, de vermindering van 

de bomen en hagen in het zandleemgebied en de uitbreiding 

van het akkerland ten nadele van de weiden (37). De aanpa

lende gebieden, de Kasselrijen Sint-Winnoksbergen en Brugse 

Vrije, behoren tot hetzelfde landschappelijk kader als de 

Kasselrij Veurne (38). 

§ 2. Historische evolutie. 

A. Administratieve indeling. 

De Kasselrij Veurne omvat geen gesloten aqministra

tief en bestuurlijk geheel, er moeten in dit gebied volgen

de delen onderscheiden worden 

- de drie steden Veurne, Lo en Nieuwpoort die in feite los 

staan van de Kasselrij Veurne, pas in 1586 wo~dt Veurne 

met de Kasselrij Veurne verenigd. 

- 42 parochies, waarmee dan in eerste instantie kerkelijke 

entiteiten bedoeld worden, op kerkelijk gebieq zijn deze 

parochies onafhankelijk, op bestuurlijk ge~ied 
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ressorteren bepaalde kleine parochies onder naburige 

grote parochies en vormen samen een ammanie. Zo blij

ven er 38 ammanieën over in de Kasselrij die in twee 

vierscharen verdeeld zijn : 

de Noordvierschare met volgende parochies : Adinkerke, 

Avekapelle, Beoosterpoort en's Heerwillemskapelle, Be

westerpoort, Eggewaartskapelle, Houtem, Izenberge, 

Leisele, Oostduinkerke, Pervijse, Ramskapelle en Sint

Joris, Steenkerke, Sint-Walburga en Koksijde, Wulpen 

en Booitshoeke, Wulveringen. 

de Zuidvierschare met volgende parochies : Alveringen, 

Beveren, Gijverinkhov~, Haringe, Hoogstade, Kaaskerke, 

Krombeke, Lampernisse, Lo (parochie), Oeren, Oostkerke, 

Oostvleteren, Oudekapelle, Pollinkhove, Rening e , Sint 

Rijkers, Stavele, Stuivekenskerke, Vinkem, We s tvle t e

ren en Zoutenaaie. 

- verspreid over de vermelde parochies liggen een aantal 

heerlijkhede n die niet tot de Kasselrij Veurne be horen. 

Deze heerlijkheden ressorteren onder de ''Acht parochies" 

waarvan de parochies en de heerlijkheden in 1759 samen

gebracht werden in de "Generaliteit der acht verenigde 

parochies en takken". Wegens hun ligging binnen de gren

zen van de Kasselrij Veurne nemen wij die op in onze 

onderzoekingen. Het zijn de volgende heerlijkheden 

- Nieuwkapelle : vroegere gemeente Nieuwkapelle; 

- Vrije van Rijsel : strekte zich uit over de parochies 

Sint-Jacobskapelle, Oudekapelle, Kaaskerke en Stuive

kenskerke; 

- Bercle of Sint-Katelinekapelle, gelegen in Pervijse, 

Eggerwaartskapelle, Ramskapelle en Sint-Joris; 

- Couthove : grotendeels in Proven gelegen; 

- Diepenzele en Eversam : in Krombeke, Proven en West-

vleteren; 

Elzendarnrne in Oostvleteren; 

- Hof land en Laatschap van Reninge beide heerlijkhede~ 



- 10 -

liggen binnen de parochie Reninge; 

- Tempeliers : in Oost- en Westvleteren; 

- Noord- en Zuidvierschare van Krombeke, soms Vrije v a n 

Krombeke of Gaesebeke genoemd, in Krombeke en Stavele; 

- Zwynland : soms onderverdeeld in Oost- en Westzwyn

land, het Oostzwynland ligt in Proven, Krombeke en 

Westvleteren; 

Hof land van Kassel in Oost- en Westvleteren; 

- Vrije van Sint-Omaars : gelegen in Alveringem, Pol

linkhove, Lampernisse; deze heerlijkheid werd in 1604 

door de Kasselrij afgekocht en bij de Kasselrij ge

voegd (39). 
' 

Wat het bestuur van de Kasselrij betreft moeten wij twee 

perioden onderscheiden 

1. v66r 1586. De Kasselrij werd bestuurd door twee Landhou

ders, een van de Wet en een van de Commune, zi ~ werden 

bijgestaan door een aantal schepenen : tot 1334 waren 

het er 19, van 1332 tot 1390 waren er slechts 1 5, van 

1390 tot 1411 waren er 18 schepenen en 12 notabelen, van

af 1411 waren er 19 schepenen en keurheren die voor het 

leven benoemd werden. Tegen deze regeling rees in 1421 

verzet en werden wijzigingen doorgevoerd : voortaan zou

den de Landhouder van de Wet, de keurheren en de schepe

nen door commissarissen aangesteld worden, de Landhouder 

van de Commune zou verkozen worden door edelen en door 

twee afgevaardigden per parochie (40). 

2. na 1586 werden de Stad en de Kasselrij Veurne samenge

voegd en vormden voortaan één geheel. Het gebied werd 

bestuurd door twee Burgemeesters en Landhouders, een van 

de Wet en een van de Commune, zij werden bijge~taan door 

20 schepenen en keurheren. In 1672 werd het aantal Sche

penen tot 16 herleid, in 1764 bleven er nog 12 Schepenen 

over (41). 
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B. De gebeurtenissen in de Kasselrij Veurne. 

liet is zeker onze bedoeling niet in deze p~ragraaf 

de geschiedenis van de Kasselrij Veurne te schrijven, daar

voor verwijzen wij liever naar de bestaande literatuur ter

zake (42). Toch leek het ons wenselijk een overzicht te ge

ven van de bijzonderste gebeurtenissen die zich in de Kas

selrij afspeelden. 

In 1492 kwam er een einde aan de opstand tegen Maximiliaan 

van Oostenrijk waardoor de rust in het land kon terugkeren 

(43). Voor de Kasselrij Veurne en de omliggende gebieden 

begon een periode van herstel en welvaart die bleef voort

duren tot 1558. De oorlogen van Karel V tegen Frankrijk had

den schijnbaar ons gewest weinig aangetast, de oorlog tussen 

Filips II en Frankrijk, die in 1557 uitbrak, werd daarente 

gen sterk in de Kasselrij gevoeld. Vanaf begin juli 1558 be

gonnen Franse soldaten vanuit de Kasselrij Sint-Winoksber

gen en vanuit Hondschoote de parochies langs de Noordzeekust 

te plunderen en uiteindelijk vielen alle parochies ten westen 

van de Lovaart ten prooi van het oorlogsgeweld. Pas nadat 

Egmont op 13 juli 1558 de Fransen versloeg, keerde de rust 

in de parochies van de Kasselrij terug (44). Ondertussen 

hadden de hervormde godsdiensten in de Nederlanden hun in

trede gedaan en kenden vrij grote bijval, vooral in het 

Westerkwartier en in de industriële centra van Hondschoote 

en Armentières kende het Calvinisme een sterke uitbreiding 

(45). Op 10 augustus 1566 breekt de beeldenstorm uit te 

Steenvoorde op enkele kilometers af stand van de Kasselrij 

Veurne (46). De oorzaken van deze opstand kunnen gezocht 

worden in de aarzelende politiek van de Brusselse regering 

tegenover de nieuwe godsdiensten, de vurige prediking van de 

Calvinisten, de ellende van de textielarbeiders en de hon

gersnood (47). De beeldenstormers hadden het vooral gemunt 

op kerken, kloosters, kapellen en op de bezittingen van de 

geestelijkheid; op het platteland waren de opstandelingen 

blijkbaar heer en meester maar een poging om Veurne te 



- 12 -

bestormen op 8 oktober 1566 mislukte (48). Het krachtig op

treden van de reqering deed de rust te lande herstellen en 

de geuzerij scheen spoedig te verminderen (49). 

Op 22 augustus 1567 was de Hertog van Alva te Brussel aan

gekomen met de duidelijke opdracht de opstandigheid streng 

te bestraffen. Overal werd door de Raad van Beroerten en 

haar gedelegeerden jacht gemaakt op de geuzen (50) . Het ef

fect van Alva's optreden laat dan ook niet op zich wachten 

meer dan 400 gezinnen verlaten de Kasselrij (51). Over de 

eerste veroordelingen in de Kasselrij konden wij enkele ge

gevens terugvinden : tussen 1566 en 1568 werden er minstens 

138 personen veroordeeld : zij werden ofwel terechtgesteld, 

gegeseld, naar de galeien verwezen of verbannen, in ieder 

geval werden de bezittingen van de veroordeelden aangesla

gen. Van 97 personen konden WlJ de woonplaats terugvinden : 

39 veroordeelden of 40,2 % waren woonachtig te Roesbrugge, 

een gehucht van de parochie Haringe, en te Beveren. Van de 

138 hoger vermelde personen konden wij ook de sociale sta

tus volgen : 

- bezitloos 

- bezitters van een huis 

- grondbezitters 

- 5 ha 

5 - 10 ha 

10 - 20 ha 

+ 20 ha 

17 

8 

3 

1 

86 personen 

23 

29 

62,3 % 

16,7 % 

21 % 

( 5 2) • 

Uiteindelijk hebben wij hier slechts gegevens over de on

roerende bezittingen van de veroordeelden maar toch valt 

het grote aantal bezitlozen en kleine bezitters sterk op 

de meeste slachtoffers onder de Calvinisten blijken te be

horen tot de laagste sociale groep. Het optreden van Alva 

had tot gevolg dat de geuzerij moest onderduiken en veel 
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minder actief werd, Ondertussen vluchtten veel geuzen over

zee, waar zij zich organiseerden en Alva begonnen te be

strijden. In dit kader moet wellicht de aanval van de Wa

tergeuzen in mei 1571 op de parochies Adinkerke en Oost

duinkerke gezien worden; al was deze aanval slechts van 

weinig betekenis toch werden er enkele hoeven geplunderd 

en afgebrand (53). Het gevolg van deze inval was qat in de 

Kasselrij alles in het werk werd gesteld om verdere aanval

len van de watergeuzen af te slaan (54). Het bleef twee jaar 

rustig tot op 20 april 1573 : dan vielen de water~euzen 

Koksijde binnen, ook deze aanval bracht weinig schade met 

zich mee (55). Alhoewel er zich in die jaren geen echte 

oorlogshandelingen voordeden in Veurne-ambacht, werd de be

volking geplaagd door de muitende Spaanse troepen en door 

voorbijtrekkende vreemde troepen die vooral in 1573 voort

durend de landbouwers beroofden (56). De hoop op verbetering 

van de toestand, die door de ondertekening van de Pacifica

tie van Gent op 8 november 1576 werd gewekt, werd vrij vlug 

de kop ingedrukt. Het kwam tot een conflict tussen de Sta

ten-Generaal en de nieuwe landvoogd Don Juan : deze werd 

door de Staten-Generaal afgezet en op 8 december 1577 ver

vangen door aartshertog Mathias van Oostenrijk (57). Tijdens 

deze gebeurtenissen kwamen Veurne en Veurne-ambacht aan de 

zijde van de Staten-Generaal te staan; daardoor kon het Cal

vinisme zich opnieuw uitbreiden en werd er vanaf 8 juni 

1578 weer openlijk gepredikt, waarop een nieuwe beeldenstorm 

in de Kasselrij volgde (58). In juli 1578 deed zich een 

splitsing voor in de rangen van de Staten-Generaal : Artesiê, 

Henegouwen en Frans-Vlaanderen scheurden zich af van de Sta

ten-Generaal (59). Dit feit had voor de Kasse1rij zware ge

volgen : de Malcontenten, zoals deze afgescheurden genoemd 

werden, vormden voor Veurne-ambacht, dat de Staten-Generaal 

trouw gebleven was, een echt gevaar : zowel ten westen en 

ten zuiden van de Kasselrij bevonden zich Malcontenten. Wan

neer deze de steden Menen en Waasten veroveren be~innen zij 
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brandschatting te vragen aan de parochies van de Kasselrij 

Veurne : ten zuiden van de IJzer kon men niet ontsnappen 

aan de eisen van de Malcontenten (60). In december 1578 

slagen de Malcontenten erin de IJzer over te steken en Lo 

in te nemen, de bevolking tracht zich volgens het klassieke 

verdedigingssysteem te redden : men trekt naar de polderpa

rochies waar men zich achter de kanalen verschanst. Ook 

hier zijn zij niet meer veilig voor de indringers zij kun

nen slechts hun bezittingen redden door een grote branschat

ting toe te staan (61). Op 6 april 1579 verzoenen de Malcon

tenten zich met de koning waardoor de scheiding in de Neder

landen een feit geworden is (62). Vanaf september 1 5 79 komen 

de Malcontenten naar Roesbrugge waar zij een sterke ver

schansing opbouwden en ondertussen hadden de Fransen, die de 

Staten-Generaal ondersteunden, hetzelfde gedaan te Lo. 

Dagelijks braken er schermutselingen tussen beide legers uit 

maar het ergste was dat de strijders steeds meer op het land 

gingen leven (63). 

Rond Kerstmis 1579 verliet het franse leger van La Noue de 

stad Lo en konden de bewoners van de streek naar hun hoeven 

en huizen terugkeren maar tot overmaat van ramp braken be

smettelijke ziekten uit die de bevolking verder decimeerden 

(64). Gedurende het ganse jaar 1580 liepen de Malcontenten 

het land af op zoek naar buit en veroorzaakten aldus veel 

schade (65) . Vanaf mei 1581 bevonden zich opnieuw twee le

gers in de Kasselrij : de Malcontenten te Roesbrugge, het 

leger van de Staten te Lo, ook deze troepen maakten zich 

voortdurend schuldig aan allerhande misdaden en plunderingen 

(66). In september 1581 worden Adinkerke en de omliggende 

dorpen gedurende drie weken geplunderd door de franse troe

pen die bij Duinkerke gelegerd waren (67). In november van 

hetzelfde jaar werden Wulpen, Ramskapelle en Sint-Joris, pa

rochies die tot nu toe redelijk gespaard bleven door de 

Fransen grondig leeggeplunderd (68). In augustus 1582 had 

de stad Veurne en de Kasselrij Veurne trouw gezworen aan de 
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Hertog van Anjou, die sedert 23 januari 1581 de koning van 

Spanje als landsheer verving (69). Ondertussen was de toe

stand werkelijk dramatisch geworden : zowel de troepen die 

in de Kasselrij lagen als de garnizoenen van Veurne, Nieuw

poort, Ieper, Diksmuide, Sint-Winnoksbergen en Duinkerke 

plunderden de Kasselrij zo erg dat heel wat landbouwers uit 

de omgeving van die steden hun boerderijen verlieten en el

ders hun heil gingen zoeken (70) . In augustus 1582 namen 

heel wat mensen de vlucht naar de stad Veurne (71). 

Hoe benard de toestand in 1582 was kan het best geï~ustreerd 

worden door twee teksten. De eerste is een brief van d e 

hoofdmannen van de Kasselrij Veurne aan landvoogd Farnese 

om vermindering van belasting te bekomen (72). In di t schrij

ven klagen._ de hoofdmannen de toestand aan om die vermindering 

te bekomen : in de Kasselrij Veurne lijdt men onder de druk 

van het leger van de Staten-Generaal, er wordt geplunderd 

door voorbijtrekkende troepen, rovers plegen allerhande mis

daden, omwille van de toestand trekken landbouwers en werk

lieden weg zodat het land onbewerkt achterblijft. Een tweede 

tekst vinden wij in het werk van Pauwel Heinderycx (73), ook 

hij vermeldt het moorddadig optreden van de soldaten, het 

plunderen van de boerderijen, de opeisingen door allerhande 

voorbijtrekkende benden en niet te vergeten het uitbreken 

van pest en andere besmettelijke ziekten die een grote mor

taliteit teweegbrachten. Ook vermeldt hij het ineenstorten 

van de pachtprijzen : om toch maar iemand op het bedrijf te 

krijgen werden de pachthoeven verpacht voor de helft of min

der van de vooroorlogse prijs. 

Op het einde van november 1582 kwamen opnieuw franse troepen 

naar Sint-Walburga, Wulpen, Ramskapelle, Sint-Joris en om

liggende dorpen en ook deze keer werden die parochies zwaar 

geplunderd. Deze en voorgaande geweldplegingen hadden als 

gevolg dat heel wat vooraanstaande families het land verlie

ten en zich in veiliger plaatsen terugtrokken (75). De voort

durende plunderingen veroorzaakten schaarste en duurte van 
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de levensmiddelen waarop hongersnood en pest volgden (76). 

Het teruglopen van het bevolkingsaantal was in 1583 reeds 

z6 groot dat er geen geld genoeg gevonden werd om de las

ten te betalen (77). Tijdens de maand februari 1583 vesti

gen de Malcontenten zich te Alveringen en eind april komen 

de Fransen rond Veurne liggen waarop Steenkerke, ~vekapelle, 

Eggewaartskapelle en omgeving geplunderd worden (78) . 

Ondertussen begon Alexander Farnese aan zijn groot herove

ringsoffensief : op 17 juli 1583 werd Duinkerke veroverd, 

op 26 juli kapituleert Nieuwpoort en de volgende dag geven 

Veurne en Veurne-ambacht zich over aan de landvoogd, die 

zeer milde voorwaarden van overgave schenkt (79) . De kapitu

latievoorwaarden bevatten volgende artikelen : het garnisoen 

mag vrij de stad verlaten, de inwoners van stad en kasselrij 

krijgen kwijtschelding voor hun opstandigheid en de aange

slagen goederen worden teruggegeven, wie wil mag vrij en on

gehinderd met zijn bezittingen de stad verlaten (80). 

Het teruggeven van aangeslagen goederen was een niet onaan

zienlijke gunst : immers gedurende de voorbije jaren waren 

de confiscaties onverminderd voortgegaan. Uit de rekeningen 

van de Ontvanger der Confiscatie konden wij volgende gege

vens putten : op een oppervlakte van 38415 ha werden 35 hui

zen of delen ervan, 7 molensof delen ervan, en 3715 ha of 

9,7 % van de oppervlakte der Kasselrij aangeslagen; daarbij 

waren 373 personen en 12 instellingen betrokken. Van deze 

373 personen waren er 40 eigenaars die alleen huizen, molens 

of renten bezaten, de andere eigenaars deelden wij als volgt 

in 



aantal ha 

O tot 1 
1 tot 5 
5 tot 10 

10 tot 15 
15 tot 20 
20 tot 25 
25 tot 30 
30 tot 35 
35 tot 40 
40 tot 45 
45 tot 50 
50 tot 60 
60 tot 70 
70 tot 80 

+ 100 

totaal 

- 17 -

aantal personen 

35 
126 

56 
37 
33 
13 
11 

4 
4 
7 
1 
1 
2 
2 
1 

333 

% 

10,5 
37,8 
16,8 
11,11 

9,9 
3,9 
3,3 
1,2 
1,2 
2,1 
0, 3 
o, 3 
0,6 
0,6 
0,3 

( 81) 

Alhoewel de bovenstaande tabel alleen onroerende goederen 

omvat en wij over de andere roerende goederen van de ver

oordeelden niets weten, mogen wij toch het grote aantal 

kleine bezitters benadrukken : 217 personen of 65, 2 % 

van alle eigenaars bezitten minder dan 10 ha grond. De 

Calvinisten hadden blijkbaar hun meeste aanhangers ·- in de 

Kasselrij Veurne althans - onder de bezitlozen en de kleine 

eigenaars (82). 

Tijdens de belegering van Ieper werd het zuidelijke deel van 

de Kasselrij zwaar geteisterd, ook de andere parochies van 

het gebied ontkwamen niet aan de verwoesting. Pauwel Hein

deryckx gaf er de volgende beschrijving van : "Terwijlen 

dat 't Spaensch leger Nieupoort ende Dixmuyde belegerde, 

midtsgaders in den tijdt der voornoemde omsingelinge van 

Ypre, liepen de soldaten van 't selve in groote benden de 

Casselrie van Veurne af, ende rantsoeneerden alle de lants

lieden die sy eenden krijgen. Het is noyt gehoort geweest 

op welcke tyrannelicke wijse het arm lantsvolck behandelt 

wiert; moorderien ende vrauwen-vercrachtingen waren dan ge

meen de Turcken noch Barbaren en souden met de christenen 

niet erger connen leven als die krijgslieden leefqen met de 
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arme Ve u rnambachters. Die orunenschelicke handelswijse had

de voor gevolgh, datter hem niemant meer op de gansche Cas

selr ie en durfde betrouwen. Tot nu warender aldaer noch ve

le prochien bewoont; maer alsdan verliet al het volck dat

ter gebleven was, hunlieder woonsten, ende gingen naer an

dere landen ofte in besloten steden sich vestigen, alwaer 

ze van ongenoecht, hertseer ende der peste grootendeels 

stierven. Noyt en is het gehoort dat de schoonste ende 

vruchtbaerste Casselrie van Vlaenderen soo onbevolckt is 

geweest ! " (83). 

De verwoesting van de Kasselrij was zo erg dat er in 1583-

1584 geen mensen meer waren om de "landscost" op te brengen. 

Volgens Heinderycx was de bevolking ofwel gevlucht naar an

dere gebieden of wel uitgestorven door de oorlogen,de armoe

de en de pest (84). Tot 1587 blijft de toestand i n de Kas-

selrij uiterst kritiek door de geringe opbrengst blijft 

het voedsel schaars en zeer duur wat hongersnood meebrengt, 

de pest blijft tot in 1585 aanhouden, het land wordt door 

rovers, die vanuit de bossen opereerden, afgeschuimd, de 

soldaten uit de garnisoenen van Nieuwpoort en Diksmuide lie

ten niet na het land te plunderen, uiteindelijk werd de Kas

selr ij het mikpunt van een aantal invallen van de verdedi

gers van Oostende, dat de Staten-Generaal trouw gebleven 

was (85). Ook gedurende de periode 1587-1589 bleven de Oos

tendenaars geregeld de Kasselrij binnenvallen waarbij zij 

gewoonlijk mensen gevangen namen en slechts tegen losprijs 

vrijlieten (86). In 1590 moest men de aanvallen verdragen 

van Duitse troepen die te Oudenburg in garnizoen lagen om 

Oostende te bewaken, maar de soldaten uit Oostende zelf za

gen kans op 7 september 1590 de Kasselrij binnen te vallen 

vanuit Nieuwpoort drongen zij door tot Oostduinkerke en 

Wulpen en wisten zelfs de stad Veurne te bereiken, zij 

plunderden bovenvermelde parochies en een groot deel van 

Sint-Walburga en Beoosterpoort (87) . Dit incident had een 

toenemende militaire activiteit tot gevolg: overal werden . 
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wachten opgesteld en werd de stad Veurne versterkt (88). 

In de volgende jaren tot aan het beleg van Oostende in 

1601 werd de Kasselrij of een aantal parochies van Veurne

ambacht door de Oostendse troepen geplunderd : 

- op 23 juni 1591 werden Lo, Nieuwkapelle en enkele om

liggende parochies door Engelse troepen uit Oostende 

aangevallen (89); 

- op 14 juli 1591 werden Ramskapelle en Wulpen door de 

Oostendenaars geplunderd (90); 

- op 22 juli 1591 werd Reninge door de zelfde soldaten 

leeggeplunderd (91); 

- op 15 augustus 1591 landden troepen uit Oostende te 

Adinkerke maar worden er spoedig verdreven ( 92); 

- op 6 december 1593 is het de beurt aan Adinkerke, Be

westerpoort en Sint-Walburga om verwoesting te onder

gaan (94); 

- in het jaar 1594 worden slechts enkele stroperijen 

door de Oostendenaars, vermeld (95); 

- op 24 augustus 1594 werden Adinkerke en Bewesterpoort 

opnieuw geplunderd, ditmaal door muitende spaanse troe

pen van het garnizoen van Duinkerke (96); 

eind augustus 1596 verwoestten de Oostendenaars Oost

duinkerke, Wulpen, een deel van Beoosterpoort en Sint

Walburga (97); 

- op 13 september 1597 werd Reninge door de Oostendse sol-

daten geplunderd (98). 

Op 5 juli 1601 begon uiteindelijk het beleg van Oostende en 

dit eindigde op 20 september 1604 met de overgave van de 

stad aan de Aartshertogen, dit tot grote vreugde van de be

volking van de Kasselrij Veurne (99). Begin 1605 werd de 

Kasselrij nog aangevallen door de Hollandse garnizoenen van 

Sluis en Aardenburg (100). 

Een langdurige periode van rust brak aan met de onderteke

ning van een Twaalf jarig Bestand met het noorden op 9 april 
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1609 (101) . Hoe weldoend dit Bestand voor de Kasselrij 

Veurne was kan afgeleid worden uit de woorden van Pauwel 

Heinderyckx : "Gedeurende dit bestandt genoot het lant ee

nen gulden tijdt. De Casselrie van Veurne wiert wel be

woont : uut alle gewesten quamender menschen hun alhier 

neersetten. De landen waren door de lantslieden ten uuter

ste wel aensocht, door dien dat men noch van oorlogh noch 

van rooverien meer hoorde spreecken. De besonderste reden 

waerom de lantslieden by voorceur alhier wilden commen 

woonen, was om dat sy maer weynige lantcosten ende pointing-

hen te betalen hadden ...... in een woort, Veurnambacht was 

alsdan soo weeldich lant als er ergens te vinden was" (102). 

Het belangrijkste wat zich in de Kasselrij voordeed wa s de 

drooglegging van de Moeren door W. Cobergher in 1620 (103). 

Het einde van het bestand in 1621 bracht wel enige beroering 

in de Kasselrij en veiligheidshalve werd op 26 juni 1621 

een wapenschouwing gehouden (104). 

Van 1621 tot 1645 kende de Kasselrij Veurne een zeer rus

tige periode waarin noch oorlog noch wapengeweld voorkwam 

(105). Op het einde van deze periode - tussen 1638 en 1641 -

werd het kanaal Duinkerke-Veurne gegraven, wat de verdere 

ontwikkeling van het gebied ten goede kwam (106) • Pauwel 

Heinderycx, die deze periode als kind beleefde, beschrijft 

de toestand als volgt "Sedert dat Oostende, in 't jaer 1599, 

rontomme met forten afgesloten wiert om de uutlopingen van 

die diens garnizoenen te beletten, ende besonderlick van 

toen die stadt door den aertshertogh Albertus gewonnen is 

geweest, heeft men in de Stadt ende Casselrie van Veurne tot 

dit jaer / 1645 / de grootste ruste genoten. Gedeurende dien 

tijdt hebbender noch vyanden noch legers gecampeert : buyten 

eenige logementen van soldaten was men van sulcx ten vollen 

vrij geweest. De pointinghen ende settinghen die op het lant 

geheven wierden, beliepen niet hooch, daeromme desself s in

woonders in voorspoet ende weelde geleeft hebben. Ter dier 

oorsaecke, is de streecke soo bewoont geworden, d~t men oyt 
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voor desen diergelicx hoorde, ende daer door gingen de lan

den ende goederen seer dier in pachte. Doordien dat de eet

waren vele geldt golden, wierden de eygenaren niet alleen, 

maer oock de pachters vande goederen ende landen al rycke. 

Noyt is het geweten geweest dat Veurneambacht ende geheel 

West-Vlaenderen soo gef loreert hebben als van het begin de

ser eeuwe tot 't jaer 1644". (107). Wanneer echter op 10 

oktober 1645 Franse troepen de Kasselrij binnenvailen komt 

een bruusk einde aan een halve eeuw welvaart in de Kassel

r ij Veurne, in de volgende jaren zal de bevolking opnieuw 

geconfronteerd worden met oorlog, verwoesting, hongersnood 

en ziekte (108). 

Samenvattend kunnen wij de periode 1550-1645 in drie delen 

splitsen : 

- de periode 1550-1578 : een redelijk onrustige periode 

waarbij de oorlog van 1558, de beeldenstorm van 1566 

en de groeiende onveiligheid na 1576 opvallend zijn; 

- de periode 1578-1601 : katastrofale periode met als 

dieptepunt de totale ontvolking van de Kasselrij Veurne 

in 1583-84, in 1585 zijn er tekenen van een langzaam 

herstel dat echter veelvuldig gestoord wordt door in

vallen van de Oostendenaars; 

- de periode 1601-1645 : zeer rustige periode gekenmerkt 

door grote economische bloei. 

§ 3. De Kasselrij Veurne demografisch. 

A. V66r de crisis. 

1. De toestand in 1569. 

De situatieschets van de Kasselrij Veurne zou on

volledig zijn indien wij de demografische evolutie van deze 

streek buiten beschouwing zouden laten. Een poging om de 

demografische ontwikkeling te benaderen is dan ook het op

zet van deze paragraaf. 
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De historische demografie van dit gebied bestuderen is een 

moeilijke taak : wij beschikken voor dit gebied en deze 

periode niet over directe demografische bronnen. Wij moe

ten ons behelpen met onrechtstreekse inlichtingen die wij 

uit parochieregisters en fiscale dokumenten kunnen putten. 

Wij kunnen dan ook niet genoeg beklemtonen dat dez e studie 

vooral op veronderstellingen berust en dat de berekende be

volkingscijfers geen absolute waarde hebben. Voor het einde 

van de XVIIe eeuw en voor de XVIIIe eeuw be s chikken wi j 

over een aantal volkstellingen die in de Kasselrij Veurne 

werden gehouden en die door D. Dalle werden bestudeerd, de

zelfde auteur wijdde eveneens een studie aan de b evolkings

evolutie tijdens de tweede helft van de XVIIe eeuw (109). 

Voor de parochies en de heerlijkheden van de Kasselrij be

kwam hij volgende resultaten (110) die wij met enkele la

tere gegevens konden aanvullen (111) : 

Jaar 

1640 
1655 
1688 
1693 
1697 
1754 
1759 
1771 
1780 
1783 
1794 
1814 
1830 
1866 
1890 
1920 

1950 

1970 

aantal 

27003 
17681 
22145 
17354 
15428 
23730 
26018 
29608 
32150 
31354 
30759 
32870 
36685 
39094 
43088 
50848 
37813 
52069 
32552 
53323 
27154 

dichtheid per km2 (112) 

70,41 
46,10 
57,75 
45,25 
40,23 
61,88 
67,85 
77,21 
83,54 
81,79 
80,21 
85,71 
95,96 

101,95 
112,36 
132,60 

98,61 
135,78 

84,89 
139,05 

70,81 (113) 

Uit de cijfers blijkt hoe de bevolking van de Kasselrij 

tussen 1640 en 1697 daalt om vanaf dat jaar nagenoeg voort

durend te stijgen tot 1830. Vanaf 1920 doet zich een 
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bevolkingsvermindering voor die niet door hongersnoden of 

besmettelijke ziekten maar door de vlucht van de platte

landsbevolking naar de steden veroorzaakt wordt. Vanaf 1920 

berekenden wij twee bevolkingscijfers : het eerste geeft de 

totale bevolking, het tweede geeft een fictief cijfer waar

bij wij veronderstelden dat de kustgemeenten zuivere land

bouwgemeenten gebleven waren, ook werd de bevolking van de 

kernen Lo en Veurne niet in dit cijfer opgenomen. De bevol

kingssituatie van 1970 kan vergeleken worden met de toe

stand in 1640. 

Daar onze studie het jaar 1645 als eindpunt heeft, is al

leen het bevolkingscijfer van 1640 van belang. Dit vrij ho

ge cijfer moet in een sociaal-economische kontekst gezien 

worden, dienaangaande schrijft Pauwel Heinderyckx : "Gedeu

rende dien tijdt hebbender noch vyanden noch legers gecam

peert : buyten eenige logementen van soldaten was men van 

sulcx ten volle vrij geweest. De pointingen ende settingen 

die op het lant geheven werden, beliepen niet hooch, daerom

me desself s inwoonders in voorspoet ende weelde geleeft heb

ben. Ter dier oorsaecke, is de streecke soo bewoont gewor

den, dat men oyt voor desen diergelicx hoorde ..... " (114). 

Door de studies van D. Dalle kennen wij het bevolkingsaan

tal in de Kasselrij Veurne voor het einde van onze onder

zoeksperiode, de vraag is nu : hoe evolueerde het bevolkings

aantal tussen 1550 en 1645 ? Een belangrijke aanwijzing von

den wij in de penningkohieren van de XVIe eeuw. Alhoewel 

deze dokumenten om fiscale redenen werden opgesteld bevat

ten ze gegevens die demografisch zeer belangrijk kunnen 

zijn. Ieder kohier somt alle onroerende goederen op die bin• 

nen een bepaalde parochie of heerlijkheid waren gelegen of 

die door de bedrijver daar werden aangegeven : zowel hoeven 

als huizen werden opgetekend. 

Aan de taxatie ontsnapte geen enkel huis, ook de woningen 

van armen niet : zowel te Beveren als te Eggewaartskapelle · 

worden de armen getaxeerd en als arm vermeld. 
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Te Eggewaartskapelle wordt de pachtwaarde van de huizen der: 

armen op 4 lb par per jaar geschat (115), uit een protes t 

van het kasselrijbestuur tegen de controleurs van de t axa 

tie blijkt dat een arme in Bewesterpoort voor 8 lb par pe r 

jaar werd belast (116). Het voorkomen van pachtwaarden be

neden 8 en 4 lb par per jaar laat ons toe te veronderstel

len dat ook in de andere parochies de armen belast werden 

ondanks het feit dat men dit niet uitdrukkelijk verme ldt. 

De kohieren werden nominatief opgesteld, wij kenne n aldus 

de namen van de belastingbetalers. Daar er per huis of per 

boerderij slechts één persoon belast wordt - slechts in 

Haringe worden in enkele huizen twee belastingbetalers 

aangetroffen - veronderstellen wij dat deze belast ingsbe

taler tegelijkertijd gezinshoofd en hoofd van de hui shou

ding is. 

In 1569 werd de lOOe penning geïnd, uit de bewaard e ko

hieren konden wij een aantal demografische gegeven s putten 

(117). Daarbij moeten onmiddellijk twee opmerkingen g emaa kt 

worden 

- Het viel ons dadelijk op hoe een onderscheid bestond 

tussen de verschillende geografische onderdelen van de 

Kasselrij. 

Wij deelden dan ook ons bewerkt gebied in volgens de 

aard van de bodem. 

- Om onze resultaten te kunnen vergelijken met andere ge

bieden of met andere perioden dienden wij over een be

volkingsaantal te beschikken en niet over een aantal 

belastingbetalers-gezinshoofden. Welke norm moesten wij 

gebruiken om het aantal inwoners te berekenen ? 

D. Dalle kon door de volkstelling van 1697 voor de Kasselrij 

Veurne het coëfficient 4,63 berekenen (118). Kan dit coëffi

cient ook gelden voor 1569 ? Is het verantwoord een reduc

tiegetal van het einde van de XVIIe eeuw te gebruiken om in 

het midden van de XVIeeeuw een bevolkingsaantal te bepalen, 

is de omvang van de huishoudens dezelfde voor die twee 
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perioden ? A.M. Van der Woude stelt in dit verband het vol

gende voorop : "Reeds nu kunnen wij dus zeggen, dat de ge

middelde huishouding in de zestiende eeuw aanzien l ijk gro

ter is geweest dan in de achttiende eeuw of dat het tezamen 

bewonen van een huis in de zestiende eeuw veel gebruikelij

ker moet zijn geweest" (119). Gezien in de Kasselrij Veurne 

het samenwonen van meerdere families in één huis uiterst 

zelden voorkomt (120), moeten wij aannemen dat een huishou

ding bestond uit de familie van het gezinshoofd en uit zijn 

inwonend dienstpersoneel. 

Wij onderzochten de bestaande literatuur en vonden voor de 

periode 1514-1830 een 25-tal vermeldingen van reduktieco~f

ficienten die wij in bijlage 5 weergeven. Hier moeten wij 

vooral de XVIe eeuwse waarden benadrukken : vóór de grote 

crisis hebben wij volgende gegevens : 

1514 Noorderkwartier (Nederland) 5,9 

1526 

1557 

Veluwe (Nederland) 

Kasselrij Oudenaarde 

5,5 - 6,0 

3,7 - 5,1 (121) 

De waarden in Nederland liggen bijzonder hoog, deze van de 

Kasselrij Oudenaarde werden beïnvloed door de hongersnood 

van 1556-57. Daarnaast is de volgende vaststelling van A.M. 

Van der Woude zeer belangrijk : "Voor het Noorderkwartier 

lijkt in de 16e eeuw een gemiddelde grootte van huishouding 

van 5,0 tot 5,5 personen meer dan zeer waarschijnlijk te 

zijn" (122). Om het door ons te gebruiken redukti?coëffi

cient te bepalen moeten wij zeker rekening houden met de 

vaststelling van A.M. Van der Woude, daarnaast moeten wij 

aanvaarden dat de waarden uit het Noorderkwartier en de Ve

luwe zeer hoog liggen. Tussen de laagste waarde van de Ve

luwe - 5,5 - en de hoogste waarde van de Kasselrij Oudenaar

de - 5,1 - willen wij het gemiddelde nemen : 5,3 dat tevens 

beantwoordt aan de cijfers door Vander Woude vooropgesteld. 

Uit de penningkohieren konden wij dus een aantal gegevens 

terugvinden,zij werden onderverdeeld per landbouwgebied vol~ 

gens onderhavig schema 



Zone 1 

Zone 2 

Zone 3 

Zone 4 
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polders met . normale zaailand-weiland verhou

ding (123) 

polders met overwicht van weiden; 

zandleemgebied ten noorden van de Ijzer; 

zandleemgebied ten zuiden van de Ijzer. 

Alle ge gevens uit de penningkohieren worden dus per zone 

samengebracht en in bijlage 6 weergegeven. Bij Zone 1 kon

den wij een aantal onvolledige gegevens toevoegen : voor 

de parochies Bulskamp, Steenkerke en Avekapelle ke nne n wij 

alleen het aantal gezinshoofden-landbouwers. Wij v eronder

stellen dat de verhouding landbouwers - niet - landbouwe rs 

van Zone 1 ook kan gelden voor de drie v e rmelde parochies. 

In Zone 4 valt op hoe de kern Roesbrugge - een ond erdeel van 

de parochie Haringe - met zijn 127 huizen een bi jna stede

lijk karakter draagt. Roesbrugge was een gunstige p laats 

waar zowel de weg Veurne-Poperinge en Sint-Winnoks bergen

Poperinge de bevaarbare IJzer kruisen (124). Om het totaal 

aantal inwoners per zone te kennen namen wij de bevolkings

dichtheid per km2 als basis en berekenden aldus de bevol

king voor de totale zone. In de volgende staat gev en wij 

de resultaten 

Zone 1 8950 ha 4760 inwoners 53,2 / km2 
Zone 2 10288 ha 2589 25,2 

Polders 19238 ha 7349 38,2 

Zone 3 10964 ha 9019 82,3 
Zone 4 8144 ha 6805 83,6 

Zand leem 19108 ha 15824 82,8 

Kas. Veurne 38346 ha 23173 60,4 

Zonder enige twijfel valt het grote onderscheid op tussen 

de polders en de zandleemstreek : deze laatste is veruit 

het meest en het dichtst bevolkt. Ook binnen de polders 

moet men met een verschil rekening houden : daar is Zone 2 

of het Nieuwland het minst dichtst bewoond. 
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Tegenover het Nieuwland van de polders is het zandleemge

bied driemaal dichter bewoond. 

Uit de reeds gebruikte lOOe penningkohieren is het mogelijk 

de verhouding tussen de landbouwers en de niet-landbouwers 

te bepalen. In de drie zones ten noorden van de IJzer is 

deze verhouding dezelfde : 58 % van de bevolking behoort 

tot de landbouwersstand, 42 % moet gerekend wordeQ tot de 

groep niet-landbouwers. Ten zuiden van de IJzer is de ver

houding 65/35 ten voordele van de landbouwers. Aangezien 

wij echter de landbouwers met een bedrijf dat kleiner is dan 

1 ha als niet-landbouwer beschouwen, bekomen wij een verhou

ding 55/45 die sterk de toestand boven de IJzer benadert . 

D. Dalle berekende voor 1693 een 47/53 verhouding eveneens 

uitgaande van de bovenvermelde beschouwing (125) . Het gro

ter aantal landbouwers dat wij ten zuiden van de IJz e r be

rekenden - wij houden ons aan de 65/35 verhouding - moet 

verklaard worden door het grote aantal zeer kleine en klei

ne bedrijven in dit gebied (126). 

Dezelfde reeks penningkohieren liet ons toe de sociale toe

stand van de groep niet-landbouwers te onderzoeken. Daarbij 

namen wij aan 8 lb par huur per jaar betalen de grens v9rmt 

tussen het al dan niet behoeftig zijn van de inwoners. De 

resultaten van dit onderzoek volgen in bijlage 7. Voor de 

totale Kasselrij Veurne stellen wij een behoeftige groep 

vast die 11,l % van de totale bevolking zou uitmaken. Deze 

verhouding is echter niet gelijk in alle zones zoals uit 

volgend staatje blijkt 

Zone 3 

Zone 2 

Zone 4 

Zone 1 

8,7 % 

10,5 % 

14,1 % 

18,9 % 

Uit de cijfers is de spreiding van de behoeftigheid niet ge

makkelijk te verklaren, wij konden uit de bronnen niet 

achterhalen waarom er in het Oudland van de polders zoveel 

behoeftigen waren in vergelijking met de andere zones. 
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Dank zij de lOOe penningkohieren was het mogelijk - on

danks het feit dat wij slechts gegevens hebben voor 45 % 

van d e Kasselrij Veurne en wij een reduktiecoëff icient 

moesten gebruiken - een benaderend en toch aanvaardbaar 

bevolkingsaantal van 23173 inwoners voorop te stellen. 

2. De toestand vóór en na 1569. 

Nu wij over een aanvaardbaar bevolkingscijfer 

beschikken rijst de vraag : hoe evolueerde de bevolking 

voor en na 1569 ? 

Eerst behandelen wij de periode 1550-1569. Wij beschikken 

over een telling van weerbare mannen voor de parochi e s 

Wulpen, Ramskapelle, Sint-Joris, Pervijse - vermoedelijk 

met de heerlijkheid Bercle binnen Pervijse -, Stuivenkens

kerke en het Vrije van Rijsel binnen de zelfde parochie; 

wij konden die lijst dateren als opgesteld vóór 1552 (127). 

Daar het hier om weerbare mannen gaat moeten wij opnieuw 

een reduct~ecoëfficient bezigen. D. Dalle gebruikt om de 

bevolking van de Kasselrij Veurne te berekenen een telling 

van weerbare mannen van 1655; daarbij nam hij aan dat er 1 

weerbare man per 4 inwoners moest genomen worden. Hij ging 

van de veronderstelling uit dat de bevolking van de Kassel

r ij Veurne een zeer jonge bevolking was vooral na de oor

logsperiode 1645-46 (128). Wij nemen het voor waarschijn

lijk dat de bevolkingsstructuur in 1550 dezelfde was als 

honderd jaar later, omdat hongersnoden en epidemieën voor 

een steeds jonge bevolking zorgden. A.M. Van der Woude ge

bruikt in 1747 voor het Noorderkwartier de co~fficient 

100/26 of 3,84. Noteren wij nochtans dat het hier wel om 

een verstedelijkt gebied gaat (129) . Wij houden o~s aan de 

coëfficient 4 zoals die door D. Dalle berekend werd (130). 
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aant. dichtheid 
Parochie ha mannen bevolking per km2 

Ramskapelle 2036 84 336 26,3 
Sint-Joris 50 200 
Wulpen 1237 81 324 26,2 
Pervijse ( 131) 948 58 232 24,5 
Stuivekenskerke 734 20 80 20,7 
Vrije van Rijsel 18 72 
Totalen 4955 311 1244 25,10 

Het is slechts voor één parochie mogelijk een vergelijking 

met de toestand in 1569 te maken : in 1550 tellen Ramska-

pelle en Sint-Joris 536 inwoners, in 1569 wonen er 541 

mensen, het verschil is uiterst miniem. Vergelijken wij 

de bevolkingsdichtheid voor de twee perioden - 25,1/inw./ 

km2 in 1552 en 25,1 inw./km2 in 1569 - dan stellen wij ook 

een grote gelijkenis vast. De weinige gegevens waarover wij 

beschikken kunnen erop wijzen dat de bevolking in 1569 nage

noeg dezelfde omvang had als in 1552. Is het echter normaal 

dat zich in een tijdspanne van ongeveer twintig jaar geen 

bevolkingsaangroei heeft voorgedaan ? Volgende feiten hebbep 

zeker een normale bevolkingsevolutie verhinderd : 1556-57 : 

hongerjaar (132); 1558 : epidemie en Franse inval in de Kas

selrij (133); 1565 : epidemie en hongerjaar (134); 1566-67 

meer dan 400 gezinnen - ongeveer 2000 inwoners - verlaten 

de Kasselrij (135). Het is logisch dat deze factoren een 

normale bevolkingsevolutie in de weg stonden. De demogra

fische evolutie volgen voor de periode tussen 1569 en 1583 

is niet zo gemakkelijk. Wij beschikken slechts over enkele 

sporadische gegevens. In de parochierekening van Houtem over 

het jaar 1578 worden 19 mannen vermeld die als "20e man" 

naar Veurne moeten optrekken : hieruit kunnen wij een be

volking van 1520 inwoners berekenen, dit geeft een dichtheid 

van 119,5 inwoners per km2 (136). 

Voor een aantal grote en kleine heerlijkheden kuGnen wij 

over gegevens beschikken uit lOe penningkohieren van 1578 

• 
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(137). De dokumenten werden op dezelfde manier sa~enge

steld als die van 1569 en wij konden ze ook op dezelfde 

manier bewerken. Alle resultaten zijn te vinden in bijlage 

8. Daar er geen enkele plaats - parochie of heerlijkheid -

in de resultaten van 1569 en 1578 tegelijkertijd voorkomt 

kunnen wij alleen de dichtheid per km 2 vergelijken 

1569 
1578 

polders 

38,2 
43,5 

zand leem 

82,8 
133 

Uit de cijfers blijkt overduidelijk dat de dichtheid van de 

bevolking in 1578 hoger is dan in 1569. Wij mogen ons daar 

niet door laten misleiden : van alle heerlijkheden die wij 

in 1578 kennen zijn slechts Nieuwkapelle en Bercle echte 

dorpen, daarentegen ligt het Vrije van Sint-Omaars in de 

dorpskern van Alveringen zodanig dat wij hier ook met een 

overtrokken beeld staan. Kunnen wij de resultaten moeilijk 

vergelijken, dan moeten wij er toch uit af leiden ~at de be

volking van Veurne-ambacht is toegenomen. 

Vanaf 1578 verslechtert de toestand zeer vlug : enerzijds 

wordt er steeds meer gevochten in de Kasselrij (138), ander

zijds begint een langdurige pestepidemie de bevolking uit 

te moorden (139) . Uit de schaarse bronnen waarover wij be

schikken blijkt dat in 1581 en 1582 de meeste landbouwon

dernemingen nog bewoond zijn, gegevens uit enkele parochies 

illustreren dit 

In de parochie Bulskamp liggen 4 hoeven met een gezamenlijke 

grootte van 75 ha verlaten, een huis met 0,45 ha grond is 

niet meer bewoond, 118,53 ha zaailand en hooiweid~ wordt 

niet meer gebruikt, alles samen zijn 193,98 ha land of 24 % 

van de parochie onbebouwd (140). In Hoogstade daarentegen 

liggen slechts 2 hoeven met 22,27 ha of 3,9 % van de totale 

grootte van de parochie ongebruikt (141) . In Westvleteren 

is één hoeve ongebruikt (142). In Leisele liggen B hoeven 
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met 60,3 ha verlaten, daarnaast is nog 9,39 ha onbebouwd, 

same n maakt dit 69,69 ha of 4,4 % van de parochie (143). 

In Adinkerke waren 6 boerderijen onbewoond (144). In 

Beveren worden 149,68 ha zaailand en weiden niet gebruikt, 

dit is 12,4 % van de totale oppervlakte van de parochie 

(145). 

Uit de bovenvermelde gegevens kan blijken dat de pntvol

king in 1581-82 nog vrij klein was, het aantal verlaten 

hoeven is zeer klein. Het zou verkeerd zijn daaruit te be

sluiten dat er in de Kasselrij Veurne niets gaande was : 

de lange lijsten "insolventen" en sterfhuizen tonen duide

lijk aan dat een vrij groot gedeelte van de bevolking 

slachtoffer is geworden van de besmettelijke ziekten en 

van de ellende veroorzaakt door de oorlogen. In Bulskamp 

waren er 25 insolvente belastingsbetalers, in Lampernisse 

waren er evenveel; in Hoogstade waren er 70 waarva n er 67 

als sterfhuis ongetekend werden (146) . In Westvleteren wa

ren er 65 insolventen waaronder 56 sterfhuizen; in Proven 

(Zuidhoek) zijn er 21, in Leisele 52 waaronder 39 sterfhui

zen. In Bewesterpoort zijn er 8, in Wulpen 57 waarvan 46 

sterfhuizen. In Adinkerke, Wulveringen en Houtem (Oosthoek) 

zijn er respectievelijk 52, 56 en 26 insolventen (147). 

Het groot aantal sterfhuizen wijst op een grote mortaliteit 

onder de bevolking wat een grote ontvolking tot gevolg had s 

sterfhuizen veronderstellen het ontbreken van beide echtge

noten (anders wordt de weduwe vermeld) of een volledige ver

latenheid van het huis. 

In het jaar 1583 is de toestand rampzalig geworden. Voor 

dat jaar wordt in de parochie Bewesterpoort een belasting 

op het bezit van onroerende goederen geïnd. Het kohier 

is bewaard gebleven (148) en vermeldt alle bezittingen in 

de parochie, specifiërend of het om een hoeve, huis of land

bouwgrond gaat. Van de woningen wordt vermeld of zij al dan 

niet bewoond waren. In 1583 is de toestand de volgende : 

38 ha hoeven en 2 andere woningen worden vermeld, van de~e 
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hoeven ziJn er 12 bewoond en niet-landbouwers zijn er niet 

meer te vinden. In 1569 waren er in dezelfde parochie 39 

hoeven en 17 huizen van niet - landbouwers. Vergelijken wij 

de toestand van 1569 met die van 1583 dan bekomen wij vol

gend resultaat : 

1569 56 huishoudens 
1583 12 huishoudens 

297 inwoners 
64 inwoners 

100 % 
21 % 

Bij het aantal inwoners van 1583 moet onmiddellijk gesteld 

worden dat dit cijfer overtrokken is : 5,3 personen 'Per 

huishouding is door de pest een te groot co~fficient. 

De bevolking nam verder zo af dat in 1583-84 het kasselrij

bestuur vaststelt dat zij geen landskost kan innen : "en 

werd voor dit jaer ghenen ontfanck ghemaect overmidts dat 

tplatte landt vander Casselrie, Vassalrien ende inclavemen

ten van diere, gheheel ghedesoleert, verlaten ende gherui

neert zyn, ende d'ingheseten zoo uutghestorven vander oor

loghe, ·aermoede ende pestilentie datter gheen persoonen 

overghebleven en zyn" (149). Welke waren de oorzaken van 

deze nagenoeg totale ontvolking van de Kasselrij Veurne ? 

Er dient met volgende factoren rekening gehouden te worden 

1. de steeds groeiende oorlogsactiviteit, vooral na 1578, 

die culmineert in de totale plundering van de Kasselrij 

Veurne in 1583-84; 

2. een aantal personen emigreerde enerzijds naar Holland en 

Zeeland (150) , anderzijds naar veilige plaatsen in 

Artesië (151) . 

3. de oorlogsomstandigheden en het voedseltekort brachten 

hongersnood met zich mee (152); 

4. de belangrijkste factor is de pest die sedert 1578 onaf

gebroken de Kasselrij teistert en de meeste slachtoffers 

maakte (153) . 

B. Na de Crisis. 

Het evalueren van de bevolkingsevolutie in de Kas

selrij Veurne voor de periode die volgt op de grote crisis 

van 1583-84 is mogelijk dank zij de volgende dokumenten : 
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- .de kasselrijrekeningen : uit de opbrengst van de 

belastingen die. werden geïnd in de parochies van de 

Kasselrij is het mogelijk de procentuele verhouding 

tussen de bewerkte en de niet-bewerkte gronden te 

berekenen; 

- een aantal terriers en belastingsrollen laten toe de 

bevolkingstoestand te bepalen op een bepaald tijdstip 

na de crisis, soms is het mogelijk te vergelijken met 
.... 

de situatie v66r 1583; 

- uit parochierekeningen kan soms de bevolkingstoestand 

gevolgd worden,vooral wanneer bepaalde lasten verdeeld 

worden en daarvan nominatieve lijsten werden opgesteld; 

- vanaf 1594 zijn parochieregisters voorhanden : voor de 

periode v66r 1600 zijn het er slechts enkele, na 1610 

zijn er voldoende aanwezig om een ernstig onderzoek te 

verrichten. 

Achtereenyolgens zullen wij de gegevens uit de bovenver
/ 

noemde dokumenten behandelen. 

1. Jaarlijks wordt door de Kasselrij Veurne de "landscost" 

geïnd (154). Deze inning gebeurt volgens een verdelings

systeem waarbij iedere parochie een bepaald bedrag, "quote" 

betaalt. Deze "quote" wordt bepaald volgens de-. grootte van 

de parochie en volgens de rijkdom van de inwoners. Binnen 

de parochie wordt dit bedrag per gemet geïnd : ieder bedrij~ 

ver betaalt dus ''landscost" volgens het aantal gemeten dat 

door hem gebruikt wordt (155). Vanaf 1583 werd in de kassel~ 

rijrekening, post ontvangsten, de opbrengst opgetekend per 

parochie zoals die had moeten zijn en zoals die in werke

lijkheid was. Een eenvoudige berekening maakt het mogelijk 

de procentuele verhouding tussen de gebruikte en niet-ge

bruikte landen te berekenen. 

In Bijlage 9 geven wij de resultaten per parochie en per 

zone. In de volgende tabel worden de resultaten opgesomd 

per zone, per landbouwgebied en voor de Kasselrij. De pro

centen van de bewerkte grond zijn de volgende : 
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1584 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

ZONE 1 5 10 29 74 79 81 86 91 92 95 90 100 
ZONE 2 1 4 28 71 69 72 82 93 93 93 93 100 

POLDERS 3 7 28 72 74 76 84 92 92 94 94 100 

ZONE 3 5 10 24 65 73 83 88 100 100 100 100 100 

ZONE 4 0 1 7 24 38 43 52 75 100 100 100 100 

ZAND LEEM 2 5 15 44 55 63 70 87 100 100 100 100 

KASSELRIJ 2 7 21 58 64 69 77 89 96 97 97 100 

Uit de resultaten kunnen wij opmaken dat de Kasselrfj 

Veurne zich in elf jaar tijd herstelt van de gevolgen van 

de oorlog. Wanneer wij de cijfers per zone beschouwen valt 

wel een verschil op : de polderzones evolueren het snelst 

in 1587 is nagenoeg drie vierden van de landbouwgrond op

nieuw in gebruik genomen, toch duurt het tot 1596-97 voor

aleer alle gronden bewerkt worden. De oorzaak moet in de 

militaire situatie gezocht worden : de voortdurende aanval

len van de belegerden in Oostende verhindert een spoedige 

normalisatie van de toestand in de parochies die lal\gs de 

kust lagen (156). 

Voor de zandleemzones is er een andere evolutie merkbaar : 

het herstel verloopt vlugger maar geleidelijker, ook hier 

is 1587 een keerpunt de opnieuw gebruikte gronden ver-

driedubbelen nagenoeg. Het zandleemgebied ten zuiden van 

de IJzer valt op door zijn trager herstel dat te verklaren 

is door de belegering van Ieper in 1584-85 waardopr de 

voortdurende troepenbewegingen iedere poging tot ~ederop

bouw onmogelijk maakten (157). 

Bovenstaande cijfers weerspiegelen de evolutie vap het op

nieuw in gebruik nemen van landbouwgronden, het ZIPU ver

keerd zijn daaraan directe demografische conclusies te kop

pelen, toch moeten wij vaststellen dat het bewerken van 

grond mankracht veronderstelt, gezien één persoon slechts 

een beperkt aantal hectaren grond kan bewerken zal gerede

lijkerwij s een groter aantal personen ook een groter aan

tal gemeten grond kunnen bewerken. Wij veronderstellen dan 
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ook dat de toename van de bewerkte gronden recht evenredig 

is met de toename van de landbouwbevolking. Deze toename 

kan als volgt verklaard worden : 

- een aantal eigenaars-bedrijvers of hun kinderen hebben 

de grote crisis overleefd en keren terug naar hun 

boerderijen, deze terugkeer wordt belangrijker naar

mate de toestand in de Kasselrij veiliger wordt; 

- een aantal eigenaars-niet-bedrijvers zien zich ver

plicht hun onbewerkte gronden en verlaten boerderijen 

te gebruiken enerzijds om deze eigendorrmen te revalue

ren anderzijds om zelf in hun levensonderhoud te kun

nen voorzien (158); 

- de pachters die hun hoeve verlaten hadden, keren te rug 

van zodra de toestand het toelaat; 

uit andere delen van de Nederlanden kwamen g ez innen 

naar de Kasselrij Veurne om de ongebruikte hoeven t e 

bezetten. De terugkeer van de pachters enerzijds en de 

aankomst van een groot aantal gezinnen uit Artesië 

anderzijds kan de grote toename van bewerkte grond in 

1587 verklaren, deze mensen werden vooral aangetrokken 

door de vruchtbare grond en door de lage pachtprijzen 

(159). 

2. Dat in 1595 alle landbouwgronden opnieuw in cultuur wer-

den gebracht wil niet zeggen dat de landbouwersbevolking 

dezelfde omvang had als vóór de crisis van 1583-84. Men 

moet er rekening mee houden dat in een aantal parochies 

zeker verschillende bedrijven verdwenen, de landbouwgronden 

erbij horend werden dan in andere boerderijen opgenomen. 

Voor drie parochies beschikken wij daaromtrent over gege

vens 

- Beoosterpoort : deze parochie telde in 1569 30 land

bouwbedrijven en 19 woningen van niet-landbouwers (160) • 

In de periode 1592-96 tellen wij 32 boerderijen; van 

niet-landbouwers is in deze periode geen spoor te vin

den (161) • 
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- Houtem : een terrier van deze parochie opgesteld in 

1601 vermeldt 113 boerderijen en 6 huizen van niet

landbouwers (162). Uit dezelfde bron kan afgeleid wor

den dat er vóór de crisis van 1583-84 minstens 132 hoe-

ven waren. 

Vinkem : in 1569 waren er 50 landbouwbedrijven en 39 . 

woningen van niet-landbouwers, in 1592 waren er 56 

boerderijen en 5 niet-landbouwers, rond 1605-10 waren 

er 49 hoeven en 6 huizen van niet-boeren (163). 

Al beschikken wij slechts over drie voorbeelden, toch mo

gen wij een beeld van de toestand voorop zetten : e ne r z ijds 

werd een groot aantal bedrijven opnieuw in gebruik genomen, 

een aantal is verdwenen en werd door andere hoeven opge

slorpt; anderzijds is er een zeer sterke terugloop van de 

niet-landbouwersbevolking. Naast de drie voormelde paro

chies beschikken wij over belastingskohieren voor Krombeke 

(164) en Pollinkhove (165). Ook hier komen alleen landbou

wers voor, de enkele niet-landbouwers waren wellicht te arm 

om belasting te betalen. De grote ontvolking van de hoeven 

bood aan de niet-landbouwers een kans die zij anqers nooit 

zouden krijgen : door het openvallen van bedrijven konden 

zij zelf landbouwer worden en konden aldus sociaal promove

ren. 

Dat de groep niet-landbouwers het grote slachtoffer van de 

crisis was, kunnen wij aantonen aan de hand van twee feiten 

- in Bewesterpoort is het aantal niet-landbouwers gedaald 

van 17 in 1569 tot O in 1583 (166); 

- bij het opstellen van de belastingsrollen heeft de ont

vanger van Vinkem moeten vaststellen dat een aantal 

personen de belastingen van 1583 niet betaald hadden 

van de 15 personen heeft de grootste bedrijver 8,5 ha 

grond in bedrijf, 10 anderen bedrijven niet meer dan 

2 ha. Uit getuigenissen van inwoners blijkt dat de mees

ten arm en bezitloos waren en tengevolge van de crisis 

stierven (167) • 
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3. Het ontbreken van juiste bevolkingscijfers voor dez e 

periode verplicht ons beroep te doen op alle mogelijke 

bronnen die demografische gegevens kunnen opleveren. Al 

zijn d e ze inlichtingen indirect, toch geven zij e e n trend 

aan. 

Uit de parochierekeningen van Ramskapelle en Sint~Joris 

noteerden wij de personen die soldaten in huis moe sten op

nemen i e dere maal er zich troepen in de parochie bevonden 

(168). Voor een aantal jaren geven wij de personep die 

soldaten in huis hadden : 

1587 
1590 
1595 
1596 
1 597 
1598 
1601 

32-38 
32-32 
23 
46 
29 
28 
41 

(169) 1592 30 
1593 29 
1605 48 
1606 48 
1608 52 
1610 53 

Hoewel deze cijfers geen absolute waarde hebben tone n zij 

een trend aan die in stijgende lijn verloopt : men· mag 

veronderstellen dat de bevolkingsgroep, die lasten als 

troepenlogementen kon verdragen - in casu de landbouwers -

toeneemt.Ter vergelijking:inl569 waren er in deze parochie 

54 landbouwers. 

In december 1587 en januari 1588 trokken Spaanse troepen 

door Beveren eri berokkenden de inwoners heel wat schade 

de inwoners die verlies leden - en waarschijnlijk waren 

het alle inv.oners - mochten hun rekening bij de parochiehoof

den indienen, 77 personen - hoogstwaarschijnlijk familie

hoofden - dienden een nota in. In 1569 waren er te Beveren 

172 familiehoofden, tegenover 1569 waren er in 158 ~ nog 

44 % over (170). Opmerkelijk is dat de ingebruikname van 

gronden voor de jaren 1587-88 en 1588-89 varieert van 32 

tot 49 %. 

4. De belangrijkste dokumentatie voor de studie van de de

mografische evolutie na de crisis van 1583-84 is ontegen

sprekelijk de reeks parochieregisters van verschillende 
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parochies in de Kasselrij Veurne. In deze registers teken

den de pastoors de doopsels, huwelijken en begrafenissen 

op; voor de doopsels en huwelijken begint de reeks vrij 

vroeg : sommige registers dateren van het einde van de 

XVIe eeuw,een behoorlijk aantal begint omstreeks de aanvang 

van de XVIIe eeuw, het optekenen van begrafenissen werd 

veel later aangevat zodat wij slechts voor twee parochies 

begrafenisregisters hebben die in 1600 aanvangen (171). 

De bronnen die wij tot nu toe gebruikten gaven ons onrecht

streekse demografische inlichtingen, de parochieregisters 

geven ons daarentegen rechtstreekse gegevens. 

Vooraleer wij de resultaten van onze opzoekingen i n de pa

rochieregisters bespreken moeten wij vooraf enkele beden

kingen formuleren. Geboorten, beter gezegd concepties, en 

huwelijken zijn het resultaat van menselijke handelingen, 

deze gedragingen worden door diverse factoren beinvloed. 

Een eerste reeks factoren gaat van de mens zelf uit : zijn 

levenswijze, zijn eet- en drinkgewoonten kunnen een invloed 

hebben op de levensduur, zijn opvattingen over huwelijk en 

sexualiteit kunnen huwelijksleeftijd en nakomelinqschap be

palen. 

Een tweede reeks elementen wordt niet door de mens bepaald, 

deze soms ingrijpende factoren komen van buitenuit, het zijn 

de besmettelijke ziekten, de harde winters, de natte zomers, 

de oorlogen en de hongersnoden. Afzonderlijk voorkomend of 

soms tegelijk toeslaand kunnen deze factoren een diepe in

vloed uitoefenen op de bevolkingsevolutie. Hongersnood en 

besmettelijke ziekte veroorzaken zeer dikwijls een grote 

sterfte onder de bevolking, daarbij worden dikwijls de zwak

ken het eerst getroffen : oude mensen en zuigelingen. Het 

afsterven van de oude "heersende" landbouwers schept ruimte 

voor het aantreden van de opvolgers, deze nieuwe boeren 

kunnen nu zelf huwen en een gezin stichten, gevolg is dus 

het stijgen van het aantal huwelijken en geboorten, daarna 

zal een periode van stagnatie volgen die dikwijls onderbroken 
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wordt door een nieuwe epidemie of hongersnood. Zo treden 

deze rampen op als regelend en stimulerend element in de 

bevolkingsevolutie. 

Uitgaande van deze beschouwing moeten wij, voor wij aan de 

resultaten toe zijn, een overzicht geven van de r ëµnpen die 

op de bevolking een nefaste invloed uitoefenen. 

Wij noteerden de harde winters en de natte zomers die een 

invloed op de levensmiddelenproductie kunnen hebben, .de 

duurtejaren, de besmettelijke ziekten en de oorlog en (172) 

en geven een overzicht in bijlage 10. 

Bij het opstellen van het overzicht in bijlage 10 tra chtten 

wij zo volledig mogelijk te zijn : voor het vaststell e n van 

harde winters en natte zomers konden wij gebruik maken van 

de bestaande literatuur, de duurtejaren konden wij evene ens 

uit gepubliceerde graanprijzen putten, voor het v a stlegg en 

van epidemiejaren deden wij beroep op de bestaande litera

tuur, op de "Jaerboeken'' van Pauwel Heinderycx en vooral op 

de kerkrekeningen van Nieuwpoort en Oostkerke en de parochie

registers van ~7ulveringen en Reninge (173). Uit de tabel 

kunnen wij het volgende vaststellen : 

- natte zomers en harde winters, epidernie~n en duurteja

ren komen dikwijls gelijktijdig f~ elkaar opvolgend 

voor, dit is het geval voor de perioden 1555-57, 1564-

66, 1570-73, 1580-87, 1630-34 en 1639-40; 

er komen meer besmettelijke ziekten voor in de eerste 

helft van de XVIIe eeuw dan in de tweede helft van de 

XVIe eeuw, de verhouding is 7 tegen 5. 

C. Gegevens uit de parochieregisters. 

Op het Rijksarchief te Brugge wordt een omvangrijke 

reeks parochiereg.isters van plaatsen in de Kasselrij Veurne 

bewaard (174). Wij onderzochten alle registers die in 1610 

en daarvoor een aanvang namen. Voor de geboorten en de hu

welijken konden wij veel gegevens noteren, voor de begrafe

nissen was de oogst mager : slechts twee parochies hebben 
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r e gi s t e rs d ie vanaf 1600 begrafenissen vermelden. Bij het 

noter e n va n de inlichtingen volgden wij de werkmethode van 

D. Da lle (175): wij groepeerden de gegevens volgens kalen

d e rjaar en per maand, de enkele hiaten in de dokumentatie 

vulden wij aan naar analogie met andere registers. 

1. De Concepties. 

In de parochieregisters worden de geboorte n ver

meld, daar wij de gegevens per maand noteerden konden wij 

alles omrekenen tot concepties per oogstjaar. Onze eerste 

gegevens beginnen in 1593-94, in 1610 beschikken wij over 

conceptiereeksen voor 23 parochies van de Kasselrij Veurne. 

In bijlage 11 geven wij per zone de resultaten van ons on

derzoek. Op grafiek 1 A tekenden wij de vijfjaarlijkse 

voortschrijdende gemiddelden uit (176) voor 6 parochie s, 

op grafiek 1 B voor 23 parochies. Ondanks het feit dat gra

fiek 1 A in 1602 aanvangt en 1 B slechts in 1612 kunnen wij 

een gelijklopende trend vaststellen. Na de grote crisis van 

1583-84, waarbij de bevolking door de pest en de oorlog uit

geroeid werd, was in de Kasselrij een grote ontvolkte ruimte 

aanwezig. Voor deze periode beschikken wij niet over exacte 

bevolkingscijfers die het mogelijk maken juiste conceptie

coëff icienten te berekenen, aldus is de evolutie van de con

ceptiecoëfficienten benaderen niet mogelijk. Om ons toch een 

beeld te kunnen vormen van deze evolutie stelden wij een 

"model" op steunend op enkele veronderstellingen omtrent de 

huwelijken in de periode 1585-90 

gemiddelde leeftijd bij huwelijk 

vruchtbare huwelijksjaren 

gemiddelde leef tijd bij huwelijk 

levensverwachting bij huwelijk 

25 

10 

35 

25 

30 

55 

jaar 

jaar 

jaar 

periode 1585-1590 

10 10 

1595-1600 

periode 1585-1590 

30 30 

1615-1620 

Zelfs zonder epidemie moet de conceptiecurve dalen tussen 

1595-1600 en 1615-1620 wegens het verschil tussen Çe 
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v r uc h t ba r e huwelijksjaren en de levensverwachting bij het 

a a ngaa n van een huwelijk. Keren wij terug naar de werkelijke 

toe sta nd in de Kasselrij dan zien wij dat deze ontvolkte 

streek door een relatief jonge bevolking werd bewoond die, 

gezien de ruime "plaatsingsmogelijkheden" een groot aantal 

kinderen voortbracht. Volgens ons hoger vermeld "model" zou 

tussen 1595-1600 en 1615-1620 een einde moeten komen aan de 

stijgende trend van de conceptiecurve, inderdaad de veron

derstelde stijgende conceptiecurve schijnt tot staan te ko

men in 1598 (177) en slaat om in een daling die aanhoudt 

tot 1613-14. De verklaring bij het "model" kunnen wij aan

vullen met het volgende : enerzijds waren omstr e eks 1598 

alle landbouwgronden opnieuw in cultuur gebracht e n waren ~ 

alle boerderijen bezet, waarbij geen andere hoeve n b e s chik

baar waren, anderzijds waren de bedrijvers nog te jong om 

de plaats te ruimen voor jongere landbouwers maar waren zi j 

ook te oud om nog veel kinderen te krijgen. Tijdens d e perio

de 1615-17 doet zich een sterke pestepidemie voor in de Kas

selrij, door het afsterven van een groot aantal "heersende" 

landbouwers komen een aantal plaatsen van bedrijf shoofd 

vrij : de opvolgers kunnen vlugger en jonger huwen en er 

worden meer kinderen geboren. De stijgende curve loopt door 

tot 1621-22 en buigt dan af, een nieuwe epidemie in 1622-

1623 zorgt voor een nieuwe stijging van de concept iecurve 

tot 1632-1634. De epidemie van 1631-33 schijnt vooral de 

levenverwekkende groep aangetast te hebben waardoor de con

cepties dalen. Na de pest van 1637-40 volgt een nieuwe stij

ging die haar hoogtepunt kent in 1642 om daarna te dalen 

naar 1645 toe. 

Het oogstjaar met de minste concepties is 1616-17 : 414; de 

meeste concepties werden in 1642-43 genoteerd : 832. 

2. De Huwelijken. 

Ook voor de huwelijken noteerden wij de gegevens 

per maand, wat ons toeliet lijsten per oogstjaar op te stel

len. In bijlage 12 brachten wij de inlichtingen over 17 
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parochies samen, per zone en per kasselrij. Grafiek 2 toont 

de curve der vijf jaarlijkse voortschrijdende gemiddelden 

over de periode 1610-1645. Na de grote epidemie van 1604-05 

stijgt de huwelijkscurve (178) tot 1618, dan daalt de curve 

tot 1623-24 om na de epidemie van 1623-25 opnieuw te gaan 

stijgen - mits een kleine inzinking tussen 1629 en 1631 -

tot 1641. Na 1641 treedt onmiskenbaar een daling van de 

huwelijkscurve in. Het oogstjaar met de minste huwelijken 

is 1611-1612 : 63 huwelijken; de meeste huwelijken noteer

den wij in 1643-44 : 157. 

3. De Begrafenissen. 

Waar wij voor de concepties en huwelijken over 

uitvoerig bronnenmateriaal konden beschikken is d i t geens

zins het geval voor de overlijdens : volgende registers ga

ven inlichtingen over de sterften:Reninge: 1600-1645; 

Wulveringen : 1604-1640; Avekapelle : 1617-1622 en Lo 

1611-1616. Wij noteerden de begrafenissen van volwassenen 

per maand zodat ook hier per oogstjaar een vijfjaarlijkse 

gemiddelde kon berekend worden. In bijlage 13 worden de wei

nige gegevens samengebracht. Grafiek 3 toont het verloop 

van de begrafenissencurve, in deze lijn kunnen wij een aan

tal pieken onderscheiden die samenvallen met de grote epide

mieën : 1617, 1627, 1634 en 1638. Tussen deze hoo~tepunten 

liggen de dalen die na 1617 duidelijk hoger liggen dan die 

in de periode 1607-1617. 

Voor de parochie Lo kennen wij het aantal kinderen dat door 

de pastoor in zijn register werd opgetekend (179) : 

1611-12 volw.: 30 kinderen: 8 totaal: 38 % kinderen: 21 

1612-13 26 13 39 35 

1613-14 

1614-15 

1615-16 

1616-17 

31 

20 

28 

38 

14 

7 

8 

9 

45 

27 

36 

47 

31 

25 

22 

19 
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Het is niet mogelijk aan de hand van deze enkele jaren ver

gaande besluiten te trekken, toch stellen wij vast dat de 

kindersterfte voor de periode 1611-16 gemiddeld 25 % van 

de totale sterfte bedroeg. Ook noteren wij dat er tijdens 

het pestjaar 1616-17 meer volwassenen getroffen worden dan 

kinderen. 

4. Enkele beschouwingen. 

Bij het bestuderen van een bevolkingsevolutie 

in een bepaald gebied kan men steeds de vraag stellen welke 

de geboorte- en huwelijkscoëfficienten waren. Men kan deze 

alleen berekenen als men de bevolkingsaantallen kent. Op 

eerste zicht is dat berekenen voor ons gebied niet moge

lijk omdat juist deze gegevens ontbreken. Wij kunnen echter 

wel werken met een werkhypothese. Uit onze berekeningen van 

de maalderijbelasting kwamen wij tot de conclusie dat ieder 

inwoner 1 lb par belasting per jaar betaalde (180) . Gezien 

er geen tariefwijzigingen gebeurden kunnen wij veronderstel

len dat de verhouding dezelfde bleef. Voor 13 parochies 

beschikken wij over het aldus berekende inwonersaantal, het 

aantal concepties en het aantal huwelijken. Het resultaat 

van de berekening van de coëff icienten volgt in onderhavig 

staatje 

12eriode inwoners seboortec. huwelijkse. verh seb.-huw. 

1615-19 5384 52 13,9 3,73 
1625-29 7709 51,4 11 4,65 
1630-34 9093 38,3 9,8 3,91 
1635-39 9713 41 11,4 3,58 
1640-42 9476 42,2 11,3 3,74 

Aansluitend bij deze tabel kunnen wij de procentuele stij

ging van de concepties en huwelijken per vijf jaar weergeven: 

eeriode index conceeties index huwelijken 

1615 100 100 
1620 130 116 
1625 137 113 

· 1630 156 133 
1635 158 151 
1640 160 183 
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Vooraleer wij de eerste tabel bespreken willen wij er nog

maal s op wijzen dat de tabel werd gemaakt volgens een werk

hypo these e n met alle omzichtigheid moet beschouwd worden. 

Indien onze bevolkingscijfers aan de werkelijkheid beant

woord en dan moeten wij in de eerste plaats het hoge ge

boortecoëff icient voor de periode 1615-19 en 1625-29 vast

stellen. Is dit normaal ? Uit de historische gebeur tenis

sen in de Kasselrij Veurne weten wij dat de streek nage noeg 

verlaten werd tijdens de grote crisis en dat aldus een 

soort bevolkingsvacuum ontstond. Deze leegte werd langzaam 

opgevuld waardoor hoge geboortecoëff icienten norm~al zijn 

de mensen zagen voor hun kinderen nog ruime plaatsingsmo

gelijkheden, om dezelfde reden kon ook rapper en door een 

groter aantal mensen gehuwd worden zodat het huwelijkscoëf

ficient hoog ligt. Langzamerhand raakt deze bevolkingsleeg

te volledig opgevuld waardoor de plaatsingskansen sterk 

verminderden met als gevolg het verminderen van de geboorte

en huwelijkscoëfficienten. De sterften tijdens de dertiger 

jaren van de XVIIe eeuw tengevolge van epidemies laten op

nieuw een stijging van het geboorte- en huwelijkscoëff icient 

toe omdat opnieuw ruimte is ontstaan voor nieuwe mensen. 

Daar de ruimte veel kleiner is dan in het begin van de eeuw 

mag de stijging van beide coëff icienten dan ook niet groot 

zijn wat ook door de tabel bevestigd wordt. 

De verhouding geboorten-huwelijken stijgt aanvankelijk om 

dan opnieuw te dalen, na 1640 wordt een lichte stijging 

waargenomen. Het dalen van het huwelijkscoëfficient veroor

zaakt de eerste stijging maar de verdere daling wordt door 

het dalen van het geboortecoëff icient veroorzaakt. Het ge

zamelijk stijgen van beide coëff icienten na 1635 veroorzaakt 

de stijging van de verhouding geboorten-huwelijken. Een be

tere verhouding geboorten-huwelijken kan berekend worden 

door het toepassen van een "time-lag" (181) . Zo kunnen wij 

voor de periode 1630-1640 een verhouding van 5,24 voorstel

len wat overeenkomst met de cijfers die c. Vandenbroeke als 

normaal beschouwt (182) • 
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Beschouwe n wij uiteindelijk de stijgingen van het aantal 

conceptie s e n huwe lijken dan moeten wij in de eerste plaats 

va s t ste ll e n d a t de conceptie s tot 1630 sterk stijgen en dan 

eerde r s tagneren. De stijging van het aantal huwelijken 

ligt altijd achter bij de c onceptiestijging; het is pas in 

1635 d at het aantal huwelijke n sterker gaat stijgen dan het 

a antal concepties wat in grote mate overeenkomt met de vast

stelling die wij bij de coëfficienten maakten. 

Kunnen wij aan de hand van de conceptie- en huwelijkscurven 

de evolutie van de bevolking vaststellen ? Dienaangaande 

noemt D. Dalle het vaststellen van de bevolkingsevolutie 

aan de hand van de geboortecurve een gewaagd spel (183). 

Wij kunnen de bewering van D. Dalle zeker ondersc hrijven 

alhoewel wij anderzijds niet kunnen loochenen dat de vermel

de curven een niet te miskennen trend kunnen aangeven. 

Het is dan ook noodzakelijk andere bronnen aan te boren om 

de bevolkingsevolutie te kunnen volgen. 

D. Gegevens uit de belastingsbronnen. 

Om een benaderend algemeen beeld van de demografische 

evolutie in de Kasselrij Veurne te kunnen tekenen deden wij 

beroep op belastingsbronnen uit de XVIe en XVIIe eeuw. 

Tijdens deze periode werden heel wat belastingen geheven 

die echter niet allen in aanmerking komen voor deze studie 

( 184) . 

Wij weerhielden drie belastingen die wij in omgekE~erde chro.., 

nologische volgorde bespreken. 

1. Het Maalderijrecht. 

Deze belasting werd op 28 mei 1615 ingesteld 

door de Staten van Vlaanderen om het graven van een reeks 

kanalen tussen Gent en Duinkerke te bekostigen (185). Deze 

belasting werd uitsluitend geheven op broodgranen en de aan

slagvoet bedroeg vanaf 1615 9 stuiver per Brugse hoet brood~ 

graan (186) . De rekeningen van de belastingsopbrengsten zijn 
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vrij talrijk bewaard gebleven (187). De lasten werden niet 

door de overheid rechtstreeks geînd maar werden verpacht 

aan belastingspachters per termijn of seizoen : deze ter

mijnen liepen van mei tot oktober en van november tot april. 

Het verpachtingssysteem had het voordeel dat aldus de fraude 

werd tegengegaan. De belasting werd niet alleen per seizoen 

maar ook per parochie verpacht bij deze operatie dienden 

zich een aantal personen aan die op de ingestelde pachtprijs 

al dan niet reageerden met verhogingen. Waarop ba$eerde de 

pachter zich om zijn instelprijs of zijn verhogingen te be

palen ? Alleen door het aantal inwoners van de parochie te 

kennen kon hij het vermoedelijk graangebruik bere kenen. Een

maal hij het bevolkingsaantal en het graanverbruik berekend 

had, kon hij een gemiddelde pachtprijs per persoon bec ijfe

ren, boven dit gemiddelde kon hij geen verhogingen op de 

instelprijs meer bieden omdat zijn winstmarge anders verlo

ren ging. Dat per persoon een bepaalde prijs werd gesteld 

kan uit het volgende verondersteld worden : D. Dalle bere

kende voor 1640 een bevolking in de Kasselrij van 27.000 

personen, de opbrengst voor dat jaar bedraagt 27.900 lb par 

of 1,03 lb per persoon (188). 

Voor de parochie Stuivekenskerke berekende dezelfde auteur 

op basis van de communicantencijfers volgende aantallen : 

1616 : 218 inwoners en 1636 : 253 personen (189) . De maal

derijopbrengsten voor dezelfde jaren bedragen : 1616 : 238 

lb en 1636 : 261 lb (190). Wij beschikken echter over te 

weinig controlecijfers om te bevestigen dat voor iedere pa

rochie ongeveer 1 lb par per inwoner werd omgesteld en dat 

dit vanaf 1615 aldus gebeurde, wij kunnen dit alleen veron

derstellen. Toch denken wij in de maalderijbelasting een be

trouwbare benadering van de bevolkingsevolutie te ~unnen 

achterhalen. 

Voor de 4 zones van de Kasselrij berekenden wij de index 

van de vijfjaarlijkse gemiddelden, in bijlage 14 wprden de 

resultaten per parochie uitgewerkt. 
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In de volgende tabel geven wij een overzicht per zone : 

jaar Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zand leem Kasselr i _i 

1615-19 100 100 100 100 100 100 100 
1620-24 109 100 104 110 123 116 112 
1625-29 150 139 144 14 2 146 144 144 
1630-34 186 154 169 164 163 . 163 166 
1635-39 206 166 185 168 153 161 170 
1640-44 193 158 175 171 148 160 166 

Dezelfde stijgende trendbeweging die zich voordeed bij de 

concepties en de huwelijken in de eerste helft van de XVIIe 

eeuw doet zich ook voor bij de maalderijopbrengsten van de

zelfde periode. Zelfs voor de polders en het zandleemgebied 

afzonderlijk zijn er duidelijk gelijkenissen in de trend 

waar te nemen. Het feit dat zowel de concepties, de huwelij

ken als de maalderijopbrengst dezelfde trend vertonen laat 

ons toe de maalderijbelasting als een demografische bron te 

aanvaarden. In deze optiek kunnen wij zeggen dat de bevolking 

van de Kasselrij Veurne tussen 1615 en 1640 stijgt met 70 % 

of van ongeveer 16.000 inwoners in 1615 naar 27.000 in 1640. 

2. Het "Bestiael". 

Op 29 april 1591 werd een belasting op het houden 

van vee ingesteld : het "bestiael" (191). Het aanvankelijke 

tarief van deze belasting bedroeg 6 st. voor een paard, 

3 1/2 st. voor een stier of os en 3 st. voor een koe, de 

jonge dieren werden niet belast. Samen met het bestiael werd 

ook het groot slachtgeld geind (192), maar dit slachtgeld 

had zeer weinig te betekenen in de opbrengst van de belas

ting (193) . Wij mogen aannemen dat de belasting op de melk

koeien het overgrote deel van de totale belasting op het be

stiael uitmaakt, deze koeien produceren melk die onder de 

vorm van consumptiemelk, boter en kaas als voeding voor de 

bevolking dient. Wij veronderstellen dan ook dat een bevol

kingstoename ook de vraag naar zuivelprodukten zal doen toe

nemen : het aantal melkkoeien wordt vermeerderd wat de be

lastingsopbrengst doet stijgen. Van uit dit standpunt menen 

wij dat de stijging van de belasting op het bestiael 
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beantwoordt aan een stijging van de bevolking. De cijfers 

per zone en per parochie worden in bijlage 15 gegeven, in 

de onderstaande tabel geven wij per zone de index van de 

vijfjaarlijkse gemiddelden waarbij 1615-19 = 100. 

jaar Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zand leem Kasselrij 

1591-94 68 59 62 81 65 75 68 
1595-99 108 98 102 109 96 104 103 
1600-04 101 94 96 102 87 96 96 
1605-09 114 106 109 106 113 111 110 
1610-14 114 100 105 105 103 104 105 
1615-19 100 100 100 100 100 100 100 
1620-24 111 107 109 107 118 111 110 
1625-29 130 130 130 113 119 116 123 
1630-34 167 173 171 138 138 138 156 
1635-39 194 196 195 168 176 171 18 4 
1640-45 171 171 171 154 164 158 165 

Uit de cijfers mogen wij voor de periode 1615-45 dezelfde 

trend vaststellen als die welke zich voordoet bij de concep-

ties, huwelijken en maalderijrecht. 

3. De "Impost". 

Op 18 oktober 1543 werd een belasting op het ver

bruik van bier, wijn en vlees en op de verkoop in 't klein 

van kostbare tekstielwaren ingesteld, deze belasting wordt 

gewoonlijk de "impost" genoemd (194). 

Het tarief van deze belasting bedroeg op 

voor 1 arne vreemde wijn 

1 ame binnenlandse wijn 

1 ton klein bier 

1 ton groot bier 

1 ton vreemd bier 

voor het slaan van een of of stier 

een koe of vaars 

een varken 

een kalf 

een ram 

een schaap 

het platteland 

10 s. gr 

5 s. gr 

10 gr 

5 gr 

6 s. 8 gr 

12 gr 

8 gr 

4 gr 

2 gr 

2 gr 

1 gr 

een lam, geit of schaap 1 gr 
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De belasting op het verkopen van kostbare textielwaren had 

weinig te betekenen (195). De belasting diende betaald te 

worden zowel door de personen die de wijnen en bieren ver

kochten als door de personen die deze dranken voor eigen 

gebruik kelderden (196). Deze impost werd aanvankelijk ge

ind volgens het systeem van de collectatie, op 25 mei 1546 

werd de toelating verleend om de impost te verpachten 

(197). Op 9 februari 1552 werd een nieuw tarief goedge-

keurd : op het platteland bedroeg de 

voor 1 ame wijn 

1 ton vreemd bier 

1 ton binnenlands bier 

voor het slaan van een os of stier 

tussen 2 en 3 jaar 

tussen 1 en 2 jaar 

minder dan 1 jaar 

voor het slaan van een koe of vaars 

tussen 2 en 3 jaar 

tussen 1 en 2 jaar 

minder dan 1 jaar 

voor het slaan van een varken 

een ram 

impost : 

10 s. gr 

6 s. 8 gr 

10 gr 

12 gr 

8 gr 

2 gr 

8 gr 

6 gr 

2 gr 

4 gr 

2 gr 

een schaap, lam of geit 1 gr (198). 

Vanaf 1552 tot 1613 zijn de rekeningen van de impost zonder 

noemenswaardige onderbrekingen bewaard gebleven. De tarief

wijzingen waren beperkt : vanaf 1578 werd de impost verdub

beld (189). 

De belaste goederen, wijn, vlees en bier zijn basisproducten 

van de menselijke voeding, men mag gerust aannemen dat een 

aangroei van de bevolking een groter verbruik van vermelde 

consumptiegoederen tot gevolg zal hebben, wat de opbrengst 

van de belastingen zal betnvloeden. De evolutie van de be

lastingsopbrengsten weerspiegelt de bevolkingsevolutie. 

Toch moeten wij met enkele feiten rekening houden 
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- alhoewel de impost per parochie ver pacht werd, zou het 

v e rke erd zijn de bedragen der v e rschillende parochies 

onde rling t e vergelijken om aldus de bevolkingsdicht

he id van de verschillende plaatse n tegenover e lka ar te 

stellen : de aanwezigheid van een paar goed verkopende 

"tapsteden" kan de belastingsopbrengst van een pa rochie 

sterk beïnvloeden. Om deze reden brengen wij de gege

vens per landbouwzone samen : het belang van d e ze "tap

steden" wordt daardoor genivelleerd. 

- de impost werd verpacht voor een termijn van 6 maanden. 

Iedere pachter moest de bevolkingsevolutie kunnen voor

zien, op bevolkingsverminderingen v eroorzaakt qoor oor

log, epidemie en hongersnood reageert hij door lagere 

pachtsommen in te stellen. Soms r e ageren zij v~rkeerd 

op de gebeurtenissen : onmiddellijk na de verov e r i ng 

van de Stad en de Kasselrij Veurne door Farnese stel

len zij een zeer hoge pachtsom in : waarschijnlijk 

dachten zij dat met deze verovering een einde zou komen 

aan de ellende en de bevolking vlug naar haar woon

plaatsen zou terugkeren. De werkelijkheid was echter 

heel anders en in de volgende pachtseizoenen werden 

de ingestelde bedragen sterk verlaagd. 

bijlage 16 geven wij de impostopbrengst per zone en per 

parochie, in de volgende tabel vermelden wij de indices van 

de vijf jaarlijkse gemiddelden waarbij 1565-69 = 100 ( 200) . 

jaar Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zandlaam Kasselrij 

1550-54 104 102 103 105 102 103 103 
1555-59 103 99 101 104 101 102 102 
1560-64 92 96 94 102 110 106 101 
1565-69 100 100 100 100 100 100 100 
1570-74 94 108 101 104 103 103 102 
1575-76 112 132 122 119 115 117 119 (201) 
1578-79 42 57 49 50 42 46 48 
1580-84 22 27 24 20 10 15 19 
1585-89 18 24 21 23 9 16 19 
1590-94 30 33 31 36 27 31 32 
1595-99 40 60 50 37 30 33 40 
1600-04 35 52 43 30 26 28 34 
1605-09 48 64 56 33 35 34 42 
1610-12 47 66 56 42 41 41 46 
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Uit bovenstaande cijfers stellen wij vast dat er twee perio

den te onderscheiden zijn : de periode 1550-75 die een vrij 

vlak verloop vertoont; de periode 1578-1612 die de zware 

crisis van 1583-84 en het langzaam herstel weerspiegelt. 

Hoger stelden wij voorop dat belastingsopbrengsten - zeker 

deze van consumptiegoederen - een beeld van de bevolkings

evolutie weergaven. Voor twee reeksen, de impost en het 

maalderijrecht, willen wij de resultaten toetsen aan de ge

gevens die wij door andere bronnen bekwamen (202). Voor de 

periode 1550-1613 kunnen wij dit dank zij de opbrengsten 

van de impost. 

In Zone 2 konden wij de toestand van de bevolking vóór 155 2 

en in 1569 vergelijken : wij stelden toen vast dat de b e

volking nagenoeg gelijk gebleven was; voor de zelfd e zone 

en voor de zelfde jaren - steunend op de index van de vijf

jaarlijkse gemiddelden van de perioden waarin de bovenver

melde jaren liggen - stelden wij een verschil van 4 % vast 

in de impostopbrengsten. Gezien alle waarden berekende en 

geen absolute cijfers zijn mogen wij dit verschil verwaar

lozen en onze vroeger gemaakte veronderstelling - dat de 

bevolking in 1552 en 1569 nagenoeg gelijk bleef - weerhouden. 

In 1578 telde de parochie Houtem volgens berekening 1520 

inwoners, wat een dichtheid van 119 inwoners per km 2 bete

kent, dit is merkelijk hoger dan de 93 inwoners per km 2 die 

wij in 1569 te Leisele telden; Leisele is een parochie die 

wat bodemsoort en economische bedrijvigheid betreft analoog 

is met Houtem (203). Veronderstellen wij dat de bevolkings

dichtheid van Leisele ook voor Houtem telde, dan zou de be

volking er met ongeveer 25 % gestegen zijn tussen 1569 en 

1578; welnu de opbrengst van de impost steeg er tussen 1569 

en 1576-77 met 20 %. 

Uit de Kasselrijrekeningen konden wij de ingebruikname van 

de landbouwgronden na de crisis van 1583-84 goed volgen, 

vooral het jaar 1587 viel op door de grote toename van de 

bewerkte gronden, de impostopbrengsten van de jaren 1587 en 
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1588 vertonen de zelfde stijging. De aangroei van de land

bouwersbevolking die wij toen vaststelden, wordt bevestigd 

door de impostopbrengsten. 

De reeks impostopbrengsten vertoont geregeld lagere cij

fers, die door een daling van het bevolkingsaantal moeten 

verklaard worden : 

jaar 

1557-58 

1558-59 

1563-64 

1566-67 

1572-73 

1580-84 

1596-97 

1601-02 

1603-05 

1607-08 

1612.-13 

oorzaak (204) 

gevolg van de epidemieën van 1555-57, duurte in 

1556-

1557 en oorlog in 1557-58 

gevolg van de duurte in 1562-64 

gevolg van de epidemie in 1564-65, de duurte van 

1565-66 en de beeldenstorm in 1566 

gevolg van de epidemieperiode 1570-72 

gevolg van de pest, duurte en oorlog in de zelf-

de periode 

gevolg van de duurte in 1595-97 

gevolg van de epidemie in dezelfde periode 

de lage cijfers in het eerste jaar van deze 

periode moeten verklaard worden door de angst 

voor oorlog ten gevolge van het belg van 

Oostende / : de pachters stelden daarom lagere 

pachtprijzen in. Vanaf 1604 woedt de pest. 

gevolg van duurte in het zelfde jaar 

idem 

De maalderijopbrengsten vormen geen sluitende reeks, voor 

de periode 1620-24 beschikken wij slechts over de opbrengst 

van één jaar, toch kunnen wij ook hier enkele dieptepunten 

vaststellen 

1616-17 gevolg van de epidemie van 1615-17 

1633-34 gevolg van de epidemie van 1631-33 

1638-39 gevolg van de epidemie van 1637-39. 

Uit de bovenstaande vaststellingen kunnen wij besluiten dat 

de impost- en maalderijopbrengsten betrouwbare bronnen zijn 

voor de berekening van de bevolkingsevolutie. 
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Om de bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne te benade

ren, doen wij beroep op de vijfjaarlijkse gemidde l den van 

de impost- en maalderijopbrengsten. Voor de periode 1550-

1615 steunen wij ons op de impost. Daar wij voor 1 569 een 

bereke nd bevolkingsaantal van 23173 inwoners kunnen aan

vaarden, stellen wij het vijfjaarlijkse gemiddelde van de 

impost voor 1565-69 gelijk aan index 100; tegenover dit 

gegeven berekenen wij de andere indices : 

jaar 

1550-54 
1555-59 
1560-64 
1565-69 
1570-74 
1575-76 
1578-79 
1580-84 
1585-89 
1590-94 
1595-99 
1600-04 
1605-09 
1610-14 

index 

103 
102 
101 
100 
102 
119 

48 
19 
19 
32 
40 
34 
42 
46 

benaderend bevolkingsaantal 

23868 
23636 
23404 
23173 
23636 
27575 
11123 

4402 
4402 
7415 
9269 
7878 
9732 

10659 

Voor de periode 1615-45 moeten wij beroep doen op d e maal

der ijopbrengsten : wij nemen eveneens vijfjaarlijkse gemid

delden waarbij aan de periode 1615-19 de index 100 gaven, 

daartegenover berekenden wij de volgende indices : 

jaar index maalderij bevolkin~saantal index bevolk in~ 

1615-19 100 16019 67 
1620-24 112 17976 75 
1625-29 144 23117 97 
1630-34 166 26612 111 
1635-39 170 27120 114 
1640-44 166 26612 (205) 111 

Wij willen er nogmaals de nadruk op leggen dat de bekomen 

cijfers geen absolute waarde hebben, het belangrijkste is 

de trend die deze cijfers weergeven : de bevolking van de 

Kasselrij Veurne kent tussen 1550 en 1575 weinig wijzigin

gen, in de jaren 1575 en 1576 d9et zich een stijging voor, 

vanaf 1578 volgt een teruglopen van de bevolking qie zijn 

dieptepunt kent in 1583-84. Vanaf dit ogenblik st~jgt het 
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bevolkingsaantal met een forse aangroei vanaf 1615, deze 

groei slaat in 1640 om, de oorlogen van 1645 en 1646 doen 

het bevolkingsaantal opnieuw dalen (206). 

De bevolkingsevolutie die zich in de Kasselrij Veurne voor

deed werd ook in andere gebieden van Vlaanderen vastgesteld. 

In het Land van Schorisse was de evolutie voor 7 parochies 

de volgende : 1575 : index 100, 1593 = 26, 1600 = 31, 1608 = 
43, 1615 = 54, gedurende de eerste helft van d e XVIIe eeuw 

bleef de bevolking aangroeien (207). In het Land van Aa lst 

is de bevolkingsevolutie analoog met die in het Land van 

Schorisse en in de Kasserlij Veurne : na een zware crisis 

omstreeks 1580-85 herstelt de bevolking zich gedurende de 

eerste helft van de XVIIe eeuw (208) . 

Het hoge bevolkingsaantal in het derde kwart van de XVIe 

eeuw, de ineenstorting tijdens de crisis van het vierde 

kwart van die eeuw en de heropstanding tijdens de eer s t e 

helft van de XVIIe eeuw waarbij de toestand van voor de 

crisis wordt geëvenaard of overschreden is geen priv i lege 

van de nederlandse gewesten. In een synthese over de demo

grafische evolutie in Frankrijk komt E. Le Roy Laq urie tot 

gelijkaardige vaststellingen (209). 
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Hoofdstuk I Noten. 

(1) Zie Schets 1. Zie ook D. Dalle, De Bevolking van 
Veurne-Ambacht in de 17e en 18e eeuw, p. 4. 

(2) De totale grootte berekenden wij aan de hand van ge
gevens uit Nouveau Dictionnaire des Communes, Hameaux, 
etc .. du Royaume de Belgique, ed. E. Guyot, Brussel, 
s . d . ( ed . 19 2 7 ) . 

(3) Aan de hand van de "Taeffel tot het maken der repar
titien ... " van 1631, berustend op SAV nr. 909, konden 
wij de totale grootte van de Kasselrij berekenen. 
Zie ook nr. 32. 

(4) Kaart van België opgesteld en gedrukt in het Militair 
Geografisch Instituut te Brussel, Kaart op 1/25.000, 
nr. 19/3-4 en 11/7-8. 

(5) Voor de duinenverplaatsingen in het algemeen zie 
A. Verhulst, Het Landschap in Vlaanderen in historisch 
perspectief, pp. 47-48. Uit de Honderste Penningkohie
ren kunnen wij enkele gegevens over zandverstuivingen 
vinden : in 1569 worden te Adinkerke 9 ha vermeld 
waarop zand terecht kwam, deze gronden lagen "landst 
de noort duunen ten grote verliese vande sande vanden 
duunen''; te Sint-Walburga en Koksijde worden 28 ha 
duinland vermeld; zie SAV, 919 A, kohier Adinkerke, 
f 0 26, 28 v 0

, 30 v 0
, 31 v 0

, 39; en SAV, 920 B, kohier 
Sint-Walburga, f 0 6, 7 v 0

• 

(6) A. Verhulst, o.c., p. ll. 

(7) SAV, 919 A, kohier Adinkerke, f 0 1. 

(8) A. Verhulst, o.c., p. ll. 

(9) A. Verhulst, o.c., pp. 42-45. Pauwel Heinderyckx, Jaer
boeken van Veurne en Veurneambacht, dl. IV, pp. 74-76. 

(10) P. Heinderycx, Jaerboeken .•. ,dl. IV, p. 141. 
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geschiedenis der Staten van Vlaanderen (1588-1621), 
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(181) naar c. Vandenbroeke, Historische Demografie, p. 91. 

(182) Ibidem, p. 91. 
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H 0 0 F D S T U K II 

Het Landbouwbedrijf. 

In een studie over de landbouw in een bepaald gebi~d is de 

kennis van de bedrijfsgrootte zeer belangrijk. Naa ~t de 

aard van de bodem, de watervoorziening of waterafvoer en 

de landbouwtradities is de bedrijfsgrootte een van de fac

toren die de rendabiliteit van een landbouwonderneming be

palen. In dit hoofdstuk willen wij de omvang van de boerde

rijen bestuderen, daarnaast willen wij de aandacht wijden 

aan de verhouding eigendom/pacht binnen de parochie en bin

nen de bedrijven, en waar mogelijk aan de bedrijfsgebouwen. 

De bekomen resultaten trachten wij te vergelijken met g e 

gevens uit andere gebieden en andere perioden. 

In de tweede helft van de XVIe eeuw en het begin v a n de 

XVIIe eeuw werden geen landbouwtellingen uitgevoerd, daarom 

moeten wij ons behelpen met een aantal gelegenheidsbronnen 

zoals de penningkohieren, belastingsrollen en landboeken. 

De voornaamste bronnen voor de periode 1569-78 zijn de pen

ningkohieren : 

- de lOe penningkohieren van 1555 voor de parochies Lo en 

Reninge (1); 

- de lOOe penningkohieren van 1569 van volgende parochies: 

Adinkerke, Beveren, Haringe, Kaaskerke, Sint-Niklaas

Beoosterpoort, Eggewaartskapelle, Hoogstade, Leisele, 

Oostvleteren, Pervijse, Ramskapelle, Sint-Joris, Sint

Niklaas-Bewesterpoort, Sint-Walburga, Koksijde, Gijve

rinkhove, Vinkem, Wulveringem, Westvleteren, Zoutenaaie 

en Proven (2); 

- de kohieren van redresse van 1571 en 1572 voor boven

vermelde parochies en voor Avekapelle, Bulskamp, Krom

beke, Oeren, Stavele, Steenkerke en Sint-Rijkers (3); 

- de Se penningkohieren van 1578 van een aantal 
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heerlijkheden in de Kasselrij Veurne : Hofland, Elzen

damrne, Diepezeele, Eversam, Tempeliers, Zwynland, 

Nieuwkapelle, Bercle, Vrije van Rijsel, Vrije ·van 

Sint-Omaars (4). 

Dit omvangrijke bronnenmateriaal leverde heel wat gegevens 

op over de bosstand, de eigendommen, de landbouwuitbatingen 

en de huizen in de parochie; de bronnen verstrekken echter 

geen inlichtingen die het mogelijk maken weiden en akker

land van elkaar te onderscheiden, ook gegevens over de be-

drijfsgebouwen ontbreken (5). Sommige kohieren bevatten 

enkele zeer beknopte inlichtingen over de belastingen op 

veestapels en meubels (6). 

Het bewerken van de duizenden gegevens die in deze kohieren 

verzameld waren stelde ons voor grote problemen; het manu

eel verwerken zou zeer veel tijd kosten, daarbij zouden al

lerhande fouten de resultaten sterk kunnen beïnvloeden. De 

enige snelle en foutloze behandeling van de gegevens kon 

alleen door de computer gebeuren, wij konden dit d~nk zij 

de hulp van het Rekencentrum van de Rijksuniversit~it te 

Gent (7). Een eerste vereiste om de computer te gepruiken 

was het eenvormig maken van alle te bewerken gegev~ns. 

De bronnen vermelden het volgende : namen van eigepaars en 

pachters, de vermelding of de betrokken grond al d~n niet 

bos was, vermelding van hoeven en huizen, de oppervlakte en 

de pachtprijs van de gronden door pachters gebruikt, de op

pervlakte en de pachtwaarde van de gronden door de eigenaars 

zelf geëxploiteerd. Alle gegevens werden in gelijkvormige 

groepen ondergebracht naar volgend voorbeeld : Jan vanden 

Berghe gebruikt te Wulveringen, waar hij niet woont, 30 ge

meten en 275 roeden grond van Wouter Vekeman voor a1 lb 12 

s 6 d par. In code werd dit : 

1').XY0200 092750BBC0019600 

De eerste groep letters en cijfers identificeert de bedrij

ver (8), de tweede, eventueel derde, vierde en vijtde groep 

bevat inlichtingen over de grond, de grondoppervla~te, hoeve 
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of huis, de eigenaar, de pachtprijs. De betekenis van de 

letters en cijfers in die code is de volgende : 

AXY lettercode voor de naam van de bedrijver of 

gebruiker; 

0 

20 

0 

09750 

0 

BBC 

0 

019600 

cijfercode om aan te duiden of de bedrijver 

een huis of een hoeve bij de arend gebruikte; 

O = afwezigheid van hoeve of huis (5 = huis, 

1 = hoeve, 8 = halve hoeve of een gedeelte 

van een hoeve, 9 = twee hoeven); 

cijfercode voor de parochie waarbinnen die 

grond ligt; 

duidt aan of de bedrijver in de parochie woont, 

0 = woont er niet, 1 = woont in d e parochie; 

cijfercode voor de oppervlakte : alle s wordt 

uitgedrukt in vierkante roeden; 

zie tweede code in de eerste groep; 

lettercode voor de naam van de eigenaar; 

duidt de aard van de grond aan : 0 = land, 

4 = bos; 

cijfercode voor de pachtprijs : alle prijzen 

worden uitgedrukt in penningen parisis. 

Wanneer de eigenaar en de bedrijver dezelfde persoon is wordt 

dezelfde lettercode gebruikt : het was dus nodig een alf abe-

tisch geordend steekkaarten stelsel aan te leggen voor alle 

voorkomende personen. Wanneer het ging om gronden die door 

de eigenaar zelf werden gebruikt, werd op de plaats van de 

pachtprijs de code 000000 ingevuld omdat bij eigen gebruik

te gronden de pachtwaarde werd geschat en dit blijkbaar niet 

objectief gebeurde (9) . 

Aan de computer werden aldus twee reeksen ponskaarten gege

ven : enerzijds de kaarten met de gegevens uit de penning

kohieren - circa 4500 kaarten -, anderzijds de kaarten met 

de codes en namen van pachters en eigenaars - cire~ 5000 

kaarten. 
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A. De indeling van de bedrijven volgens grootte. 

Vooraleer wij de resultaten van de computer en de 

andere gegevens bespreken is het nodig enkele begrippen 

duidelijk te omschrijven : wat wordt bedoeld met "een be

drijf", hoe groot is een klein, een middelmatig en een 

groot bedrijf ? Voor het begrip bedrijf willen wij het vol

gende weerhouden : het is een boerderij, een hoeve, met de 

gronden en de bedrijfsgebouwen die er bij horen. In theorie 

behoren alle gronden - waar die ook gelegen zijn - tot het 

bedrijf, in werkelijkheid zullen de gronden die buiten de 

parochie van de bedrijfszetel liggen niet altijd achterhaald 

kunnen worden door het gebrek aan voldoende bronnen. Om de 

eenvormigheid van de resultaten niet te schaden zullen wij 

de gronden, die buiten de parochie van de boerderij liggen, 

buiten beschouwing laten (10). Samen met de omschrijving van 

het begrip bedrijf moet ook de leefbaarheid van een land

bouwonderneming benaderd worden. Momenteel is het niet mo

gelijk vast te stellen hoe groot een boerderij in de XVIe

XVIIe eeuw moet zijn om de bewoners toe te laten zelfstan

dig te leven. Toch menen wij dat 0,50 ha de minimumgrootte 

van een bedrijf is, wat kleiner is dan een halve hectare 

dient bij de groep huizen met tuin ingedeeld te worden (11). 

Wat is nu een klein, middelgroot en groot bedrijf ? In onze 

bronnen kunnen wij geen pasklaar antwoord vinden, derhalve 

moeten wij een beroep doen op de bestaande literatuur. 

R. Blanchard spreekt van middelgrote bedrijven wanneer hun 

grootte tussen de 30 en 40 ha bedraagt, boerderijen met een 

oppervlakte van 50 tot 70 ha noemt hij groot (12). D. Dalle 

onderzocht ·de grootte van de landbouwbedrijven zowel in het 

Veurnse als in het Ieperse. Bij zijn bespreking van Veurnse 

bedrijven in 1697 spreekt de auteur van grote bedrijven in 

de polders en geeft daarbij het cijfer van 20 ha als mini

mumgrootte op, voor de zandleemstreek noemt hij hoeven 

kleiner dan 5 ha kleinbedrijven (13) • Bij de bespreking 
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van de bevolkingsevolutie in de Kasselrij Veurne in de 17e 

en 18e eeuw wijdt dezelfde auteur een paragraaf aan de om

vang van de landbouwbedrijven, daar gebruikt de auteur vol

gende indeling : 

kleinbedrijf 2 tot 22 gemet 0,9 tot 10 ha 

middelmatig bedrijf 22 tot 68 gemet 10 tot 30,9 ha 

groot bedrijf meer dan 68 gemet meer dan 30,9 ha 
(14) 

D. Dalle gebruikt deze indeling zowel voor de bedrijven uit 

de polders als voor die uit de zandleemstreek. Ook in een 

artikel over de landbouwbedrijven in het Ieperse in 1695 

behandelt deze auteur het probleem der indeling van de be

drijven. Hij steunt daarbij op H. Van Houtte die het middel

matig bedrijf tussen 10 en 20-24 ha situeerde (15). Zijn 

indeling wordt de volgende : 

klein bedrijf 

middelmatig 

groot 

minder dan 20 gemet of ca 10 ha 

tussen 20 en 60 gemet of 10 tot 26 ha 

meer dan 60 gemet of 26 ha (16) 

Voor parochies in de omgeving van Gent werden de bedrijven 

bestudeerd door P. Deprez en E. Elias; zij hielden zich aan 

de volgende indeling 

dwergbedrijf 

kleinbedrijf 

van 0 tot 5 ha 

van 5 tot 10 ha 

middelmatig bedrijf van 10 tot 15 ha 

groot bedrijf meer dan 15 ha (17). 

c. De Rammelaere besprak de boerderijen in het land van 

Schorisse, hij deelde de bedrijven als volgt in . . 
dwergbedrijf van 0 tot 1 ha 

kleinbedrijf van 1 tot 8 ha 

middelmatig bedrijf van 10 tot 15 ha ( 18) . 

Voor Nederland konden wij enkele gegevens over de bedrijfs

grootte vinden voor Friesland deelt J.A. Faber de bedrij

ven als volgt in 

klein bedrijf 

middelmatig bedrijf 

groot bedrijf 

van O tot 5 ha 

van 5 tot 30 ha 

meer dan 30 ha (19) . 
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B. Sliche r van Bath weerhield voor Overijssel volgende i n

deling : 

kl e in bedrijf 

midd e lmatig bedrijf 

minder dan 5 ha 

5 a 10 ha 

groot bedrijf meer dan 10 ha (20) . 

Uit d e voorgaande opsomming komt de grote versche i denhe i d 

v a n de indelingen duidelijk naar voor. Welke indel i ng k a n 

voor de Kasselrij Veurne weerhouden worden ? Wij me ne n dat 

geen enkele van de bovenvermelde indelingen voor d e totale 

Kasselrij bruikbaar is. Wij moeten immers rekening houd e n 

met de twee landbouwstreken die in Veurne-ambacht voorkomen. 

Reeds in de XVIIIe eeuw had men het verschil tussen d e land-

bouwstreken vastgesteld Abbé Mann wees erop hoe vrucht-

baarder de grond was, des te geringer de minimum o ppervla kte 

om tot een hogere categorie van uitbatingen gerekend t e wor

den (21). In zijn rapport over de landbouw in Westvlaanderen 

op het einde van de XVIIIe eeuw zeg t J.B. Helvoet het vol

gende : "Les f ermes sont en g énéral assez considérables dans 

la partie de ce département qui avoisine la mer .... La gran

deur des f ermes dans ce canton est de 40 à 80 ou 100 hecta

res •.. Dans l'autre partie qui est plus boisée ... il y a 

beaucoup plus de petites fermes que de grandes; ces derniê

res vont jusqu'a 50 à 60 hectares et les petites sont de 

2 à 20 hectares" (22). 

Het is nodig voor de twee grote landbouwgebieden, de polders 

en het zandleemgebied, een verschillende indeling van be

drijven te gebruiken. De zware polderklei is immers veel 

moeilijker te bewerken dan de lichte zandleemgronden, lang

durige regens kunnen de polderboeren er toe dwingen bepaalde 

stukken akkerland braak te laten liggen; de zeer doorlaat

bare zandleemgronden daarentegen hebben veel minder last van 

langdurige regens en ZlJn veel sneller opnieuw bewerkbaar. 

Daar het klimaat de oogst sterk kan beïnvloeden en tot ge

dwongen braak van akkerland kan leiden moet de polderboer 

over meer grond beschikken dan zijn collega uit het 
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zandleemgebied. Het is logisch dat voor de twee landbouwge

bieden verschillende indelingen van de bedrijven moeten ge

bruikt worden. 

Bij de bepaling van de oppervlakten van de kleine, middel

grote en grote bedrijven is vooral de omschrijving van het 

middelgroot bedrijf het belangrijkst. Voor een aantal paro

chies kennen wij de oppervlakte van de boerderijen, deze 

werden in orde van grootte gerangschikt. Willen wij het mid

delgroot bedrijf bepalen dan hebben wij de keus tussen het 

gewoon gemiddelde en de mediaan voor de berekening. Voor / 

grote parochies met zeer veel bedrijven kunnen beide metodes 

gebruikt worden, als voorbeeld nemen wij de parochie Leisele 

met 167 bedrijven in 1569; het rekenkundig gemiddelde (x) 

bedraagt er 7,27 ha en de mediaan 7,46 ha; het verschil be

draagt 2,61 %. In Oudekapelle waren er in 1697 6 bedrijvenen 

is het gemiddelde hier 30,90 ha, de mediaan 22, 95 ha en ~et 

verschil bedraagt 25,72 %. Om een zo objectief mogelijk 

beeld van de situatie te krijgen gebruiken wij voortaan de 

mediaan, daar die beter aan onze eisen beantwoordt dan het 

rekenkundig gemiddelde (23). 

Voor de vier landbouwzones berekenden wij de medianen aan 

de hand van de lijsten die wij uit de penningkohieren konden 

opmaken. 

Medianen der bedrijven in Zone 1. 

Parochie + datum aantal bedrijven mediaan 

Lo 1555 72 11,30 ha 
Bulskamp 1569 51 (25) 11,81 ha 
Adinkerke 1569 63+2 (24) 13,66 ha 
Sint-Walburga en Koksijde 37 13,76 ha 
Avekapelle 1569 16+4 (24) 16,43 ha 
Nieuwkapelle 1578 45 16,58 ha 
Eggewaartskapelle 1569 26+4 (24) 17,85 ha 
Bewesterpoort 1569 37 18 ha 

De mediaan van deze reeks bedraagt 15,09 ha. 
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Medianen der bedrijven in Zone 2. 

Parochie + datum aantal bedrijven mediaan 

Vrije van Rijsel 1578 39 13,50 ha 
Bercle 1578 21 14,09 ha 
Zoutenaaie 1569 6 15,68 ha 
Kaaskerke 1569 20+4 (24) 17,35 ha 
Beoosterpoort en 
's Heerwillemskapelle 1569 30 18,50 ha 
Ramskapelle en St-Joris 1569 51+3 (24) 19,97 ha 
Pervijse 1569 15+4 (24) 26,06 ha 

De mediaan van deze reeks bedraagt 17,35 ha. 

Om een verantwoorde indeling van de bedrijven in dwergbe

dr ijven, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven e~ grote 

bedrijven te kunnen opmaken hebben wij de mediaan als inde

lingsnorm gebruikt. Om de grootte van 'het middelgrote be

drijf te bepalen namen wij de grootste en kleinste mediaan 

van zone l en zone 2 samen : alle medianen liggen er tussen 

11,30 ha en 26,06 ha. Op grond van deze bevindingen stellen 

wij dat er in de polders van Veurneambacht de middelgrote 
' 

bedrijven een oppervlakte hebben tussen 10 en 25 ha. Alle 

bedrijven groter dan 25 ha plaatsen wij in de groep grote 

bedrijven. Om de bedrijven kleiner dan 10 ha te kunnen inde

len in dwergbedrijven en kleine bedrijven gebruikten wij op

nieuw de mediaan. In Bijlage 17 geven wij per parochie de 

gedetailleerde cijfers betreffende de bedrijfsoppervlakte; 

voor de groep tussen 0,5 ha en 10 ha berekenden wij de me

diaan : voor de twee zones samen ligt de mediaan tussen 3 

en 4 ha. Op deze basis stellen wij dat de dwergbedrijven 

een oppervlakte hebben tussen 0,5 en 3 ha, de kleine bedrij

ven tussen 3 en 10 ha. 

Samenvattend wordt dit 

dwergbedrijven 
kleine bedrijven 
middelgrote bedrijven 
grote bedrijven 

0,5 - 3 ha 
3 - 10 ha 

10 - 25 ha 
+ 25 ha 
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Medianen der bedrijven in Zone 3 • 

Parochie + datum aantal bedrijven mediaan 

Leisele 1569 167+4 (24) 7,46 ha 
Beveren 1569 109 8,93 ha 
Gijverinkhove 1569 37 9 ha 
Vinkem 1569 50+1 (24) 9,02 ha 
Hoogstade 1569 43 10 ha 
Wulveringem 1569 55+4 (24) 13,75 ha 

De mediaan van deze zone bedraagt 9,01 ha. 

Medianen der bedrijven in Zone 4. 

Parochie + datum aantal bedrijven mediaan 

Reninge 1555 87 5,32 ha 
Oostvleteren 1569 85+4 (24) 6,02 ha 
Vrije van Krombeke 1578 57 6,53 ha 
Haringe 1569 133 6,81 ha 
Westvleteren 1569 74+4 (24) 7,99 ha 
Proven en Couthove 1569 91 8,42 ha 
Stavele 1569 111 (27) 8,93 ha 

De mediaan bedraagt hier 6,81 ha. 

Om ook hier een verantwoorde indeling der bedrijven te kun

nen opmaken deden wij beroep op de mediaan zoals voor de 

polders. Voor de bekende parochies uit zone 3 en 4 liggen 

alle medianen tussen 5 ha 15 ha : wij nemen hierbij aan dat 

het middelgrote bedrijf een oppervlakte had tussen 5 en 15 

ha. Alle bedrijven die meer dan 15 ha groot waren plaatsen 

wij in de groep grote bedrijven. Om het onderscheid tussen 

dwergbedrijven en kleine bedrijven te kunnen maken bereken

den wij de mediaan van de groep bedrijven tussen 0,5 en 5 ha. 

Deze mediaan ligt in de groep van bedrijven met een opper

vlakte van 2 tot 3 ha; daaruit besluiten wij dat de dwerg

bedrijven tussen 0,5 en 2 ha groot zijn; de kleine bedrijven 

hebben een oppervlakte van 2 tot 5 ha. 

Samenvattend wordt dit 

dwergbedrijven 
kleine bedrijven 
middelgrote bedrijven 
grote bedrijven 

0,5 tot 2 ha 
2 tot 5 ha 
5 tot 15 ha 

+ 15 ha. 
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Da nk zij een vrij groot aantal gegevens enerzijds en he t 

g e bruik v a n de mediaan ande~zijds konden wij een b e trouwbare 

e n aanvaardbare indeling van de landbouwuitbatingen volg e ns 

hun grootte opstellen; deze indeling zal dan ook verder in 

deze studie aangewend worden. 

Bij de berekening van de medianen voor de verschillende zo

nes kan de vraag gesteld worden of er een verband bestaat 

tussen de mediaan der bedrijfsgrootten en de bevolkingsdicht

heid in de zelfde zone. 

In de volgende tabel brengen wij deze gegevens samen : 

Zone 2 mediaan : 17,35 ha bev. dichtheid 25, 2 inw/km2 

1 15,09 5 3 ,2 
3 9,01 82,3 
4 6,81 83,6 (28) 

Onmiddellijk valt op dat de mediaan der bedrijfsg rootten 

omgekeerd evenredig verloopt tegenover de bevolkingsd i cht

heid van de betrokken zone : het is logisch dat in e e n land

bouwgebied een duidelijke verhouding bestaat tussen de 

grootte van de hoeven en de dichtheid van de bevolking, het 

ligt voor de hand dat waar veel mensen wonen het aantal hoe

ven groot moet zijn waardoor de mediaan van de bedrijfs

grootten relatief klein moet zijn. Hierbij moeten wij opmer

ken dat bovenstaande vergelijking de waarde van de lOOe 

Penningkohieren als demografische en economische bron be

vestigt. 

Hoger stelden wij een indeling der bedrijven voor die geldig 

is voor 1569, hierbij vroegen wij ons af of deze indeling 

ook kan gelden voor andere tijdstippen, waarin de economische 

en demografische toestanden kunnen gewijzigd zijn. Alhoewel 

het een feit is dat de dichtheid van de bevolking een invloed 

uitoefent op de grootte van de landbouwbedrijven (29), zou 

het verkeerd zijn alleen op de evolutie van de mediaan te 

steunen om die invloed met zekerheid te kunnen omschrijven. 

Om te kunnen nagaan of de indeling der bedrijven van de 

XVIe eeuw ook bruikbaar is voor de XVIIIe eeuw hebben wij 



- 77 -

een aantal gegevens voor deze periode verzameld. 

In Bijlage 18 geven wij de medianen per zone en per parochie. 

In de volgende tabel geven wij per zone de medianen voor de 

jaren 1569, 1765 en 1780 : 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 

1569 15,09 17,35 9,01 6,81 
1765 13,18 10,65 10,15 3,56 
1780 11,30 13,77 10,68 7,97 

De medianen vertonen heel wat verschillen volgens de perio

den : daar waar de verschillen in Zone 3 uiterst gering zijn 

vallen de verschillen van Zone 2 en 4 vrij sterk op; Zone 1 

vertoont een steeds kleinere mediaan. De evolutie van deze 

medianen kan door allerhande elementen beïnvloed worden : 

wanneer bedrijven,gronden die normaal door bedrijven die 
gebruikt worden, 

buiten de parochie 11ggenvopslorpen kan het aantal bedrijven 

gelijk blijven maar kunnen de bedrijven groter word e n waar

door de mediaan stijgt, bij het vermeerderen of verminderen 

van het aantal bedrijven kan de mediaan beïnvloed worden. 

Bij de hoger vermelde reeksen dient aangestipt dat wij niet 

steeds voor dezelfde parochies voor de drie perioden over 

gegevens beschikken wat ook de mediaan beïnvloedt. 

Wanneer wij de hogergeciteerde cijfers nader onderzoeken mo

gen wij de indeling der bedrijven volgens grootte die wij 

voor 1569 opstelden mits een zeker voorbehoud aanvaarden 

voor de XVIIIe eeuw en hoogstwaarschijnlijk ook voor de XVIIe 

eeuw. 

§ 2. Het gebruik van de landbouwgronden in de parochies. 

A. De toestand in 1569. 

Het is de bedoeling in deze paragraaf na te gaan 

welke de verhouding was tussen de gronden bewerkt door de 

parochianen en deze bewerkt door personen die niet tot de 

parochie behoren, dit alles binnen de grenzen van de paro

chie. Dank zij een opdracht aan de computer konden uit de 
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penningkohieren heel wat gegevens dienaangaande verzameld 

worden. Deze verhoudingen werden per parochie en per zone 

gerangschikt en volgen in bijlage 19. 

In Zone 1 worden normaliter minimum 80 % van de gronden door 

de parochianen zelf bewerkt met uitzondering van de parochie 

Lo waar de parochianen slechts 62 % van de grond in bedrijf 

hebben. Dit moet verklaard worden door de aanwezigheid van 

heel wat vette weiden langs de Lovaart; deze weiden worden 

zeer dikwijls gebruikt door vetleggers (30) of door personen 

uit de zandleemstreek. In Zone 2 liggen de procenten van het 

grondgebruik door parochianen wel wat lager dan in Zone 1. 

Vooral de waarden voor Zoutenaaie vallen op. In deze kleine 

parochie liggen zeer veel maaiweiden en vette weiden die 

door vreemden worden gebruikt. Ook in Pervijse kan d e zelfde 

toestand vastgesteld worden. 

In Zone 3 wordt gemiddeld 85 % van de grond door de parochia

nen bewerkt. In Zone 4 moeten wij de parochies opsplitsen : 

enerzijds zijn er de parochies Reninge en Oostvleteren die 

in de delen palend aan de IJzer en de zijrivieren grote par

tijen weiden hebben die ook door vreemden worden gebruikt. 

Anderzijds zijn er de parochies buiten deze strook die het

zelfde beeld vertonen als Zone 3. 

Samenvattend krijgen wij volgend resultaat 

Opp. 1631 
Opp. comp. 
% bedrijvers 
% rest 

Zone 1 

5432 
5518 
81,7 
18,3 

Zone 2 

5858 
5250 
74,1 
25,9 

Zone 3 

5226 
4884 
88,1 
11,9 

B. De toestand in de XVIIIe eeuw. 

Zone 4 

6237 
5947 (31) 
70,3 
29,7 

Dank zij het bestaan van belastingsrollen voor de 

tweede helft van de XVIIIe eeuw (32) kunnen wij de verhou

ding tussen de gronden gebruikt door de parochianen en de 

andere gronden ook voor deze periode berekenen. De gegevens 

werden gegroepeerd rond twee data : 1765 en 1780. De resul

taten werden per parochie en per zone gerangschikt en volgen 

in bijlage 20. 
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In Zone 1 verschillen de totalen voor beide perioden weinig: 

in beide gevallen wordt ongeveer 86 % van de grond door pa

rochianen gebruikt. Tegenover 1569 moeten toch enkele wij

zigingen per parochie genoteerd worden : zo is in Lo het 

aandeel van de parochianen sterk gestegen terwijl dit in 

Bewesterpoort eerder gedaald is. Veel waarde moet aan dit 

fenomeen niet gehecht worden : het is voldoende dat een aan

tal gronden van eigenaar of pachter veranderen en naar per

sonen gaan die al dan niet in de parochie wonen om deze ver

schuiving te zien gebeuren. Tegenover 1569 is het aandeel 

van de parochianen in de tweede helft van de XVIIIe eeuw ge

stegen met ongeveer 4 %. 

In Zone 2 is ook weinig verschil te merken tussen de twee 

achttiende eeuwse periodes : nagenoeg 90 % van de gronden 

wordt er door inwoners van de parochies zelf gebruikt. Uiter

aard zijn er verschillen tussen de parochies onderling : de 

aanwezigheid van maaiweiden en vette weiden in een bepaalde 

parochie speelt steeds een grote rol. Vele persone n uit de 

zandleemstreek e, uit andere parochies gebruiken de ze weiden 

wat de lagere procenten van de parochianen-grondgebruikers 

verklaart. Bij het beschouwen van de resultaten moeten wij 

toch met het volgende rekening houden : voor 1765 hebben wij 

gegevens over 7 parochies, voor 1780 over 11 parochies. Juist 

in dit laatste jaar zijn de parochies met veel weiden ver

tegenwoordigd terwijl dit niet het geval is voor 1765. 

Derhalve kunnen wij allen rekening houden met de toestand 

van 1780. In dit jaar gebruikten de landbouwers-parochianen 

nagenoeg 5 % meer grond dan in 1569. 

In Zone 3 verschillen de totalen onderling nagenoeg niet en 

ook met 1569 is er weinig verschil te merken. Het aandeel 

van de grond gebruikt door inwoners van de parochie ligt in 

de tweede helft van de XVIIIe eeuw een 3 % hoger dan in 1569. 

In Zone 4 komen wij tot gelijkaardige resultaten. Voor de 

parochie Oostvleteren was het mogelijk het zandleemgedéelte 

af te scheiden van het gebied met overwicht van weiden. 
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Aldus konden wij twee resultaten bekomen. Tegenover 1569 

was het aandeel van de parochianen in het grondgebruik met 

ongeveer 6 % gestegen. 

Wij kunnen alle resultaten per zone samenvatten en vergelij

ken met 1569 in de volgende staat 

Jaar 

1569 
1765 
1780 

Zone 1 

81,7 
85,9 
86,0 

Zone 2 

74,1 
(33) 

80,6 

Zone 3 

88,1 
83,8 
85,0 

Zone 4 

87,2 
93,2 
93,1 

Drie van de vier zones vertonen een stijging van het aan

deel in de grond van de parochianen tegenover 1569. Deze 

stijging is zelden spectaculair en moet verklaard worden 

door de wisselingen van pachters en eigenaars die typis c h 

zijn voor het landbouwmilieu. 

Twee feiten mogen wij uit de vorige tabel onthouden : ener

zijds wordt veruit de meeste grond binnen de grenzen van een 

parochie gebruikt door de inwoners van deze parochie zelf; 

anderzijds blijkt er weinig te veranderen tussen 1569 en 

1780. 

§ 3. De verhouding eigendom-pacht binnen de parochi es. 

In dit hoofdstuk geven wij tweemaal aandacht aan de 

verhouding tussen eigendom en pacht : een eerste maal wordt 

de parochie als uitgangspunt genomen, een tweede maal wordt 

de verhouding bestudeerd vanuit het bedrijf. In deze para

graaf willen wij blijven stilstaan bij de eigendom-pacht

verhouding binnen de parochie. Dit is nodig omdat vooral in 

de polders heel wat gronden gebruikt worden door personen 

die buiten de parochie wonen. Houden wij ons alleen bij de 

bedrijven dan zou een gedeelte van de informatie verloren 

gaan. 

Om de eigendom-pachtverhouding te kunnen berekenen konden 

wij opnieuw gebruik maken van de computer die volgens paro

chie een aantal resultaten afleverde die in bijlage 21 wer

den opgenomen. 
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Vooraleer wij de resultaten per zone behandelen geven wij 

een overzicht van de situatie : 

% Eacht % ei~endom 

Zone 1 88,9 11,1 
Zone 2 92,6 7,4 

Polders 90,6 9,4 

Zone 3 78,8 21,2 

Zone 4 76,1 23,9 

Zand leem 77,2 22,8 

Zonder enige twijfel valt enerzijds het verschil op tussen 

de polders en het zandleemgebied en anderzijds de gelijke

nis tussen de zones binnen beide landbouwstreken. In de 

polders overheerst de pacht zeer duidelijk en laat weinig 

ruimte aan de gronden die door hun eigenaars zelf gebruikt 

worden. Toch moeten enkele opvallende waarden toegelicht 

worden : Nieuwkapelle en Zoutenaaie vertonen waarden die 

anders zijn dan het gemiddelde : in beide parochies ligt 

het aandeel van de pachtgrond lager en dit is te verklaren 

door het grote aantal weiden dat door de eigenaar zelf ge

bruikt wordt, deze eigenaars zijn zowel inwoners van de 

vermelde plaatsen als inwoners van verder gelegen polder

en zandleemparochies. 

In het zandleemgebied blijven de procenten schommelen rond 

de gemiddelden van de respectievelijke zones. Voor dit land

bouwgebied mag gesteld worden dat 20 tot 25 % van de grond 

binnen de parochies bewerkt wordt door de eigenaars. 

Graag hadden wij deze gegevens vergeleken met latere perio

den zoals voor de grootte van de bedrijven mogelijk was, 

het is echter niet mogelijk met dezelfde bronnen tot een 

vergelijking over te gaan. Buiten ons gebied kunnen wij voor 

andere streken enkele vergelijkingen maken. In Geluwe, Kas

selrij Kortrijk, gelegen in de zandleemstreek, wordt in 1569 

36,1 % van de landbouwgronden in eigendom gebruikt (34); te 

Meigem, Kasselrij van de Oudburg, gelegen in de zandstreek 
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was in 1571 16,2 % van de gronden eigendom van de bedrijve n 

(35); in de zandstreek ten noord-oosten van Gent bedroeg het 

aandeel van de eigendomsgronden in de zelfde periode 64,2 % 

(36); in het land van Schorisse, gelegen in de zandleem

streek, waren 64,34 % van de gronden in handen van de be

drijvers (37); ook in het Land van Dendermonde, gelegen in 

de zandstreek, is in 1571 het aandeel van de eigendomsgron

den zeer groot : 52,6 % van de gronden wordt er· door de ei

genaar zelf bewerkt (38). In vergelijking met andere plaat

sen in Vlaanderen kan gerust gesteld worden dat de Kassel-

rij Veurne relatief weinig gronden heeft die door de eige~ 

naar zelf gebruikt worden; voor de polders is dit aandeel 

zeer laag, voor het zandleemgebied is dit aandeel nog steeds 

veel lager dan in de hogergenoemde gebieden van de zand- en 

zandleemstreek. Het grote aandeel van de pachtgronden kan 

dan ook als één van de opvallende kenmerken van de landbouw 

in de Kasselrij Veurne beschouwd worden. 

§ 4. De grootte van de bedrijven. 

A. De toestand in 1569. 

Een van de hoofdbedoelingen van dit hoofdstuk is een 

studie maken over de bedrijven vanuit het standpunt van de 

bedrijfsgrootte. Boven hebben wij gepoogd een verantwoorde 

indeling te -maken van de bedrijven, het was dus nodig de 

begrippen middelgroot, groot en klein bedrijf in cijfers 

uit te drukken. Dank zij het foutloze werk van de computer 

konden wij per bedrijf heel wat gegevens samenbrengen, wij 

konden berkenen hoeveel ha in eigendom of in pacht gebruikt 

werd, hoe groot het bedrijf was met en zonder de gronden bui

ten het dorp gelegen, hoeveel de pachtprijs bedroe~, aan 

hoeveel personen de bedrijver pachtte en of de bedrijfsge

bouwen al dan niet eigendom van de bedrijver waren, 

Met deze gegevens was het mogelijk lijsten van bedrijven in 

volgorde van grootte op te stellen, dit per parochie en per 
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zone en wij verwijzen daarvoor naar bijlage 17. In deze 

lijsten deelden wij de bedrijven in per ha tot en met 5 ha, 

per 5 ha vanaf 6 ha tot en met 50 ha, per 10 ha vaqaf 51 ha 

tot en met 100 ha en per 50 ha vanaf 101 ha. In de onder

staande tabellen noteren wij de gegevens volgens de inde

ling der bedrijven die wij hoger opgesteld hebben. 

Grootte der bedrijven in de Polders in 1569. 

Ha Zone 1 Zone 2 Polders 
aantal % aantal % aantal % 

0,5 - 3 49 (3 9) 13,6 7 3,6 56 10,l 
3 - 10 81 22,5 33 17,1 114 20,6 

10 - 25 170 47,2 93 48,2 263 47,5 
+ 25 60 16,7 60 31,1 120 21,7 

totaal 360 193 553 

Opvallend voor beide zones is dat de middelgrote e n gr o te 

bedrijven overheersend zijn, samen maken zij respectievelijk, 

per zone, 63,9 % en 79,3 % van het totaal aantal bedrijve n 

uit, voor de polders is dit 69,2 %. In het Oudland - Zon e 1 -

en het Nieuwland - Zone 2 - is wel opvallend hoe de dwerg

bedr ijven vertegenwoordigd zijn : in het Middenland zijn 

slechts 3,6 % der hoeven dwergbedrijven terwijl dit in het 

Oudland 10 % meer is. Ook het aandeel van de grote bedrijven 

is dubbel zo groot in het Nieuwland als in het Oudland. 

Grootte der bedrijven in het Zandleemgebied in 1569. 

Ha Zone 3 Zone 4 Zandleemgebied 
aantal % aantal % aantal % 

0,5 - 2 41 8,7 99 15,3 140 12,5 
2 - 5 84 17,9 133 20,6 217 19,5 
5 - 15 259 55,1 332 51,5 591 53 
+ 15 86 18,3 81 12,5 167 15 

470 645 1115 

Uit deze cijfers blijkt dat de kleine en middelgrote bedrij-

ven overheersen en dat het aandeel van de dwerg- en grote 

bedrijven nagenoeg even groot is. In Zone 4 zijn de bedrijven 
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kleiner dan in Zone 3 : het aandeel van de kleine en mid

delgrote bedrijven ligt er dan ook hoger dan in Zone 3. 

Aan de hand van de bovenstaande tabellen kunnen wij v a st

stellen dat in 1569 de landbouwbedrijven in groott e s t erk 

verschillen naargelang de landbouwgebieden : de Polder s 

worden gekenmerkt door middelgrote en grote bedrijven - som

mige uitbatingen zijn groter dan 100 ha -, in het Zandleem

gebied overheersen de middelmatige en kleine bedrijven, 

daarbij stelden wij vast dat er weinig hoeven zijn die meer 

dan 45 ha groot zijn. 

B. Buiten de Kasselrij Veurne. 

In de bestaande literatuur vonden wij voor dezelfde 

periode enkele vergelijkingspunten : de inlichtinge n slaan 

op Geluwe (40), Meigem (41) het gebied ten Noordoos ten van 

Gent (42), het land van Schorisse (43), en het La nd van 

Dendermonde (44). Om een ernstige vergelijking t e k u nnen op

bouwen moesten wij voor alle gebieden dezelfde no rmen ge

bruiken, wij nemen dan ook onze indeling van de bed rijven 

van het Zandleemgebied als indeling van de boerder i jen in 

de andere plaatsen. 

In de volgende tabel geven wij per gebied de absolute cijfers 

en de procenten. 

Vergelijking der bedrijf sgrootten in enkele delen van 

Vlaanderen ca 1570. 

Bedrijf GELUWE MEIG NO GENT SCHOR DEND 1 DEND 2 TOTAAL 
( 4 5) 

dwerg 

klein 

middel
groot 

groot 

totaal 

61 
27,3 
81 
36,3 

35 
15,7 
46 
20,6 

223 

19 
27,5 
25 
36,2 

13 
18,8 
12 
17,4 

69 

946 
61,4 

203 
13,2 

283 
18,4 

109 
7,1 

1541 

532 
56,6 

246 
26,2 

120 
12,8 
42 
4,5 

940 

247 
32,3 

257 
33,6 

215 
28,1 
45 
5,9 

764 

354 
27,1 

453 
34,6 

455 
34,8 
45 
3,4 

1307 

2159 
44,6 

1265 
26,1 

1121 
23,1 

299 
6,2 

4844 



- 85 -

Voor deze vernoemde landbouwgebieden in Vlaanderen vallen 

verschillende resultaten op : de dwergbedrijven zijn duide

lijk het talrijkst in de streek ten Noordoosten van Gent en 

in het land van Schorisse; in Geluwe, Meigem en in Dender

monde 1 overheersen de kleine bedrijven en alleen in Dender

monde 2 zijn de middelmatige bedrijven het talrijkst. Alleen 

te Geluwe en te Meigem is het aandeel van de grote bedrijven 

groter dan 10 % van het totaal aantal hoeven. In het totaal 

vallen de dwergbedrijven het sterkst op : op 4844 hoeven 

uit verschillende plaatsen in de Vlaamse zandstreek en de 

zandleemstreek behoren er 2159 of 44,6 % der uitbatingen 

tot de dwergbedrijven. Wat de bedrijfsgrootte betreft moet 

het grote verschil tussen de kasselrij Veurne en de boven

vermelde plaatsen in Vlaanderen benadrukt worden. 

Tot nu toe benaderden wij de bedrijfsgrootte vanuit het aan

tal bedrijven; daarnaast is het mogelijk en nodig de totale 

grootte te berekenen die iedere groep bedrijven b e we rkt. 

In de volgende tabel geven wij de procenten van iedere groep: 

Bedrijf Dwerg: Klein Middelg:r. Groot 

Zone 1 1,3 8,1 47,9 42,7 
Zone 2 0,4 5,6 38,3 55,7 

Polders 0,9 6,8 43,1 49,2 

Zone 3 1,3 7,1 56,4 35,2 
Zone 4 2,3 7,4 61,6 28,7 

Zand leem 1,8 7,3 59,1 31,8 

In de polders en in de zandleemstreek wordt het grootste 

deel van de oppervlakte ingenomen door de middelgrote en 

gote bedrijven, waarbij in de polders het aandeel van de 

grote bedrijven het hoogst ligt. In de zandleemstreek be

strijken de middelgrote bedrijven het grootste deei van de 

beschikbare oppervlakte. 

Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij weinig vergelijkings

materiaal aanhalen; toch konden wij voor Meigem en het Land 

van Dendermonde enkele gegevens verzamelen (46) 
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Meigem 

16,8 % 
10,2 
17 
56 

Dendermonde 

23,3 % 
31,4 
19,6 
20,6 

Alhoewel de waarden sterk verschillen tussen de twee ver

noemde plaatsen kunnen wij toch onmiddellijk vaststellen 

dat de dwerg- en kleine bedrijven een veel groter aandeel 

van de bewerkte grond krijgen dan in de Kasselrij Veurne. 

In Meigem hebben de grote bedrijven meer dan de helft van 

de grond in handen wat in zekere mate te vergelijken is met 

de Kasselrij Veurne. 

Buiten het graafschap Vlaanderen konden wij niet zoveel ge

gevens aangaande de grootte der bedrijven terugvinden. 

Toch moeten wij in Holland en Utrecht enige gegevens note

ren : daar waren 44 % der bedrijven kleiner dan 10 ha, 40 % 

had een grootte tussen 10 en 25 ha en 16 % was groter dan 

25 ha (47). In deze gewesten overheerst dus het kleine en 

middelgrote bedrijf omstreeks 1560. Voor Frankrijk kunnen 

wij de gegevens van H. Neveux voor de Cambrésis naar voor 

brengen (48) • Omstreeks het einde van de XVIe eeuw krijgei1 

wij volgende situatie : 

- 5 ha 
5 - 10 ha 

10 - 35 ha 
+ 35 ha 

aantal bedrijven 

85~5 % 
7,6 
5,2 
1,7 

oppervlakte in ha 

27,7 % 
13,8 
23,1 
35,3 

In deze streek van uitgesproken graanteelt overheersen de 

kleine bedrijven maar hebben in feite maar een kwart van de 

grond in handen. De middelgrote en grote bedrijven nemen dus 

ook hier meer dan de helft van de bewerkte oppervlakte voor 

hun rekening. 

C. Tijdens de XVIIe eeuw. 

Naast de vergelijking van de bedrijfsgrootten in de 

ruimte kunnen wij ook in de tijd enkele gegevens tegenover 
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elkaar stellen : wij beschikken namelijk over een vrij uit

g e breide dokumentatie voor de tweede helft van de XVIIIe 

e e uw. Voor de bewerking van deze gegevens gebruikten wij de

ze lfde indeling in bedrijfsgrootten als in 1569. 

In bijlage 22 werden alle gegevens per zone en per parochie 

opge nomen. Tussen de inlichtingen van 1569 en die v an 1 7 50-

1780 kunnen wij wel enkele losse gegevens plaatsen . Voor 

de parochies Vinkem, Houtem en Pollinkhove - all e n g elegen 

in Zone 3 - beschikken wij over enkele bronnen die i nlich

tingen over de bedrijfsgrootte kunnen verstrekke n voor het 

einde van de XVIe en het begin van de XVIIe eeuw ( 4 9 ) • 

Bedrijfs9:rootte in enkele Earochies ca 1600. 

Bedrijf Vinkem Houtem Pollinkhove Tota al P ocent 

dwerg 6 12 12 30 11,62 
klein 14 19 17 50 1 9,37 
middelm. 22 55 49 126 48 , 83 
9:root 7 21 24 52 20,15 

totaal 49 107 102 258 

De verschillen tussen de procenten van deze parochies en die 

van 1569 zijn niet bijster groot : het aantal middelma tige 

bedrijven is afgenomen ten voordele van de dwergbedrijven 

en de grote bedrijven, deze laatste groep zag zijn aandeel 

stijgen met ongeveer 5 % - dit tegenover Zone 3 in 1569 -

maar dit is wellicht te verklaren door het samenvoegen van 

boerderijen (50). 

Naast de aantallen bedrijven kunnen wij ook de oppervlakten 

per soort bedrijf stellen. De gegevens van 1600 worden ver

geleken met die van 1569 van Zone 3 waartoe de hogervermelde 

parochies behoren. In de volgende staat geven wij qe procen

ten per soort bedrijf 

klein 
klein 
middelgr. 
groot 

1569 

1,3 % 
7,1 

56,4 
35,2 

ca 1600 

1,6 % 
7,3 

49,9 
41,2 
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Het samenvoegen van bedrijven waarover hoger sprake is 

heeft weliswaar het aandeel van de dwergbedrijven doen stij

gen maar heeft vooral in het voordeel gewerkt van de grote 

bedrijven en ten nadele van de middelgrote bedrijven. 

Uit de telling van 1697 (51) konden wij enkele gegevens 

lichten die hoofdzakelijk betrekking hebben op de toestand 

in de polders. Wij berekenden zowel de oppervlakte per soort 

bedrijf als het aantal bedrijven zelf, de resultaten komen 

in de volgende tabel : 

aantal bedrijven OEEervlakte in ha 

dwerg 5,5 % 0,9 
klein 26 11,9 
middelgr. 54,3 54,4 
groot 14,2 32,7 

Tegenover 1569 moeten wij een wijziging vaststellen in de 

situatie : zowel het aantal grote bedrijven als de oppervlak

te door deze bedrijven ingenomen is verminderd ten voordele 

van de middelgrote bedrijven wat op een opsplitsing of ver

laten van grote bedrijven wijst. 

Voor de tweede helft van de XVIIIe eeuw kunnen wij over zeer 

veel gegevens beschikken. Voor een groot aantal parochies 

kunnen wij inlichtingen uit de belastingsrollen samenbrengen 

rond twee data : 1765 en 1780 (52). In eerste instantie wil

len wij het aantal bedrijven per soort in 1765 onderzoeken. 

In bijlage 22 volgen de gegevens per parochie, hier willen 

wij ons beperken tot een overzicht per zone en per landbouw

streek. 

De toestand omstreeks 1765 wordt dus 

Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zand leem 

dwerg 19,8 % 13 % 17,2 % 12,3 % 18,1 % 17,3 
klein 22 28,6 24,5 17,1 24,4 20,4 
middelgr. 37,0 24,2 32,1 43,6 37,6 39,7 
groot 21,2 34,2 26,1 26,9 19,9 22,5 

Het ligt voor de hand dat wij de toestand omstreeks 1765 

vergelijken met de toestand in 1569. Voor de polders zien 

wij een vrij sterke daling van de middelgrote bedrijven ten 

% 
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voordele van dwergbedrijven de kleine en de grote bedrijven. 

In het zandleemgebied is de toestand analoog met dit ver

schil dat de kleine bedrijven nagenoeg gelijk blijven in aan

tal. Tegenover de evolutie van het aantal bedrijven en de 

spreiding ervan per soort bedrijf kunnen wij ook de evolutie 

van de oppervlakte per soort bedrijf in 1765 stellen. Dit 

gebeurt in de volgende tabel 

Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zand leem 

dwerg 2,1 % 1,0 % 1,6 % 1,4 % 1,1 % 1,7 % 
klein 9 6,3 7,9 4,9 7,1 5,7 
middelgr 39,7 16,9 30 35,6 38,5 36,7 
groot 49,2 75,8 60,4 58 52,2 55,9 

Wat bij de vorige tabel kon vastgesteld worden geldt hier 

ook : de middelgrote bedrijven verliezen in beide landbouw

streken een deel van hun areaal ten voordele van de grote 

bedrijven. Alleen in het zandleemgebied moeten de kleine be

drijven terreinverlies toegeven, in de polders kunne n zowel 

de dwergbedrijven als de kleine bedrijven winst boeken. 

Op dezelfde manier kunnen wij de toestand omstreeks 1780 

evalueren. In eerste instantie behandelen wij het aantal 

bedrijven en de evolutie ervan . . 
Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Zand leem 

dwerg 17,6 % 18,2 % 17,8 % 10 % 14,6 % 18,1 % 
klein 26,4 21,6 24,6 17,4 20,6 18,9 
middelgr 33,2 28,8 31,5 44,2 34,5 38,8 
groot 22,8 31,3 26 28,3 20, 3 25,1 

Beschouwen wij de resultaten volgens landbouwgebied dan 

zien wij in de polders een status-quo waarbij een stijging 

van het aantal middelgrote bedrijven in Zone 1 gekompenseerd 

wordt door een daling in Zone 2. In het zandleemgebied is 

het aantal dwergbedrijven en grote bedrijven gestegen 

tegenover 1765. 

Ook hier kunnen wij de evolutie van de oppervlakten per soort 

bedrijf v~lgen. De resultaten komen in volgende tabel : 
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Zone 1 Zone 2 Polders Zone 3 Zone 4 Za ndleem 

dwerg 
klein 
middelgr 
groot 

2,0 % 
10,4 
36,3 
51,3 

1,5 % 
7 

22,7 
70,3 

1,8 % 
8,6 

31,2 
58,3 

1,1 % 
5,1 

38 
55,8 

2 % 
5,3 

34 
58,7 

1,2 % 
5,2 

36,1 
57,1 

Tegenover de toestand in 1765 moet een licht teruglopen van 

de totale oppervlakte van de grote bedrijven in de polders 

ingenomen genoteerd worden; in de zandleemstreek daarente

gen blijft de stijging van de totale grootte der grote be

drijven aanhouden. 

Bij dit alles kan men de vraag stellen welke evolutie te on

derkennen valt, en indien er een evolutie is, wanneer die 

haar beslag kreeg. Eerst willen wij de evolutie van het aan

tal bedrijven volgen. In de polders beschikken wij over ge

gevens voor de parochie Ramskapelle en Sint-Joris, wij geven 

ze in de volgende staat 

1569 1659 1765 1780 (53) 

dwerg 2 7 3 6 
klein 7 8 7 7 
middelgr 23 23 10 16 
groot 22 15 30 27 

totaal 54 53 50 56 

- 0,5 ha 0 0 2 3 

Het aantal bedrijven te Ramskapellle-Sint-Joris schommelt 

licht maar neemt in feite maar zeer weinig toe, opvallend 

is wel dat voor de XVIIIe eeuw geen bedrijven met een be

drijfsoppervlakte beneden de halve hectare worden genoteerd, 

in de XVIIIe eeuw zijn er respectievelijk 2 en 3. Voor deze 

parochies mogen wij zeker besluiten dat er een grote stabi

liteit bestaat in de evolutie van het aantal bedrijven, er 

is in feite geen evolutie tussen 1569 en 1765. Dit doortrek

ken voor het volledige poldergebied zou al te gewaagd zijn, 

daarom vergelijken zij die parochies waarvoor gegevens voor

handen zijn voor 1569, 1765 en 1780. 
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1569 ca 1765 ca 1780 (54) 

aant. % aant. % aant. % 

dwerg 22 7,48 39 12,38 35 16,08 
klein 64 21,76 81 25,71 89 26,02 
middelm. 128 43,53 106 33,65 108 31,57 
groot 80 27,21 89 28,25 90 26,31 

294 315 342 

In de bovenstaande tabel brachten wij gegevens over 7 paro

chies samen, deze parochies vormen nog geen derde van het 

totaal aantal polderparochies zodat wij de bekomen resul

taten moeten relativeren. Het totaal aantal bedrijven steeg 

tussen 1569 en 1780 met 48 eenheden of 16,3 %; deze stijging 

over een periode van ca 210 jaar is gering te noemen en kan 

moeilijk rechtstreeks in verband gebracht worden met de be

volkingsaangroei die in dezelfde periode 36 % bedroeg. Per 

periode beschouwd zien wij dat tussen 1569 en ca 1765 de 

verhoging 7,1 % bedroeg en tussen ca 1765 en ca 1780 8,6 %: 

in 15 jaar tijd waren er meer hoeven bijgekomen dan in de 

ca 200 jaar tussen 1569 en ca 1765. Wat de bedrijven zelf 

betreft zien wij een voortdurende achteruitgang van de mid

delmatige bedrijven ten voordele van de kleine boerderijen 

en - vooral - van de dwergbedrijven. De grote bedrijven zien 

hun aandeel weinig veranderen : het aantal grote boerderijen 

stijgt wel als wij de absolute cijfers beschouwen, procen

tueel gezien is er na een stijging in 1765 een lichte daling 

in 1780 merkbaar. Wij kunnen in de evaluatie van de toestand 

nog een stap verder gaan : wij vergelijken de procenten die 

de verschillende soorten bedrijven boeken voor de volgende 

perioden : 

1569 1660 1697 1765 1780 ( 55) 

dwerg 10,l 11,5 4,8 17,2 17,8 % 
klein 20,6 19,2 26,2 24,5 24,6 
middelgr 47,5 44,2 54,7 32,1 31,5 
groot 21,7 25 14,3 26,1 26 

In de tabel komen verschillende tendenzen naar voor : per 

soort bedrijf zien wij hoe het aantal hoeven procentueel 
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stijgt bij de dwergbedrijven en bij de kleine hoeven; bij 

de middelgrote bedrijven is de achteruitgang opvallend 

evenals de aangroei van het aantal grote bedrijven. Per per

iode moeten wij de evolutie zien in het licht van de demo

grafische veranderingen in de Kasselrij Veurne : de meeste 

perioden weerspiegelen een "normale toestand'', alleen 1697 

vertoont abnormale cijfers, 1697 valt trouwens in een perio

de van demografische regressie (56). Tijdens de periode 

1695-1700 is de bevolking sterk teruggelopen en zien wij 

een dubbele beweging bij de bedrijven plaatsvinden : ener

zijds vermindert het aantal dwergbedrijven ten voordele van 

de kleine bedrijven, anderzijds is het aantal middelgrote 

bedrijven sterk toegenomen ten nadele van de grote hoeven. 

Deze evolutie vergt een verklaring : door het afnemen van 

de bevolking komen een aantal bedrijven vrij, enerzijds kun

nen houders van een dwergbedrijf van de unieke kans gebruik 

maken om ofwel een paar dwergbedrijven samen te voegen ofwel 

naar een klein bedrijf over te stappen; anderzijds speelt 

de demografische regressie dan in het nadeel van de grote 

bedrijven : er is een tekort aan werkkrachten waardoor de 

landbouwers verplicht worden het bedrijf te verlaten of het 

op te splitsen in minder grote bedrijven. Laten wij daarbij 

niet vergeten dat de sociale promoti~die in deze periode 

mogelijk was) ook ten goede kwam van die landbouwers die een 

kleine hoeve gebruikten en nu ook in de groep middelgrote 

bedrijven kunnen doordringen. Bij een demografische expan

sie doet zich een omgekeerde evolutie voor : de grotere be

volkingsdruk doet een aantal bedrijven splitsen zodat zij 

in principe kleiner worden. Hierbij moet rekening gehouden 

worden met de economische situatie van het ogenblik : in 

een periode van hoogconjunctuur zullen de grote boeren nog 

rijker worden en in plaats van hun bedrijven te splitsen 

zullen zij geneigd zijn hun bedrijf uit te breiden ten na

dele van de kleinere bedrijven. 

Tot nu toe beschouwden wij de bedrijven vanuit het standpunt 
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van hun aantal, wij moeten ook de evolutie van de oppervlak

ten, door de verschillende soorten bedrijven ingenomen, na

der onderzoeken. 

Laten wij terugkeren naar de parochies Ramskapelle en Sint

Joris : daar krijgen wij volgende procentuele evolutie van 

de oppervlakten per soort bedrijf 

1569 1659 1765 1780 (57) 

dwerg 0,3 1,4 0,3 0, 4 % 
klein 3,5 5,3 2,1 2,2 
middelgr 29,4 31,7 7,8 13,2 
groot 66,7 61,6 89,7 84,1 

Het meest opvallende in de evolutie is het verschil in de 

toestanden voor en na 1765 : het aantal middelgrote bedrij

ven is zeer sterk terug gelopen ten voordele van de grote 

bedrijven. Wij mogen echter niet vergeten dat in 1569 de 

oppervlakte van drie bedrijven niet gekend is en derhalve 

niet opgenomen werd maar wel tijdens de andere per i oden kon 

genoteerd worden. Daarom willen wij meer polderparochies in 

het onderzoek betrekken. Van zes parochies - drie uit Zone l 

en drie uit Zone 2 - hebben wij gegevens voor 1569 ' 1765 en 

1780. Wij zullen dan ook die gegevens tegenover elkaar stel-

len in de volgende tabel : 

1569 1765 1780 

dwerg o, 7 % 0,9 % 1,3 % 
klein 5,8 6,2 6,9 
middelgr 33,6 21,8 23,7 
groot 57,9 71,1 68,1 

Wat voor Ramskapelle en Sint-Joris kon worden vastgesteld 

is ook hier van toepassing : het aandeel van de grote be

drijven in de oppervlakte is sterk gestegen na 1765 ten na

dele van de middelgrote bedrijven. De vraag die zich hier 

onmiddellijk stelt is : wanneer komt die grote verschuiving 

die wij konden vaststellen ? Om hierop een antwoord te kun

nen geven brengen wij alle gegevens samen zonder rekening 

te houden met het aantal parochies dat per periode 
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vertegenwoordigd is. In de volgende tabel kan de procen-

tuele evolutie nagegaan worden . . 
1569 1660 1697 1765 1780 (58) 

dwerg 0,9 1,6 0,9 1,6 1,8 
klein 6,8 8,5 11,9 7,9 8,6 
middelgr 43,1 44,3 54,4 30 31,2 
groot 49,2 45,6 32,7 60,4 68,2 

Alhoewel de gebruikte gegevens zeer verscheiden zijn kunnen 

wij toch onmiddellijk uit de tabel aflezen dat de toestand 

volledig veranderde tussen 1697 en 1765. Gedurende de XVIe 

en de XVIIe eeuw schijnt niet zoveel verandering te noteren 

in de evolutie van de oppervlakte per soort bedrijf; tijdens 

de XVIIIe eeuw is de toestand grondig gewijzigd waarbij de 

grote hoeven een steeds groter aandeel van de oppervlakte 

gaan innemen. Wanneer juist in de XVIIIe eeuw, en wa arom 

die verandering optreedt kan niet beantwoord worden in het 

kader van deze studie, het zou een volledig nieuwe studie 
1 

over de landbouw in de XVIIIe eeuw vergen om een bevredigend 

antwoord naar voor te kunnen brengen. 

Voor het poldergebied mag tot besluit aanvaard worden dat 

de bedrijven in aantal weinig veranderen tijdens de XVIe 

en XVIIe eeuw.Deze stabiliteit slaat zowel op de verhouding 

tussen de soorten bedrijven als op het aandeel van ieder 

soort bedrijf in de bewerkte oppervlakte. Aansluitend moe

ten wij toch ook stellen dat de genoteerde verhoudingen tij

dens de tweede helft van de XVIIIe eeuw volledig verstoord 

werden. 

Tegenover de evolutie van zaken in de polders moeten wij 

zeker de evolutie in het zandleemgebied nagaan. Ook hier 

moeten wij als uitgangspunt de evolutie in de parochie Lei

sele volgen. In de volgende tabel geven wij het aantal be

drijven per soort : 
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1569 1671 1689 1765 1780 (59) 

dwerg 17 36 27 16 13 
klein 32 46 45 20 16 
middelgr 106 88 86 63 64 
groot 16 23 26 40 40 
totaal 171 193 184 139 133 

In Leisele neemt het aantal bedrijven toe in 1671 tegen-

over 1569, maar in de tweede helft van de XVIIIe eeuw ligt 

het aantal bedrijven heel wat lager dan in de XVIIe eeuw 

waarbij de toename van het aantal grote bedrijven ten na

dele van de middelgrote bedrijven mo~ t aanvaard worden. 

Ons verlaten op één parochie om besluiten te trekken zou 

lichtzinnig zijn, daarom willen wij de toestand vergelijken 

in 6 parochies van Zone 3 (60). De resultaten zijn de vol

gende : 

1569 1765 1780 ( 61) 

aant % aant % aant % 

dwerg 41 8,7 44 10,8 42 10, 3 
klein 84 17,9 68 16,6 62 15,3 
middelgr 259 55,1 184 45 178 43,4 
g:root 86 18,3 113 27,6 124 30l5 

totaal 470 409 406 

- 0,5 ha 6 35 59 

Opvallend in deze tabel is de achteruitgang van het totaal 

aantal bedrijven in de tweede helft van de XVIIIe eeuw te

genover de XVIe eeuw, deze achteruitgang moet zeker gezien 

worden in het licht van de aangroei van de grote bedrijven. 

Houden wij daarbij rekening met de gegevens die op de pa

rochie Leisele betrekking hebben, dan moeten wij tot volgend 

besluit komen : tijdens de XVIIe eeuw neemt het aantal be

drijven in de zandleemstreek toe waarbij vooral de kleine 

en dwergbedrijven in aantal toenemen, tijdens de XVIIIe 

eeuw nemen zij af. Deze evolutie is niet analoog met die 

in de polders waar het aantal bedrijven in de loop van de 

XVIIIe eeuw eerder toeneemt. Een verklaring ligt niet zo 

maar voor de hand. Wij kunnen alleen maar veronderstellen 
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dat de bevolkingsaanwas die zich na de crisis van de v eer

tiger jaren van de XVIIe eeuw voordeed, zich vroege r en 

massaler liet voelen in de zandleemstreek dan in de polders. 

Anderzijds laat de aangroei van de grote bedrijven zich 

sterker voelen in de zandleemstreek dan in de polders wat 

dan in de tweede helft van de XVIIIe eeuw leidt tot een 

vermindering van het aantal landbouwbedrijven. 

Zoals voor de polders willen wij ook hier onderzoeken welk 

aandeel in de bewerkte oppervlakte de verschillende soorten 

bedrijven hadden. Wij beschouwen eerst de parochie Leisele, 

in de volgende tabel geven wij de procentuele evolutie van 

die oppervlakten : 

1569 1671 1689 1765 1780 ( 6 2) 

dwerg 1,8 3 1,1 1,3 1,1 
klein 8,5 11,4 3,5 4,4 3,5 
middelgr 72,6 56,6 43,3 41,9 43,3 
groot 17,1 29 52 52,3 52,1 

De opmars van de grote bedrijven moet in Leisele zeker rond 

1660 begonnen zijn maar nam nog geen overrompelend karakter 

aan; tussen 1671 en 1689 werden de verhoudingen gewoon 

overhoop gegooid en gaan de grote bedrijven van nauwelijks 

één vijfde in 1569 naar de helft van de gronden in 1689 in

palmen. 

Wanneer wij onze gegevens van verschillende parochies samen

brengen - parochies die in de drie vermelde perioden voor

komen - kunnen wij volgende resultaten voorleggen : 

1569 1765 1780 

dwerg 1,3 % 1,3 % 1,1 % 
klein 7,1 5 5 
middelgr 56,4 35,5 37,3 
groot 35,2 58,2 56,6 

Wat voor de parochie Leisele werd gezegd mag ook voor deze 

groep parochies gelden : de grote bedrijven hebben in de 

tweede helft van de XVIIIe eeuw een duidelijk over~icht 

verworven. 
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Uiteindelijk brengen wij alle mogelijke gegevens samen 

waarover wij kunnen beschikken, de resultaten worden dan 

1569 ca 1690 1765 1780 (63) 

dwerg 1,8 % 0,9 % 1,7 % 1,5 % 
klein 7,3 4,4 5,7 5,2 
middelgr 59,1 33,9 36,7 36,1 
groot 31,8 60,8 55,9 57,1 

Alhoewel de cijfers voor ca 1690 slechts op gegevens van 

twee parochies steunen - Leisele en Stavele - en dus gere

lativeerd moeten worden, kunnen wij toch uit de tabel opma

ken dat omstreeks 1690 en hoogstwaarschijnlijk tijdens de 

tweede helft van de XVIIe eeuw de grote bedrijven e en over

wegende rol gaan spelen in de landbouw van de zand +eemstreek. 

Bij dit alles moeten een paar bedenkingen gemaakt worden. 

Zonder enige twijfel is de stabiliteit van het aan t al be

drijven een kenmerk van de landbouw in de Kasselrij Veurne 

tijdens de XVIe en XVIIe eeuw. Het aantal bedrijven kan wel 

even schommelen maar tot opvallende aangroei of af name van 

het aantal bedrijven komt het schijnbaar niet. Er is nu een

maal een maximum dat niet overschreden kan en mag worden 

een teveel van de landbouwersbevolking wordt niet in de 

groep gehouden door een mateloos opdelen van de bedrijven 

maar wordt uit de groep afgevoerd om de massa van midden

standers en arbeiders te vervoegen. Deze stabiliteit is ze

ker geen hinderpaal voor de landbouw, integendeel zij be

schermt de landbouwwereld omdat zij belet dat een aantal 

kleine en onleefbare bedrijfjes zouden ontstaan uit de mid

delgrote en grote bedrijven. De stabiliteit van het aantal 

bedrijven mag ook niet beschouwd worden als een alleenstaand 

feit, het past ergens in de stabiliteit die E. Le Roy 

Ladurie in Frankrijk ziet tijdens de periode 1300-1720 (64). 

Uiteindelijk wordt deze stabiliteit verbroken rond het be

gin van de XVIIIe eeuw - iets vroeger in de zandleemstreek 

en zien wij een evolutie op gang komen waarvan and~re en 

meer op de specifieke periode toegespitste studies zullen 
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kunnen uitmaken of het hier om een evolutie of om een re

volutie gaat. Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij alleen 

de evolutie volgen in Meigem (65) en in het land van 

Schorisse (66) : daar zien wij hoe het aantal bedrijven ge

durende de eerste helft van de XVIIe eeuw stabiel blijft; 

in de tweede helft van de XVIIe eeuw gaat het aantal bedrij

ven stijgen wat overeenkomt met de toestand in de zandleem

streek van de Kasselrij Veurne. De enorme vermeerdering van 

het aantal bedrijven tijdens de XVIIIe eeuw komt dan weer 

niet overeen met de toestand in de Kasselrij Veurne. Ver

schillend is ook het feit dat het aantal grote bedrijven in 

Meigem en het Land van Schorisse niet toenam, dit was wel 

het geval in de Kasselrij Veurne. 

Uit de gegevens waarover wij beschikken mogen wij besluiten 

dat de landbouwers uit de Kasselrij Veurne erin geslaagd 

zijn vanaf de XVIIIe eeuw het aantal grote bedrijven te la

ten vermeerderen en de grote hoeven nog groter te maken. 

Dit is gebeurd ten koste van de middelgrote bedrijven die 

enerzijds gesplitst werden om met nieuwe hoeven de bevol

kingsaangroei op te vangen en anderzijds opgeslorpt werden 

door de grote bedrijven. In de polders, waar meer uitbrei

dingsmogelijkheden waren, gaat ook het aantal dwergbedrij

ven stijgen. 

§ 5. Pacht en eigendom binnen het bedrijf. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk bestudeerden 

wij de verhouding tussen pacht en eigendom voor alle gron

den die bewerkt werden binnen de grenzen van een parochie. 

Daarnaast kunnen wij dezelfde verhouding nagaan voor de be

drijven : welk deel van het bedrijf werd in pacht gehouden, 

welk deel werd door de eigenaar zelf bewerkt ? Dit onder

zoek is nodig omdat in een aantal parochies - vooral in de 

polders - een aanzienlijk deel van de gronden binnen de 

parochies niet in de bedrijven van de parochies gelegen zijn. 
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Zeggen dat de verhouding pacht-eigendom van alle gronden 

binnen de parochie ook kan gelden voor de gronden binnen 

de bedrijven zou dan ook uit den boze zijn. 

Dank zij het werk van de computer kunnen wij nagaan hoe die 

verhouding was in 1569 en 1578. Het onderzoek werd per pa

rochie uitgevoerd en de bekomen resultaten worden weergege

ven in bijlage 23. Hier houden wij ons bij de globale r e sul

taten per zone en per landbouwgebied : 

% eigendom 
% pacht 

Zone 1 

10,3 
89,7 

Zone 2 

5,2 
94,8 

Polders 

8 
92 

Zone 3 

21,3 
78,7 

Zone 4 

25,5 
74,5 

Zand leem 

23,4 
76,6 

Wanneer wij de resultaten per zone beschouwen valt wel het 

verschil op tussen de beide zones van de polders. In Zone 2 

is het aandeel van de pachtgronden het grootst : het be

draagt steeds minimum 90 % van de bedrijfsgronden. In Zone 

1 is er meer verscheidenheid te bespeuren : zo vallen de 

hoge waarden van Nieuwkapelle en Eggewaartskapell e op. 

Uit de bronnen is het niet mogelijk daarvoor een sluitende 

verklaring te vinden. Voor Eggewaartskapelle doet de ver

houding denken aan de situatie in het zandleemgebied - s offis 

houtland genoemd. Dienaangaande moeten wij vermelden dat 

P. Heinderycx reeds in de XVIIe eeuw wees op het speciale 

en bijna "houtlandse" karakter van deze parochie (67). 

Voor Nieuwkapelle kunnen wij alleen maar veronderstellen 

dat een aantal bedrijvers-pachter maai- en vette weiden 

aankochten en gedeeltelijk of volledig bij hun bedrijf voeg

den. In de zones van het zandleemgebied liggen de waarden 

weinig uiteen, alleen in Hoogstade is het aandeel van de 

pachtgronden merkelijk groter zonder dat wij voor dit feno

meen een verklaring kunnen geven. Globaal beschouwd moeten 

wij onthouden dat in de polders de pachtgronden sterk over

heersen en 92 % van het areaal van de bedrijven in handen 

hebben wat ongeveer overeenstemt met de vaststellingen in 

paragraaf drie. Voor het zandleemgebied is het aandeel van 
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de gronden door de eigenaar gebruikt driemaal groter dan 

in de polders wat ook in grote mate overeenstemt met de 

cijfers uit paragraaf drie. Buiten de Kasselrij Veurne kun

nen wij vergelijkingsmateriaal aanhalen voor Meigem en het 

Land van Dendermonde. In de eerste plaats was 81,3 % van de 

gronden binnen de bedrijven aan eigenaars gepacht (68), in 

de tweede streek bedroeg de verhouding 52,1 - 47,9 ten 

voordele van de eigendomsgronden (69). m. Geluwe was die 

verhouding 36-64 (70). Voor Frankrijk bestaan er gegevens 

dienaangaande voor de Cambrésis en de streek rond Beauvais. 

In het eerste gebied stelde H. Neveux vast dat op het einde 

van de XVIe eeuw de bedrijven maar tussen 2,7 en 5 % van de 

grond der hoeven bezaten op de bedrijverskleiner dan 3 5 ha, 

de rest werd gepacht (71) . Voor het tweede gebied verzamel

de P. Goubert een aantal gegevens over de periode 1680-1700, 

uit die gegevens konden wij berekenen dat 39,9 % van de 

grond in eigendom werd gebruikt (72). 

Uit de weinige vergelijkingsgegevens mogen wij aannemen dat 

de verhouding pacht-eigendom binnen de bedrijven nogal schom

melt van streek tot streek, de waarden die wij in de Kassel

rij Veurne konden noteren zijn niet uitzonderlijk. Binnen 

Vlaanderen schijnen de waarden van de polders toch tot de 

uitersten te behoren. 

§ 6. De uitbatingswijze. 

Wanneer wij blijven stilstaan bij de landbouwbedrijven 

kunnen wij nog de vraag stellen of deze bedrijven volledig 

in eigendom of in pacht of gemengd werden uitgebaat. De in

lichtingen dienaangaande konden ook uit de penningkohieren 

geput worden. De resultaten per parochie, per zone en per 

landbouwstreek volgen in bijlage 24. Wij kunnen de gegevens 

best per landbouwgebied bespreken : in de polders wordt 

slechts 1,9 % van de hoeven volledig in eigendom uitgebaat 

terwijl 79,2 % in pacht werden gehouden, de gemengde 
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bedrijven vertegenwoordigen 18,8 % van het totaal. De e i g en

domsbedrijven zijn vooral te vinden bij de dwerg- e n kle ine 

bedrijven, de gemengde in de groep middelgrote en grote be

drijven, de pachtbedrijven in alle groepen met overwicht 

bij de middelgrote bedrijven. 

In het zandleemgebied halen de eigendomsbedrijven ruim 6 i 

en de bedrijven volledig in pacht gehouden vertegenwoordi

gen 53 %. De gemengde bedrijven halen 40,7 %. De meeste 

eigendomsbedrijven worden genoteerd bij de dwergbedrijven, 

de gemengde vooral bij de middelgrote bedrijven, de volle

dige pachtbedrijven zijn uiteraard in alle groep vertegen

woordigd met overwicht in de middelgrote bedrijven. Uit de 

cijfers mogen wij gerust besluiten dat het aandeel van de 

eigendomsbedrijven zowel in de polders als in de zand leem

streek klein en te verwaarlozen is, daarentegen overheerst 

het pachtbedrijf zij het dan iets minder in de zandleem

streek, toch mogen wij niet vergeten dat in de gemengd e be

drijven het aandeel van de pacht altijd zeer groot i s (73). 

Als een van de kenmerken van de landbouw in de Kasselrij 

Veurne mogen wij zeker het domineren van de pacht op het 

eigendom houden als uitbatingswijze onthouden. 

Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij vergelijken met de 

toestand in Meigem, het land van Schorisse en het Land van 

Dendermonde. In Meigem overheersen gemengd· en pachtbedrijf 

terwijl de eigendomsbedrijven ongeveer 17 % van de hoeven 

vertegenwoordigen (74). 

In het Land van Schorisse is de toestand totaal anders : 

daar overheersen de eigendomsbedrijven met 61 % over de 

pacht- en gemengde bedrijven (75) • In het Land van Dender

monde is de toestand analoog, daar maken de pachtbedrijven 

slechts 5,4 % van het totaal uit, de meeste hoeven zijn er 

gemengde bedrijven (76) • 
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§ 7. De bedrijfsgebouwen : eigendom of pacht ? 

Steeds uit de penningkohieren konden wij nagaan aan 

wie de bedrijfsgebouwen toebehoorden, aan de pachter of a a n 

de eigenaar. De informatie uit de penningkohieren werd door 

de computer verwerkt, de resultaten volgen in bijlage 25. 

Uit de cijfers moeten wij twee zaken onthouden. Enerzijds 

zien wij dat slechts in zeer weinig gevallen de hoevege

bouwen toebehoren én aan de pachter én aan de eigenaar van 

de landerijen gaande en behorende bij de hoeve, in de mees

te gevallen blijven de hoevegebouwen in een geheel en wor

den niet gesplitst bij verkoop. Anderzijds stellen wij vast 

dat veruit de meeste hoevegebouwen door de pachter aan de 

eigenaar van de landerijen worden gepacht. Hierbij is wel 

een licht verschil waar te nemen tussen polders en zandleem: 

in het zandleemgebied bedraagt het aandeel van de hoevege

bouwen in eigendom gebruikt ongeveer 15 %, in de polders 

nagenoeg 6 %. In de polders kunnen wij een vergelijking ma

ken tussen het aandeel van de eigendomsgronden en de gebou

wen in eigendom gebruikt : de waarden zijn niet met elkaar 

in tegenspraak wat erop wijst dat de hoevegebouwen als on

deelbaar geheel met de landerij e n worden verpacht. In de 

zandleemstreek gaat de vergelijking minder goed op : daar 

is het duidelijk dat meer bedrijvers grond in eigendom heb

ben dan hoevegebouwen : naast hun eigen grond pachten wij 

een hoeve met de bijhorende gebouwen. 

Tot besluit mogen wij aannemen dat zowel in de polders als 

in de zandleemstreek de hoevegebouwen tot het eigenaarska

pi taal behoren en ogenschijnlijk zelden als een afzonder

lijk geheel verpacht worden. 

§ 8. De gebouwen op de hofplaats. 

Om dit hoofdstuk af te sluiten willen wij even blijven 

stilstaan bij de hoevegebouwen zelf. Onze aandacht gaat 

hierbij in de eerste plaats naar de opstelling van de ge

bouwen en naar de aard van de woning en de stallen. 
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De informatie dienaangaande konden wij niet p~tten uit de 

penningkohieren maar uit de staten van goederen. Vooral 

die staten komen in aanmerking waarin personen vermeld wor

den die eigenaar waren van de hoevegebouwen : meestal worden 

dan ook deze gebouwen vrij uitvoerig beschreven. Wij noteer

den zoveel mogelijk gegevens en brachten die samen in een 

tabel die volgt in bijlage 26. 

Het spreekt vanzelf dat vermelde tabel slechts inlichtingen 

bevat voor een uiterst klein gedeelte van de bestaande hoe

ven, maar het steeds terugkeren van bepaalde gebouwen bin

nen de bedrijven waarover wij gegevens konden verzamelen 

laat ons toe te veronderstellen dat de vermelde lijst repre

sentatief genoeg is om ons een idee te vormen over het 

hoevecomplex. 

Bij het bestuderen van het hoevecomplex moet in de eerste 

plaats de opstelling der gebouwen onderzocht worden. Het is 

zeker zo dat deze gebouwen niet kriskras door elkaar staan 

maar een vaste plaats binnen de omwalling hebben. Van de 32 

hoeven waarover wij inlichtingen hebben aangaande de opstel

ling zijn er 24 waar de gebouwen in een u-vorm staan, 6 heb

ben een L-vormige opstelling en 2 hoeven bestaan uit een 

lang gebouw waar huis en stallen aan elkaar gebouwd werden. 

Op de bedrijven met een U-vormige opstelling is er geen 

vaste verbinding tussen de verschillende onderdelen en de 

open kant van de U is gewoonlijk naar het westen of zuiden 

gericht maar zelden of nooit naar het noorden (77). Door 

deze opstelling wordt de hofplaats tegen de koude noorden

en oostenwinden beschermd. De boerderijen worden meestal 

omgeven door een wal waarvan de vorm cirkelvormig of recht

hoekig was, de juiste vorm kan echter niet uit de staten 

afgeleid worden. Deze omwalling bood grote voordelen : werd 

deze regelmatig gezuiverd, uitgediept en met bomen omgeven, 

dan kon deze omwalling een zeer goede drinkwatervoorraad 

voor de dieren vormen. De wal had daarbij nog het voordeel 

een goede verdediging tegen indringers te vormen en bij 
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brand had men dank zij deze omwalling een grote voorraad 

bluswater bij de hand. De toegang tot de hofplaats werd 

soms beschermd door een poortgebouw al dan niet voorzien 

van een ophaalbrug (78). In 1645 stelde L. de Bersacques 

een legger op van de gronden van de abdij Ter Duinen te 

Koksijde, hierin werden een aantal kaarten en platteqronden 

van hoeven opgenomen waaruit blijkt dat de walgrachten van 

de hoeven de Remme, Noordhuis, Cleen Bogaerde en Moerhof 

rechthoekig van vorm waren. De gebouwen van de vermelde 

boerderijen waren allen in U-vorm opgesteld (79) . 

Het belangrijkste gebouw van de boerderij is ontegenspre ke

lijk het woonhuis . Het is gewoon een gebouw zonder verdie

ping dat dikwijls twee à driemaal langer is dan breed. 

Meestal telt dit huis drie kamers waarvan één - de "vaute

camer" - wat hoger ligt dan de andere twee kamers. De ze ka

mer is doorgaans de slaapplaats van de boer en zijn vro uw 

en de heel kleine kinderen en is minder hoog dan de and ere 

plaatsen omdat de zolder over de volledige lengte van het 

huis even hoog ligt. Onder de "vautecamer" bevindt zich de 

kelder die dezelfde oppervlakte heeft van de bovenliggende 

kamer en omwille van de hoge grondwatertafel niet al te diep 

is uitgegraven. Deze kelder dient als opslagruimte voor 

melk, room, boter, vlees en andere waren die koel bewaard 

moeten worden. De kelder heeft kleine verluchtingsvensters 

die in de zomer met houten schotten kunnen afgedekt worden. 

Een tweede plaats in het woonhuis is de kamer - nu nog in 

vele boerderijen bestaand en als "beste kamer" bekend -

die alleen bij bijzondere gelegenheden gebruikt wordt, soms 

vindt men er toch een bed voor de grotere kinderen. De derde 

plaats is de keuken die dan ook veruit de meest gebezigde 

plaats van het woonhuis is. Het is de permanente woon- en 

eetplaats van het gezin. 

De verwarming van het gebouw gebeurt met open haarden waarin 

men hout en "darynck" stookt. Boven alle plaatsen van het 

huis is er een doorlopende zolder waarop men het gedorsen 



" 105 " 

graan en allerhande voorwerpen bewaard, soms is er slaap

ruimte voorzien. Uit de staten konden wij af leiden dat de 

meeste huizen in steen waren opgetrokken, in nagenoeg alle 

gevallen waren de eindgevels en de haarden in steen opge

trokken. De lange gevels waren ofwel volledig van steen of 

werden opgebouwd met balken en tussenliggend plakwerk. 

De dakbedekking bestond meestal uit roggestro en soms werden 

dakpannen gebruikt. In de kamer waarin de buitendeur voor

zien was, werd soms wel eens een tussenschot in hout opge

trokken waardoor een gang bekomen werd waarin de zoldertrap 

kon geplaatst worden. De toegang tot de kelder werd afge

dekt met een schuinliggende deur waarop een trap was ge

plaatst die toegang verleende tot de "vautecamer''. Aan deze 

zijde van het woonhuis die niet uitgaf op de hofplaats werd 

dikwijls het dak verlengd waardoor "onderlatten" ontstonden 

die met houten of stenen muren werden omgeven. Deze bijko

mende ruimten werden als aanvullende keuken, kaaskamer of 

stapelruimte ingericht. 

Uit de staten van goederen kunnen wij niet alleen de inde

ling van het woonhuis af leiden, het is ook mogelijk de af

metingen van enkele huizen te berekenen. In de volgende ta

bel geven wij de lengte en breedte in meter, de oppervlakte 

in m
2 

en de luchtinhoud van het gebouw uitgaande van de 

veronderstelling dat de huizen gemiddeld 2 m hoog waren. 

Maten van woonhuizen. 

Kolommen : 1 Referentie; 2 Parochie; 3 Lengte in m; 4 breed

te in m; 5 Oppervlakte in m2 ; 6 Inhoud in m3 ; 

1 

KV 5324B 
FF 1402/16 
FF 1424/23 
FF 1540/56 
FF 1576/33 
FF 1576/26 

7 Inhoud keuken m3 • 

2 

PER 
SPY 
GHY 
LFR 
HOY 
HOY 

3 

15,29 
13,05 
15,66 
11,74 
12,00 

9,91 

4 

5,00 
5,74 
4,69 
4,69 
3,65 
6,00 

5 

76,45 
74,90 
73,44 
55,06 
43,08 
59,46 

6 

152,90 
149,80 
146,80 
110,12 

86,16 
118,92 

7 

50,96 
49,93 
48,96 
36,70 
28,72 
39,64 
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FF 1540/37B TET 9,91 5,22 51,73 103,46 34,48 
BV 38/1866 SLY 8,22 6,30 51,78 103,56 34,52 
FF 1436/22 HER 13,05 5,22 68,12 136,24 45,41 
FF 1402/14B SPY 26,10 5,22 136,24 272,48 90,82 

De tien aangehaalde voorbeelden hebben allen betrekking op 

woonhuizen van polderhoeven. De mediaan van de bebouwde op-
2 pervlakten bedroeg 65,79 m . Uit de opgegeven maten blijkt 

duidelijk dat de woonhuizen een lang en enigszins smal plan 

hadden. 

Waar alle bovenstaande gegevens op woningen van landbouwers 

slaan konden wij slechts éénmaal een inlichting vinden over 

de woningen van de landbouwarbeiders : In Armboutscapel le 

wordt een tweewoonst vermeld die 7,83 m lang en 4,16 m breed 
2 2 was, de oppervlakte bedraagt 32,57 m of 16,28 m per woonst, 

de luchtinhoud kan op 32,57 m
3 

gesteld worden (80). Ook voo~ 
de woonhuizen van de landbouwers hebben wij de luchtinhoud 

berekend voor de totale woning, om de luchtinhoud van de 

voornaamste plaats, de keuken, te kennen gingen wij uit van 

de veronderstelling dat de keuken een derde van het woonhuis 

inneemt. De mediaan van de boven berekende luchtinhouden 

bedraagt 42,27 m3 . Wij berekenden deze luchtinhouden om ons 

een idee te kunnen vormen van de hygiënische voorwaarden in 

de boerenwoning, het zou echter verkeerd zijn deze resulta

ten als vergelijkingsbasis te nemen : de meeste leden van 

het gezin werken buitenshuis in tegenstelling met bv am

bachtslieden en in een boerenwoning veroorzaakt het vele 

binnen en buitengaan van de inwoners een regelmatige lucht

verversing. Als wij daar tegenover de 32,57 m3 luc~tinhoud 
van de volledige werkmanswoonst stellen mogen wij gerust 

veronderstellen dat de boerenwoningen voldoende ruim waren 

om de inwoners gedurende lange tijd van verse lucht te voor

zien. 

Uit één staat van goederen konden wij iets meer vernemen 

over de constructie van een boerenwoning. In 1616 werd te 

Slype een huis gebouwd dat 8,22 m lang en 6,30 m breed was 
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2 
en een oppervlakte van 51,78 m had. Alle muren van het 

huis waren anderhalve steen dik, werden met kalk g eme tst 

en waren langs buiten gewit. In de westeindgevel Wq S e e n 

haard gemetst. Twee zware balken met schaargebinteq e n 

"vlieringhen" schragen samen met 15 spanningen van "pla nt

soenen" het dak (81) . Er waren diverse vensters en deuren 

maar er werden 500 "hausteen" gebruikt bij de bouw van een 

standvenster en de zuiddeur. De waarde van di t huis werd op 

444 lb par geschat (82) • Graag hadden wij onderzocht welk 

aandeel loon en materialen in de kostprijs ha dd e n maar er 

ontbraken teveel gegevens om een ernstige verdeling te kun

nen opmaken. 

In een a antal staten van goederen vonden wij gegeve ns over 

de waarde van de diverse gebouwen op de hoeve, wij brengen 

deze inlichtingen in volgende tabel. 

Waarde van de hoevegebouwen. 

Kolommen . 1 Referentie; 2 Parochie; 3 Jaartal; 4 Waarde . 
woonhuis; 5 Waarde stallen; 6 Waarde schuur; 

7 totaal. 

1 2 3 4 5 6 7 

BV 3S/1866 SLY 1616 444 90 406 796 
FF 1436/16D HER 1616 300 90 406 796 
FF 1436/15 HER 1618 752(83) - 240 - 992 
FF 1436/10 HER 1619 370 515 288 1173 
FF 1540/56 LFR 1619 292 - 190 - 482 
FF 1576/17 WEST 162 4 1101 188 200 1489 
FF 1576/19 HER 1625 384 572 956 
FF 1576/17B HER 1625 306 144 450 
FF 1576/7 WEST 1627 900 - 330 - 1230 
FF 1576/3 HOY 1628 654 270 9 24 
FF 1402/9 SPY 1628 236 36 240 512 
FF 1436/25 HER 1635 630 444 856 1930 
FF 1576/33 HOY 1637 630 388 600 1618 
FF 1486/5 REX 1639 840 466 600 1906 

De 14 gegevens over de waarde van de bedrijfsgebouwen slaan 

zowel op de polders als op de zandleemstreek. Om de mogelij-

ke evolutie in de waarde van hoevegebouwen - het gaat hier 

altijd om de geschatte waarde - te kunnen achterhalen, 
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hebben wij de gegevens per 10 jaar samengevoegd en een ge

middelde berekend; 

Jaren gern.Erijs woonhuis irrlex gem.Erijs hoeve irrl~ 

1616-20 351 lb pars 100 860 100 
1620-30 596 169,80 926 107,67 
1630-40 700 199,43 1818 211,39 

Bij deze cijfers mogen wij opmerken dat de hoevegebouwen 

- in de gegevens zitten zowel kleine als grote gebouwen -

hun waarde zien stijgen in de le helft van de XVIIe eeuw : 

in twintig jaar tijd verdubbelen de hoevegebouwen in waarde. 

Naast het woonhuis waren er nog een aantal andere gebouwen 

op de hoeve aanwezig, de voornaamste waren de schuur en de 

verschillende stallen. Van deze bedrijfsgebouwen is zeker 

de schuur of bergplaats van de veldvruchten veruit de groot

ste. De schuur bestaat uit een aantal "winkels" of onder

delen - meestal twee of drie - en een dorsvloer waar het 

graan tijdens de winter en het voorjaar werd gedorsen. In de 

schuur was er geen zolder voorzien zodat de graanschoven tot 

tegen het dak konden gestapeld worden . Het gebouw zelf kon 

in volgende materialen opgetrokken worden : ofwel waren alle 

muren in steen, ofwel waren de eindgevels in steen en waren 

de langsrnuren in plakwerk gebouwd, ofwel waren de langsmuren 

opgebouwd met rechtopstaande balken die met houten planken 

beslagen werden. De dakbedekking van deze schuren bestond 

meestal uit roggestro. Om de geladen wagens in de schuur te 

kunnen laten binnenrijden waren hoge poorten voorzien. Uit 

onze bronnen konden wij enkele afmetingen van schuren opdie

pen. 

Afmetingen van schuren. 

Kolommen : 1 Referentie; 2 Parochie; 3 Lengte in m; 4 Breed-
2 

te in m; 5 Oppervlakte in m ; 6 Ha akkerland op 

de hoeve. 
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1 2 3 4 5 6 

KV 5324 B PER 21,69 6,95 150,74 2,94 
FF 1331/4 ARM 19,57 7,83 153,23 13,75 
FF 1402/16 SPY 15,86 10,44 165,57 15,84 
FF 1424/23 GHY 11,22 5,22(84) 58,56 41,39 
FF 1576/33 HOY 13,05 5,22 68,12 2,49 ( 85) 
FF 1576/26 HOY 20,88 6,26 130, 70 9,91 
FF 1540/37B TET 18,79 5,74 107,85 7,81 
FF 1331/6C ARM 23,49 4,43 104,06 15,51 
FF 1402/14B SPY 15,66 5,22 81,74 8,81 

Ook hier beschikken wij slechts over gegevens betreffe nde 

de Polders. Uit de cijfers blijkt een grote verscheiden-

heid van schuurafmetingen waarbij de vraag kan gesteld wor-

den of er een verband bestaat tussen de oppervlakte v an de 

akkers en de inhoud van de schuur. Logisch gezien zou e r 

een rechtstreeks verband moeten bestaan tussen de schuur

inhoud en de grootte van het akkerland, nochtans moet e r 

r e kening mee gehouden worden dat het akkerland kon v e rmeer

derd of verminderd worden waardoor de schuur te kl ein of te 

groot werd; in het eerste geval moest er een of me e r dere 

schelven op de hofplaats gemaakt worden, in het tweede ge

val kon de schuur eventueel als stal of opbergplaats ge

bruikt worden (86). Uit het 2e, 3e, 6e, 7e en 9e voorbeeld 

zou kunnen berekend worden dat voor iedere ha akkerland 

gemiddeld 11,56 m2 schuur beschikbaar is, het blijft echter 

een open vraag of deze resultaten ook voor de volledige 

polderstreek zouden kunnen gelden. Bepaalde bedrijven die 

over veel maaiweiden kunnen beschikken hebben nood aan een 

extra-bergruimte voor het hooi daar de ruimte boven de stal

len onvoldoende is, deze extra-opslagplaats is de "hooikeete" 

die gewoonlijk alleen maar een afdak op palen is. Voor enke

le hooiketen kennen wij de afmetingen : 

Ref 

FF 1331/4 
FF 1576/26 
FF 1576/6 

Plaats 

ARM 
HOY 
HOY 

Lengte x Breedte 

7,83 x 5,22 rn 
7,83 x 7,30 

11,74 x 6,52 

Oppervlakte 

40,87 rn2 

57,15 
73,37 
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Voor de dieren op het bedrijf zijn een aantal stallen voor

zien, de voornaamste zijn zeker de koe- en paardestallen. 

Zoals voor de schuur konden drie soorten materialen gebruikt 

worden bij de bouw van deze stallen, maar de dakbeqekking 

was steeds stro waarbij het dak steeds een eind over de 

langsmuren uitsprong waardoor deze muren langer droog ble

ven bij regen. 

In de paardestallen was gewoonlijk een slaapruimte voor de 

paardeknecht voorzien, boven de dieren was een ruimte voor

zien voor het opslaan van hooi en veevoeder. In de koestal

len werden staan- en ligplaatsen voor de koeien afgebakend 

door kleine dwarsmuurtjes die de stal in slieten indelen, 

in iedere sliet stonden normaal twee koeien. Boven d e dieren 

was er geen zolder maar lagen er dwarsbalken, de "diltper

sen", waarop hooi en allerhande veevoeders werden opgesta 

peld, de boer kon dus gemakkelijk de materialen b e re iken 

die nodig waren voor het voederen en onderhouden van de die

ren. Van enkele stallen kennen wij de afmetingen zowel voor 

paard- en koestal afzonderlijk als voor de stallen samen. 

Ref Plaats Aard Lengte x breedte o:a~ervlakte 

KV 5324 B PER Paarde stal 3,89 x 7,78 30,26 
FF 1576/26 HOY Paarde stal 7,30 x 3,91 28,54 
FF 1424/56 GHY Koestal 22,96 x 6,26 143,72 
KV 5324 B PER Koes tai 11,12 x 7,78 86,51 
FF 1402/16 SPY Stallen 15,66 x 3,91 61,23 
FF 1424/20 GHY Stallen 11,48 x 3,13 35,93 
FF 1576/33 HOY Stallen 9,91 x 3,39 33,59 

De twee hoger vermelde koestallen zijn zeker dubbele koe

stallen waar twee rijen koeien kunnen geplaatst worden. 

Op het bedrijf te Ghyvelde waren er 35 runderen aanwezig, 

wij berekenden de staanplaatsen aan de hand van de maten 

die in het begin van deze eeuw gangbaar waren : ieder dier 

kreeg een staanplaats van 1,10 x 1,80 mof 1,98 m2 (87); 

Zo bekomen wij een staanplaats voor 36 dieren, in het be

drijf waren er 35 runderen aanwezig. Op de boerderij te 

Pervijze bekwamen wij aan de hand van de bovenvermelde 
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maten in de koestal staanplaats voor 20 dieren, op het 

bedrij f war e n er 21 runderen aanwezig . Uit de voorgaande 

cijfe rs mogen wij besluiten dat de dieren in de stallen 

ove r voldoende ruimte beschikten en dat de cijfers voor 

he t begin van deze eeuw hoogst waarschijnlijk de z e lfde 

wa r e n als die voor de XVIIe eeuw. De drie laatste gegevens 

wijzen er op dat het hier om stallen gaat die slechts plaats 

boden voor één rij dieren. 

Naast de paard- en koestallen zijn er op een bedrijf meer

dere kleine stallen aanwezig zoals kalver-, osse-, varke ns

en schaapstallen. Soms sluiten die gebouwen aan bij de an

dere stallen, soms worden zij los van de andere hoeve g e bou

wen opgetrokken. Op een aantal bedrijven vinden wi j nog 

volgende gebouwen : het privaat, de bakkeuken met ov e n -

in sommige gevallen staat dit gebouw buiten de wal -, de 

wegenbergplaats en de duiventil. 

BESLUIT. 

Onze eerste bedoeling in dit hoofdstuk was te onderzoeken 

welke indeling van bedrijven voor de twee landbouwstreken 

van de Kasselrij Veurne gangbaar was. Door het gebruik van 

de mediaan konden wij voor 1569 maar ook voor de XVIIIe 

eeuw een ernstige indeling voorstellen. Daarna ging en wij 

na hoeveel grond procentueel gebruikt werd door de inwoners 

van de parochies en door de personen vreemd aan de parochie, 

steeds binnen de grenzen van de parochie; naargelang de zone 

werd in 1569 70 tot 80 % van de grond door de inwoners ge

bruikt, in de XVIIIe eeuw was het aandeel van de inwoners 

licht toegenomen. Verder gingen wij na hoe de verhouding 

pacht-eigendom binnen de parochies was voor het jaar 1569 

stelden wij vast dat de polders 9,4 % en in de zandleem

streek 22,8 % door de eigenaars zelf werden gebruikt. Gezien 

wij over een degelijke indeling van de bedrijven konden 

beschikken konden wij nagaan hoe de bedrijven over de 
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verschillende grootten waren verspreid. Voor 1569 zagen wij 

dat in de polders de meeste bedrijven middelgrote en grote 

bedrijven waren, in het zandleemgebied overheersten de 

kleine en middelgrote bedrijven. De aanwezigheid van grote 

en zeer grote bedrijven in de polders van de Kasselrij 

Veurne mag dan ook als een kenmerk van de landbouw in dit 

g e bied beschouwd worden. Vanuit het standpunt van de gezame

lijke oppervlakte van de bedrijven per soort moeten wij het 

overheersen vaststellen van de middelgrote en grote bedrij

ven. Tijdens de tweede helft van de XVIIe eeuw e n voo ral 

tijdens de XVIIIe eeuw zien wij een opvallende wijzig ing 

het aantal grote bedrijven en de oppervlakte ervan gaat 

sterk vermeerderen. Globaal gezien moeten wij noteren dat 

het aantal bedrijven tijdens de XVIe en XVIIe eeuw vrij sta

biel bleef zodat de overtollige bevolking in de landbouw

streken noodgedwongen moest afvloeien naar de groep midden

standers en werklieden. Binnen het bedrijf onderzochten wij 

ook de verhouding pacht-eigendom. Wij kwamen tot de vast

stelling dat de pacht zowel in de polders als in het zand

leemgebied overheerste. De meeste uitbatingen zijn dan ook 

zowel in de polders als in de zandleemstreek pachthoeven 

waarbij de gemengde bedrijven en de eigendomsbedrijven nau

welijks opvallen. Ook de bedrijfsgebouwen hoorden meestal 

toe aan de eigenaar van de landerijen en werden zelden los 

van de landerijen verpacht of verhandeld. 

De hoevegebouwen zelf waren meestal in u-vorm of L-vorm op

gesteld met de open kant naar het westen, het zuiden of het 

oosten. De woning, de stallen en schuren waren rui~ en in 

degelijk materiaal opgetrokken. 
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Hoofdstuk II Noten. 

(1) RAB, KV, 1198. 

(2) SAV, 919-920. 

(3) ARA, Aud., 618/6-32; SAV, 919-920. 

( 4) RAB, 8 Par. , 280. 

(5) In Zuid-Oostvlaanderen bevatten de penningkohieren wel 
inlichtingen dienaangaande, zie C. De Ramrnelaere, 
Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis in Zuid-Oos tvlaan
deren (1570-1790), pp. 22 en 24. 
Over het gebruik van penningkohieren zie ook A. Cassiman, 
De XXe Penningkohieren, een bron voor zoekers en v or
sers uit Oost- en Westvlaanderen, pp. 70-88. 

(6) SAV, 919 A, kohier Haringe. 

(7) Het programma werd opgemaakt door de heer W. Moens, 
waarvoor onze oprechte dank. 

(8) Met bedrijver bedoelen wij die personen die een stuk 
grond, een stuk bos of een hoeve pacht of in eigendom 
heeft. Pachters en eigenaars van huizen werden niet 
opgenomen. 

(9) In de kohieren van Redresse wordt geregeld melding ge
maakt van een te lage schatting van de eigendomsgronden, 
zie SAV, 919-920. 

(10) Wij volgen hierbij : P. Deprez, Uitbatingen en grond
bezit in Meigem (1571-1787. Een methodologisch artikel., 
pp. 156-157. 

(11) In dit verband schrijft D. Dalle : "Het is evenwel dui
delijk dat de bewoners van deze dwergbedrijven - minder 
dan 2 gemeten of 0,9 ha - ... niet als landbouwers kun
nen beschouwd worden". D. Dalle, De bevolking van 
Veurne-Ambacht in de 17de en 18e eeuw, p. 88. 

(12) R. Blanchard, La Flandre, p. 307. 

(13) D. Dalle, De Volkstelling in Veurne-Ambacht van 1697 •.. , 
p. 109. 

(14) D. Dalle, De Bevolking van Veurne-Ambacht, p. 75. 
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(15) H. Van Houtte, Histoire économigue de la Belg i que à 
la fin de l'ancien régime, pp. 480-484. 

(16) D. Dalle, Landbouwbedrijven in het Ieperse in 1695, 
p. 242. 

(17) P. Deprez, o.c., p. 158; E. Elias, Grondbezit en uit
batingen ten noord-oosten van Gent tijdens het laatste 
kwart der 16e eeuw, p. 193. 

(18) C. De Rammelaere, o.c., p. 25. 

(19) J.A. Faber, Drie eeuwen Friesland, p. 209. 

(20) B.H. Slicher van Bath, Een samenleving onder span ning, 
Geschiedenis van het platteland in Overijssel, p. 25. 

(21) P. Harsin, Un économiste aux Pays-Bas au XVIII è me 
siècle, l'Abbé Mann, pp. 68-69. 

(22) J. Mertens - W. Vanderpijpen, Schets van de Westvla m
se landbouw eind 18e - begin 19e e e uw. Het rapport van 
B.J. Helvoet en zijn be lang voor de ''Mémoi r e stat i s ti
que du département de la Lys", 1970, p. 290. 

(23) Drs. L. Danhieux wees ons op het gebruik van de mediaan 
in deze gevallen. 

(24) In sommige parochies werden de taxateurs in de kohieren 
opgenomen, in andere parochies gebeurde dit niet. Waar 
de taxateurs niet in de lijsten voorkwamen, voegden wij 
ze er zelf bij : vb. 20 + 4. Uit de bronnen weten wij 
dat de taxateurs tot de grootste bedrijvers van de pa
rochies behoorden. 

(25) Door ons opgemaakte reeks aan de hand van het kohier 
van redresse van Bulskamp, zie SAV, 919 A4 1. 

(26) Wij menen een bevestiging van deze indeling te mogen 
vinden in de volkstelling van 1697, daar worden te 
Kaaskerke volgende bedrijven als kleine hoeven beti
teld : 4,54 - 5,45 - 6,36 - 7,27 ha. Zie H. Ronse : 
De Volkstelling 1697 in de Kasselrij Veurne, p. 27. 

(27) Door ons samengestelde reeks aan de hand van een ko
hier van redresse; zie ARA, Aud., 618/6-32. 

(28) Zie hoofdstuk I; 

(29) D. Dalle, De volkstelling van 1697 •.• , 1950, p. 108. 

(30) Vetleggers zijn personen die op vette weiden - al dan 
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niet in pacht gehouden - jonge dieren laten gra zen om 
die later als v ette dieren te verkopen. 

(31) Het verschil tussen de oppervlakte van de compute r en 
die in 1631 wordt veroorzaakt door het feit dat in 
de penningkohieren personen worden getaxeerd waarvan 
de grond in een aan~alende parochie ligt maar waarvan 
de gebruiker binnen de parochie woont en omgekeerd. 

(32) RAB, KV, Supplement 35-41; P. Vandewalle, Belastings
betalers in de Kasselrij Veurne, 

(33) Voor 1765 is dit cijfer niet representatief en werd 
dan ook niet weerhouden. 

(34) K. Maddens, Geluwe op het einde van de XVIde en het 
begin van de XVIIde eeuw, p. 200. 

(35) P. Deprez, Uitbatingen en grondbezit in Meige m (1571-
1787), een methodologisch artikel, p. 161. 

(36) E. Elias, Grondbezit en uitbatingen ten noord-ooste n 
van Gent tijdens het laatste kwart der 16e eeuw, 
p. 192. 

(37) C. De Ramrnelaere, Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis 
in Zuid-Oostvlaanderen (1570-1790), pp. 30-31. 

(38) L. Pée, Agrarische en sociaal-ekonomische toestand e n 
bevolkingsevolutie in het land van Dendermonde tijd ns 
de tweede helft der XVIe eeuw, Bijdrage tot de g e schie
denis van het platteland, pp. 284-289. 

(39) Bedrijven kleiner dan 0,5 ha werden niet opgenomen. 

( 40) K. Maddens, 0. c., p. 193. 

( 41) P. Deprez, 0 .c., p. 159. 

( 4 2) E. Elias, 0. c., pp. 193-198. 

( 4 3) c. De Rammelaere, 0. c., pp. 26-28. 

(44) L. Pée, 0. c., pp. 292-299. 

(45) L. Pée maakt in zijn werk een onderscheid tussen de 
streek ten noorden en ten zuiden van de Schelde, met 
Dend. 2 bedoelen wij de streek ten noorden van de 
Schelde. 

(46) P. Deprez, o.c., p. 163; L. Pée, ~., p. 301. 
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(47) J. De Vries, The Dutch Rural Economy in the Golden 
Age, 1500-1700, p. 63. 

(48) H. Neveux, Les grains du Cambrésis de la fin du XIVe 
au d6but du XVIIe siècle. Vie et déclin d'une struc
ture é conomique, p. 457. 

(49) Zie Bijlage 18, noten 6-8. 

(50) Zowel te Vinkem als te Houtem konden wij vaststellen 
dat een aantal boerderijen verwoest waren, de grond 
behorend bij deze bedrijven werd door andere boeren 
in gebruik genomen. 

(51) H. Ronse, De Volkstelling 1697 in de Kasselrij Veurne, 
p. 13, P. Vandewalle, Belastingsbetalers, p. 146. 

(52) P. Vandewalle, Belastingsbetalers, passim. 

(53) voor 1659 : P. Vandewalle, o.c., p. 146. 

(54) de parochies zijn : Adinkerke, Bewesterpoort, Avekapel
le, Eggewaartskapelle, Kaaskerke, Beoosterpoort, 
Ramskapelle. 

(55) voor 1660 en 1697, zie P. Vandewalle, o.c., passim. 

(56) D. Dalle, De Bevolking van Veurne-Ambacht, p. 26. 

(57) zie nr. 53. 

(58) zie nr. 55. 

(59) voor 1671 en 1689, P. Vandewalle, Belastingsbetalers, 
dl. II, ter perse. 

(60) Alleen Zone 3 komt in aanmerking omdat in Zone 4 het 
niet altijd duidelijk is of de heerlijkheden al dan 
niet werden opgenomen in de rollen. 

(61) De parochie zijn : Beveren, Gijverinkhove, Hoogstade, 
Leisele, Vinkem en Wulveringen. 

(62) zie nr. 60. 

(63) ca. 1690 :allen de parochies Stavele en Leisele. Voor 
Stavele gegevens uit 1697, voor Leisele uit 1689. 

(64) E. Le Roy Ladurie, L'histoire irnrnobile, p. 17, 

(65) P. Deprez, o.c., p. 163. 

(66) C. De Rarnrnelaere, o.c., p. 304. 
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(67) P. Heinderycx, Annalen, p. 24. 

( 68) P. Deprez, 0. c.' p. 163. 

( 6 9) L. Pée, 0. c.' p. 304. 

(70) K. Maddens, 0. c.' p. 200. 

( 71) H. Neveux, 0. c.' p. 460. 

( 7 2) P. Goubert, Beauvais et le Beauvaisis de 1600 ä 1730! 
pp. 194-196. 

(73) Bedrijven met 99 % pachtgrond en 1 % eigenaarsgrond 
behoren ook tot de gemengde bedrijven, net zo~ ls de 
bedrijven waar de toestand omgekeerd is. 

(74) P. Deprez, o.c., p. 159. 

(75) G. De Rammelaere, o.c., pp. 26 en volgende. 

(76) L. Pée, o.c., pp. 292-299. 

(77) zie o.a. : M.A. Lefèvre, L'habitat rurale en Belgique. 
Etude de géographie humaine; C.V. Trefois, De platte
grondsvormen van Vlaamsche hoeven. 

(78) ACB, FF 1576/26. 

(79) ASB, Ter Duinen, 172. 

(80) ACB, FF 1331/6c. 

(81) Vliering : soort balk; plantsoen : hout van een boom 
gegroeid uit een tak die in de grond werd gestoken. 

(82) RAB, BV, ST v G, 3S, 1866. 

(83) Woonhuis en koestal samen. 

(84) Er bestaat nog een andere schuur waarvan wij de afme
tingen niet kennen. 

(85) Wij kennen alleen de oppervlakte grond bezaaid met 
wintervruchten. 

(86) In heel wat staten van goederen vinden wi) in de schuren 
zowel dieren als allerhande landbouwmateriaal. 

(87) Wij lieten ons dienaangaande inlichten door landbou
wers uit Veurne-ambacht. 
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H 0 0 F D S T U K III 

Prijzen, lonen en lasten. 

In een geschiedenis van de landbouw kan men niet voorbij

gaan aan de evolutie van de prijzen, de lonen en de lasten, 

vooral als de bestudeerde periode zich afspeelt tussen 1550 

en 1645. Deze periode staat namelijk bekend als de "eeuw 

van de prijsrevolutie" (1) . Tussen het lage niveau van d e 

middeleeuwse prijzen en het hoge niveau van de prijzen van 

de moderne tijden ligt een periode van sterke prijsstijgingen 

waarbij voor de tarweprijs te Brugge een vervierdubbel ing 

van de prijs moet genoteerd worden (2) . Het ligt dan ook 

voor de hand dat wij de evolutie van prijzen en ionen in 

ons studiegebied moeten onderzoeken en _nagaan of d e prijs

revolutie zich ook in de Kasselrij Veurne voordeed , 

§ 1. De evolutie van de prijzen. 

Uit de voorhanden zijnde bronnen noteerden wij zoveel 

mogelijk prijzen van landbouwprodukten, dieren en gebruiks

goederen. 

A. De landbouwprodukten. 

1. De tarwe. 

In de Kasselrij Veurne konden wij enkele reeksen 

tarweprijzen terugvinden, maar wij konden niet de hand leg

gen op een merkuriale of een "slag" van d e tarweprijs zoals 

die voor andere plaatsen in Vlaanderen bestaat. Als uit

gangspunt waren wij dus verplicht de reeks tarweprijzen te 

nemen volgens de ''slag" van het Sint-Donatiaanskapittel te 

Brugge, uitgegeven door A.E. Verhulst (3). Uit de rekeningen 

van de armendissen van Oostkerke-Diksmuide, Lampernisse en 

Wulveringen konden wij al dan niet uitgebreide prijzenreek

sen noteren. Uit de staten van goederen konden ook prijzen 
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opgetekend worden omdat de schatters nogal eens d e prijs 

van de produkten vermelden. Voor Diksmuide - gelege n a an 

de rand van de Kasselrij Veurne - beschi kken wij over tar

weprij zen tot 1614 (4); voor Nieuwpoort kunnen wij ove r twee 

reeksen beschikken, de ene geeft de marktprijs, de and e re 

geeft enkele gegevens uit de instellingsprijzen (5 ) . 

In bijlage 27 werden de gegevens opgenomen van Brugge, Oost

kerke, Diksmuide en de schattingsprijzen uit de staten van 

goederen. Alle prijzen werden omgerekend in lb par en i n hl 

en werden per oogstjaar genoteerd. In bijlage 27 B volgen 

de vijfjaarlijkse gemiddelden van de tarweprijzen t e Brugge, 

Oostkerke-Diksmuide, Lampernisse, Wulveringen, Nieuwpoort 

en uit de Staten van goederen, zowel voor de marktprijzen 

als voor de instellingsprijzen. 

Voor a l eer wij de verschillende prijzen met elkaar gaan ver

gelijke n willen wij terugkomen op ons uitgangspunt : de 

tarweprijs te Brugge. Wij konden deze prijsreeks al s basis 

weerhouden omdat de situatie van het Brugse analoog is met 

die van de Kasselrij Veurne : beide gebieden omvatten pol

ders en zand- of zandleemgebieden. In de Brugse reeks kon

den wij een aantal duurtejaren en duurteperioden onderschei

den (6). Het zijn de volgende : 1551, 1556, 1562, 1565, 

1573, 1576, 1582 tot 1587, 1595-97, 1607-09, 1611-13, 1616-

18, 1622, 1625-27, 1630-32, 1639-41, 1643-45. Wij gingen 

uiteraard na of de duurte tijdens de vermelde oogstjaren 

ook terug te vinden was in de andere reeksen of fragmenten 

van reeksen. Het resultaat was positief : de duurte die tel

kens te Brugge werd genoteerd was ook terug te vinden te 

Oostkerke, Diksmuide en in de gegevens van de staten van 

goederen. Wel moeten wij opmerken dat in 1593-94 te Oost

kerke een grote duurte werd genoteerd die op de andere 

plaatsen niet opvalt. Bij het noteren van de verschillende 

reeksen vielen de voortdurende stijging van de prijzen op. 

Wij wilden nagaan welke omvang die prijsstijging innam zo

wel te Brugge als in de andere plaatsen binnen of op de 
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rand van de Kasselrij Veurne. Wij stelden indices op aan 

de hand van de vijfjaarlijkse gemiddelden van de tarweprijs 

te Brugge, Oostkerke en Diksmuide, de indices volgen in 

onderstaande tabel 

periode Brugge Oostkerke Diksmuide 
Index Index Index 

1550-54 100 100 100 
1570-74 234 173 177 
1585-89 445 
1590-94 279 
1605-09 258 256 
1630-34 419 381 
1635-39 369 269 
1640-44 423 348 

Uit de tabel moeten wij twee zaken onthouden. I n d e e ·te 

plaats de enorme stijging van de graanprijs tu s sen 1550 en 

1640 met een eerste hoogtepunt tijdens de crisis van h2t 

einde van de XVIe eeuw. Na de crisis komt een lichte chter

uitgang van de tarweprijs die opnieuw gevolgd wordt d o u r 

een stijging. In een eeuw tijd zag men de tarweprijs meer 

dan verviervoudigen. Op de tweede plaats moeten ~ij de v e r

schillen tussen de reeksen onderzoeken. Zowel te Oostkerke 

als te Diksmuide - twee plaatsen die trouwens dicht bij el

kaar liggen - gaat de prijsstijging bijlange niet zo vlug 

als in Brugge. Na de crisis schijnt de tarweprijs te Diks

muide die van Brugge bijgehaald te hebben maar de reeks 

eindigt reeds in 1615 zodat wij de vergelijking niet kunnen 

doortrekken tot 1644. In Oostkerke blijft de prijsstijging 

voortdurend onder die van Brugge. De reden voor deze ver

traagde evolutie moet wellicht gezocht worden in het feit 

dat de prijzen die te Oostkerke werden genoteerd,s ! aan op 

tarwe door de landbouwers van de parochie aan de armendis 

geleverd. De prijzen van Brugge en Diksmuide werden daaren

tegen op de markt genoteerd. 

In feite staan wij hier met drie soorten prijzen : de 

marktprijzen die alle bewegingen volgen, de slag die maar 

op drie tijdstippen werd genoteerd en soms de neigtng 
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vertoont om extreme waarden af te vlakken en de prijzen 

uit de instellingsreeksen die op verschillende tijdstippen 

werden genoteerd en waarvan een gemiddelde werd gemaakt. 

In bijlage 27 B werden dus vijf jaarlijkse gemiddelden ge

noteerd waardoor het mogelijk was de verschillen tussen de 

tarweprijzen op diverse plaatsen na te gaan. In de volgende 

tabel geven wij enkele uiterste waarden tegenover de tarwe

prijs te Brugge 

1550-54 
1570-74 
1595-99 
1605-09 
1615-19 
1635-39 

Oostkerke Diksmuide St.van goed. Wulveringen Nieuw
oort(7) 

+ 27 % + 15 % 
6 % - 13 % 

+ 12 % 
+ 14 % + 15 % 

- 5 % 
7 % + 13 % + 27 % + 20 % 

Met uitzondering van Oostkerke zien wij dat de extreme t~r 

weprijzen in de Kasselrij Veurne op een hoger niveau lig

gen. Voor de gemiddelde prijzen kunnen we dit het best na

gaan als wij de gemiddelden vergelijken over de periode 1620-

44 : 

Brugge 
Wulveringen 
Nieuwpoort 

100 % 
119 % 
121 % 

Oostkerke 
Staten van goederen 

98 % 
102 % 

Los van de extreme waarden moet een meer genuanceerd oordeel 

geveld worden : de prijzen van Oostkerke en uit de staten 

van goederen schommelen rond de Brugse prijs, die van Wul

veringen en Nieuwpoort liggen merkelijk hoger. Uit de ons 

beschikbare bronnen is het niet mogelijk een verklaring 

te geven voor deze afwijkingen. Plaatselijke omstandigheden 

kunnen uiteraard de prijs van de tarwe beïnvloeden. In ie

der geval mogen wij onthouden dat de tarweprijs gemiddeld 

even duur of iets duurder was in de Kasselrij Veurne als 

dan te Brugge. 

Hierbij mag de vraag gesteld worden waar de Brugse tarwe

prijs stond tegenover de tarweprijzen in andere steden en 
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gewesten van het graafschap Vlaanderen en in het buiten

land. Wij kunnen een antwoord geven op deze vraag door de 

Brugse prijzen te vergelijken met een aantal andere plaat

sen zonder dat wij daarbij volledigheid willen of ~unnen 

nastreven. De vergelijking kunnen wij op twee manieren 

doortrekken enerzijds nemen wij de tarweprijs gekend 

juist na de oogst of de eerste maanden na de oogst, ander

zijds kunnen wij de gemiddelde prijs over een volledig jaar 

vergelijken. In bijlage 27 C geven wij voor een aantal 

plaatsen vergelijkbare inlichtingen. Wij konden drie prijs

niveau' s onderscheiden : 1550-79, 1580-1599 en 1600-44. 

Voor de drie periodes berekenden wij het gemiddelde pe r 

periode met de prijs te Brugge als uitgangspunt. Waar niet 

voor alle vijf jaarlijkse perioden cijfers voorhanden wa ren 

hielden wij alleen rekening met de voorkome nde jaren 21 

vergeleken die met dezelfde jaren van de Brugse prijzen

reeks. In de volgende staat geven wij de indices v a n de 

tarweprijs onmiddellijk na de oogst : 

1550-79 1580-99 1600-44 
index index index 

Brugge 100 100 100 
Diksmuide 110 92 124 
Ename 77 111 
Brussel 99 119 
Douai 67 54 71 
Parijs 70 60 61 
Utrecht 124 70 122 ( 8) 

Vooraleer kommentaar te geven op deze reeks gegevens moe-

ten wij die tarweprijzen vergelijken die betrekking hebben 

op een volledig oogstjaar. In bijlage 27 D worden de gege

vens per vijfjaarlijkse periode samengebracht, hier geven 

wij de gemiddelden volgens de drie perioden die vroeger 

reeds werden vermeld : 
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1550-79 
index 

Brugge 100 
Oostkerke 105 
Diksmuide 104 
Nieuwpoort 
Staten van 

goederen 
Antwerpen 
Brussel 
Gent 116 
Cambrai 91 
Parijs 76 
Beauvais 
Utrecht 119 
Leiden 110 
Amsterdam 
Winches ter 

1580-99 1600-44 
index index 

100 100 
99 

79 119 

101 
108 117 

121 
94 

85 
71 70 
44 53 
83 113 
81 114 
88 110 

103 ( 9) 

Mogen wij de twee reeksen indices met elkaar vergelijken ? 

Uit enkele steekproeven weten wij dat afgezien van de cri

sisperiode 1580-99 de na-oogstprijzen ongeveer 3 % kunnen 

afwijken van de gemiddelde jaarprijzen. Dit kleine ver

schil mag dus hier verwaarloosd worden. Bij het vergelij

ken van de prijzen in verschillende plaatsen moeten wij 

ons hoeden voor te simplistische besluiten. De prijsvorming 

wordt gedomineerd door vele uiteenlopende factoren (10) en 

in het kader van deze studie kunnen wij moeilijk een gron

dig onderzoek daaraan wijden. Toch mogen wij aan de hand 

van de beschikbare gegevens het volgende noteren : alle prij

zen komen uit drie verschillende landbouwstreken en wij kun

nen de prijzen per streek beoordelen. In de eerste plaats 

zijn er de polders met een overwicht aan weiland en derhal

ve veeteelt, en een eerder beperkt areaal akkerland dat maar 

gedeeltelijk met tarwe bezaaid wordt. In deze landbouwstreek 

moeten wij de prijzen situeren uit Brugge, Oostkerke, Diks

muide, Nieuwpoort, Utrecht, Leiden en Amsterdam : alle ge

noteerde prijzen en indices schommelen rond het Brugse 

prijsniveau of liggen 15 tot 20 % hoger. Een tweede reeks 

prijzen komt uit die gebieden waar de rogge het broodgraan 

bij uitstek is en waar derhalve de roggeteelt domineert op 
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de tarweteelt. Tegelijkertijd zijn het gebieden waar de 

akkerteelt domineert. 

De hoge prijzen van Brussel, Antwerpen, Ename en Gent val

len dan ook in het omschreven gebied. Uiteindelijk blijven 

de prijzen over uit het gebied tussen Vlaanderen en Parijs. 

In dit noordoostelijke deel van Frankrijk waar tarweteelt 

op grote schaal plaats vindt, moeten wij de prijzen plaa t

sen van Douai, Cambrai, Beauvais en Parijs. De laagste no

minale tarweprijs werd genoteerd te Beauvais, de hoogste 

te Brussel. Voor de periode 1600-44 noteerden wij te Beau

vais een prijs van 6,63 lb par per hl, te Brussel 14,91 lb 

per hl of 114 % meer dan te Beauvais. Voortgaande op de 

prijzenreeksen mogen W1J besluiten dat de tarweprijs in de 

Kasselrij Veurne schommelt rond het Brugse niveau en er 

soms bovenuit gaat en daardoor bij de duurdere tar ~epr i j z e 

moet gerekend worden in vergelijking met de graans tr k en 

in Frankrijk. 

Wij kunnen ook nagaan of de prijsstijging àie wij in de 

Kasselrij Veurne vaststelden overeenstemt met de prijsevolu

tie in andere plaatsen. Als uitgangspunt nemen wij de ge

gevens voor de perioden 1550-79 en 1600-44 in Oostkerke en 

vergelijken die met de gegevens te Brugge, Douai, Parijs 

en Leiden. Voor elk van deze reeksen berekenen wij de cor

relatiecoëfficient (11) • De waarden zijn de volgende : 

Brugge 
Douai 
Parijs 
Leiden 

+ 0,912 
+ 0,921 
+ 0,836 
+ 0,944 

Uit de vermelde waarden mogen wij besluiten dat de tarwe

prijsevolutie te Oostkerke uiterst betrouwbaar is gezien + 

1 als het hoogste positief verband mag beschouwd worden. 

Ook mogen wij eruit afleiden dat de Brugse prijs dezelfde 

betrouwbaarheid kan genieten als die van Oostkerke. 
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2. De gerst. 

De prijs van de gerst - in veruit de meeste ge

vallen gaat het hier om sukrioen of wintergerst - ~ennen 

wij alleen uit de staten van goederen. In bijlage 28 A ge

ven de prijs per jaar en per hectoliter in lb par. In bij

lage 28 B vergelijken wij de vijf jaarlijkse gemiddelden 

van de Kasselrij Veurne met de gerstprijzen uit andere ste

den en plaatsen in Vlaanderen en Brabant. Wij konden net 

als voor de tarwe onze prijzen in drie niveau's samenbren

gen maar wij konden alleen voor de eerste helft vap de 

XVIIe eeuw een aanvaardbare vergelijking maken : d~arbij 

stellen wij de prijs in de Kasselrij Veurne gelijk aan index 

100 : 

Kasselrij Veurne 
Deinze en Gent 
Gent Sint-Pieters 
Brugge 
Ename 

index 

100 
140 
108 
116 
131 (12) 

Voor de tweede helft van de XVIe eeuw beschikken wij nog 

over enkele eerder fragmentarische gegevens. Wanneer wij 

de vergelijking maken zien wij hoe de gerst te Brugge aan

vankelijk heel wat duurder is dan te Veurne - 49 % in 

1615-19 - maar langzamerhand zal het verschil tussen de 

twee reeksen verminderen zodat voor de volledige periode 

het verschil nog 16 % bedraagt, trouwens de gerstprijs in 

de Kasselrij Veurne in 1615-19 is abnormaal laag. Verge

lijken met Gent is niet zo gemakkelijk : er zijn drie reek

sen voorhanden, Gent Sint-Pieters en Gent-instellingen 

schijnen aan elkaar gewaagd te zijn maar de gerstprijzen 

van Deinze-Gent liggen 40 % hoger dan die te Gent Sint

Pieters. Gaat het hier om een andere variëteit ? 

De gerstprijs te Ename benadert de prijs te Deinze terwijl 

de gerstprijs te Antwerpen met die van Gent-instellingen 

overeenstemt (13) • De lage prijs in de Kasselrij Veurne 
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kan wellicht verklaard worden door het vrij grote aandeel 

van de gerst in de graangewassen (14). 

Interessant is ook de verhouding tussen de tarweprijs en 

gerstprijs na te gaan. In volgend staatje geven wij de en

kele waarden : 

tarwe gerst % van tarwe 
• 

1560-64 4,97 lb par 2,70 lb par 54 
per hl per hl 

1615-19 11,05 4,01 36 

1640-44 15,86 ·10' 67 67 

Vóór de crisis is gerst ongeveer 54 % van de tarwe waard , 

na de crisis is die verhouding sterk ten voordele van de 

tarwe geëvolueerd : de abnormale gerstprijs ligt op iets 

meer dan een derde van de tarweprijs, de latere evolut i e 

toont echter een gestadig stijgen van de gerstpri j s zod at 

rond het midden van de XVIIe eeuw gerst een prijs haalt 

die op tweederden van de tarwe ligt. De wisselende verhou

ding tussen de gerst- en tarweprijs is niet abnormaal : 

voor de periode 1502-03 tot 1522-23 schommelde deze verhou

ding tussen 47 en 73 %; het gemiddelde bedroeg 57,61 % wat 

overeenkomt met de verhouding die wij voor 1560-64 konden 

berekenen (15) . 

De waardevermeerdering van gerst tegenover tarwe i~ het 

gevolg van de sterkere stijging van de gerstprijs dan die 

van de tarweprijs zoals uit het volgende blijkt : 

1560-64 
1640-44 

index tarwe 

100 
319 

index gerst 

100 
395 

De stijging van de gerstprijs moet vooral gezien worden in 

het licht van een grotere vraag naar brouwgerst,gezien de 

gestegen behoeften ten gevolge van de demografische groei 

tijdens deze periode, en van een grotere vraag naar veevoe

ders. 
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3. De haver. 

De prijs van haver konden wij uit twee pronnen 

noteren : enerzijds de rekeningen van de Kasselrij Veurne, 

anderzijds de staten van goederen. De eerste reeks beslaat 

vooral de periode 1570-1600, de tweede reeks brengt infor

matie over de periode 1615-1644. Uit enkele overlappende 

prijzen kunnen wij gerust aannemen dat er geen of zeer wei

nig verschil bestaat tussen de beide prijzenreeksen. De ge

gevens per jaar volgen in bijlage 29 A en B. Wij wilden ook 

de Veurnse haverprijs vergelijken met de prijzenreeksen uit 

andere plaatsen; zo konden wij beschikken over gegevens uit 

Brugge, Deinze, Komen en Antwerpen (16), en uit Bea uv a is, 

Douai en Cambrai (17). 

In bijlage 29 C werden de gemiddelden over perioden van 

vijf jaar tegenover elkaar geplaatst. 

Eerst en vooral willen wij de prijsstijging van de haver 

volgen, in de volgende tabel geven wij eerst de index van 

de tarweprijs te Brugge, en daarop volgend de indices van 

de haverprijzen in de Kasselrij Veurne en te Brugg e : 

1565-69 
1585-89 
1615-19 
1640-44 

Tarwe 
index 

100 
299 
197 
248 

Haver Veurne 
index 

100 
253 
240 
300 

Haver Brugge 
index 

100 
299 
206 
350 

Uit de cijfers zien wij in eerste instantie hoe de haver

prijs de algemene trend van de tarweprijs volgt : hoogte

punt tijdens de crisis, terugval tijdens het eerste kwart 

van de XVIIe eeuw gevolgd door een nieuwe stijging. Daar

naast moeten wij noteren dat de haverprijs tijdens dezelf

de periode sterker stijgt dan de tarweprijs en dat in 

Brugge deze stijging nog meer uitgesproken is dan in de 

Kasselrij Veurne. Een grotere vraag naar veevoeders naar 

het midden van de XVIIe eeuw toe kan de prijsstinging van 

de haver verklaren. 
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In bijlage 29 C konden wij verschillende reeksen haver

prijzen met elkaar vergelijken en wij konden onmiddellijk 

de grote verschillen vaststellen. In de volgende tabel ge

ven wij de procentuele evolutie waarbij de haverprijs te 

Brugge index 100 krijgt : 

1550-79 1580-99 1600-44 
index index index 

Brugge 100 100 100 
Veurne 102 
Gent-Deinze 83 90 101 
Antwerpen 100 
Komen 94 117 
Douai 89 72 81 
Cambrai 106 105 
Beauvais 71 66 
Utrecht 120 89 97 ( 18) 

De prijzen van de haver schommelen licht in de diverse 

plaatsen in Vlaanderen en Brabant met uitzondering van 

Gent-Deinze waar de prijs aanvankelijk lager lag, en Komen 

waar de prijs mettertijd duurder werd. De prijzen te Cambrai 

liggen iets hoger dan in Vlaanderen terwijl die te Douai 

en Cambrai merkelijk lager liggen. Opmerkelijk is het prijs-· 

verloop te Utrecht waar de prijs eerst merkelijk hoger lag 

om dan te dalen tot op het niveau van Vlaanderen. Er mag 

hierbij niet uit het oog verloren worden dat alleen gelijke 

soorten haver in de reeksen werden opgenomen. 

Uiteindelijk willen wij nog de verhouding nagaan die be

stond tussen de tarwe- en haverprijs. In de volgende staat 

geven wij enkele waarden : tegenover de tarwe te Oostkerke 

stellen wij de haver uit de Kasselrij Veurne : 

Tarwe Haver % tegenover tarwe 

1565-69 5,86 lb par 1,77 lb par 30 % 
per hl per hl 

1600-04 9,56 3,51 37 
1615-19 10,21 4,24 42 
1635-39 12,85 5,31 41 
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Uit de genoteerde waarden mogen wij aannemen dat de haver

prijs 40 % bedroeg van de tarweprijs in de Kasselrij Veurne. 

Te Douai bedroeg de verhouding 100/35 voor de eerste helft 

van de XVIIe eeuw, te Utrecht was de verhouding voor dezelf

de periode 100/26. 

4. De rogge. 

Het is niet toevallig dat rogge op deze vierde 

plaats komt in de bespreking van de graanprijzen : rogge 

is immers een gewas dat relatief weinig wordt verbouwd in 

de Kasselrij Veurne en er niet als broodgraan bekepd staat. 

Roggeprijzen vonden wij terug in de staten van goederen van

af 1615. In bijlage 30 A geven wij de prijzen per hl en 

per jaar; in bijlage 30 B geven wij de vijfjaarlijkse ge

middelden en enkele vergelijkingscijfers. Uit de cijfers 

blijkt dat de rogge in de Kasselrij Veurne merkelijk goed

koper is dan te Deinze, Brussel of Antwerpen. Daarpij moe

ten wij wijzen op de zeer lage roggeprijs in 1615-19 in de 

Kasselrij Veurne. Uit de bronnen was geen verklaring voor 

die bijna ongeloofwaardige roggeprijs te vinden. Terwijl de 

roggeprijzen stijgen tussen 1620 en 1643 buiten de Kassel

rij Veurne moeten wij in de Kasselrij zelf een stagnering 

van de prijs noteren. Schijnbaar verloor de rogge er aan 

belangstelling en bleef de vraag naar deze graansoort klein 

ondanks de bevolkingsaangroei. 

De verhouding tussen de tarwe en roggeprijs schommelt rond 

72 % : tarwe is dus een vierde duurder dan rogge, te 

Brussel is de rogge eveneens 30 % goedkoper dan de tarwe. 

5. De bonen. 

De prijzen van bonen werden uit de staten van 

goederen genoteerd. De jaarlijkse gemiddelden volgen in 

bijlage 31. In de volgende tabel geven wij de vijfjaarlijk

se gemiddelden, de procentuele stijging van de prijs van 

bonen en van tarwe en de verhouding tussen de tarw~prijs 

en de prijs van bonen : 



- 130 -

bonen index bonen index tarwe % bonen/tarwe 

1615-19 5,82 lb par 100 100 53 
per hl 

1620-24 5,05 87 119 38 
1625-29 7,30 125 130 51 
1630-34 8,42 145 142 53 
1635-39 8,45 145 125 61 

In verhouding tot de tarwe zien wij een prijsstijging van 

de bonen. Bonen zijn gemiddeld de helft waard van de tarwe. 

6. De erwten. 

Prijzen van erwten vonden wij in de staten van 

goederen en in de rekeningen van het gasthuis van Nieuw

poort, de jaarlijkse gemiddelden van deze reeksen volgen 

in bijlage 32. Daarnaast beschikken wij over prijzen van 

erwten te Brugge (19) • In volgende tabel geven wij de vijf

jaarlijkse gemiddelden van de vernoemde reeksen : 

Kas. Veurne Nieuwpoort Brugge 

1610-14 11,19 lb par 9,67 lb par 
per hl per hl 

1615-19 8,27 
1620-24 12,43 12 ,00 
1625-29 13,18 14,49 13,17 
1630-34 10,75 13,70 13,06 
1635-39 10,85 12,35 
1640-44 12,89 13,67 

De prijs van de erwten schijnt het laagst te zijn in de 

Kasselrij Veurne en het hoogst te Nieuwpoort. De stijging 

van de erwtenprijs ligt in de lijn van die van de tarwe, 

alleen in de Kasselrij Veurne gaat de prijs dalen en blijft 

op een laag niveau. 

7. De boekweit. 

Uit de staten van goederen was het mogelijk en

kele prijzen van boekweit te noteren, deze prijzen werden 

opgenomen in bijlage 31. In de volgende tabel geven wij de 

prijs per vijfjaarlijkse periode, de procentuele stijging, 

de procentuele stijging van de tarweprijs en de verhouding 

tussen de prijzen van boekweit en tarwe : 
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boekweit index boekw. index tarwe % boekw./tarwe 

1620-24 5,32 lb par 100 100 40 
per hl 

1625-29 7,55 142 109 52 
1630-34 8,94 168 120 57 
1635-39 7,38 139 105 53 

De boekweitprijs stijgt in de Kasselrij Veurne merkelijk 

sneller en hoger dan de tarweprijs waardoor ook de verhou

ding tussen boekweit- en tarweprijs in het voordeel van 

boekweit oploopt tot ongeveer 55 % van de tarweprijs. Ver

melden wij nog dat de boekweit in 1635-39 30 % duurder 

was dan te Brugge (20). 

8. Diverse prijzen. 

Uit dezelfde reeks staten van goederen kunnen 

wij enkele losse prijzen van verschillende produkten ver

noemen : de prijzen van vitsen en "cruud'' werden opgenomen 

in bijlage 31. Daarnaast kunnen wij enkele pri)zen van 

koolzaad vermelden : in de oogstjaren 1631 en 1641 werden 

respectievelijk 6,82 en 18,45 lb par per hl genoteerd; voor 

lijnzaad beschikken wij over volgende cijfers : 1625-26 : 

26,66 lb par per hl; 1634-35 : 20,72 en 1638-39 : 19,04. 

9. Besluit. 

De meest volledige prijzenreeks is ongetwijfeld 

de tarweprijzenreeks. Daarnaast konden wij voor gerst, ha

ver en rogge voldoende gegevens verzamelen om een vergelij

king mogelijk te maken. Uit de vergelijking konden wij 

vaststellen dat de algemene trend, weerspiegeld door de 

tarweprijsevolutie, ook bij de andere graangewassen is vast 

te stellen maar in een aantal gevallen sneller verloopt en 

hoger uitloopt dan bij tarwe. 
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B. De veeteeltprodukten. 

1. De prijs van de grootveeëenheid (GVE). 

Vooraleer wij de prijzen van de dieren afzon

derlijk bespreken willen wij onze aandacht wijden aan de 

prijzen van de GVE. In bijlage 33 geven wij de prijzen 

per jaar, in de onderstaande tabel volgen de prijzen per 

vijf jaarlijkse periode : 

Periode Polders Zandleemgebied 

-10 ha 10-25 +25 Graan- Gem. -5 ha 5-15 +15 Gem. 
teelt-

1560-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 82 
1615-19 46 
1620-24 52 
1625-29 82 
1630-34 122 
1635-39 133 
1640-44 103 

52 
58 
69 
93 
97 

114 
133 

hoeven 

79 
74 71 
74 73 

105 96 
107 119 
129 131 
167 145 

37 

71 
71 
62 
67 
94 

111 
127 
137 

53 61 
54 66 
51 81 
70 83 
93 94 

105 109 

58 57 
58 59 
94 72 
90 81 

104 97 
107 107 

Wij kunnen in het prijsverloop vier fazen onderscheiden 

- van 1550 tot 1614 

- van 1615 tot 1624 

prijs, 

stijging van de nominale prijs, 

inzinking en stagnatie van de 

- van 1625 tot 1634 sterke stijging der prijzen, 

- van 1635 tot 1644 vernieuwde prijsstijging. 

Het zou echter verkeerd zijn alleen rekening te houden met 

de nominale prijzen, wij moeten de prijs van de GV~ afwegen 

tegenover de tarweprijs. In de volgende tabel gevep wij de 

indices van bedoelde prijzenreeksen. 

Indices van tarwe- en GVE-Erijs. 

Periode Index tarwe Index GVE,polders Index GVE, zand-
leemstreek 

1550-54 100 100 
1610-14 265 192 
1615-19 294 168 16f3 
1620-24 350 181 174 
1625-29 382 254 21~ 



1630-34 
1635-39 
1640-44 

419 
369 
422 
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300 
343 
370 

239 
286 
316 

Uit de bovenstaande tabel kunnen wij volgende bemerkingen 

voor de polders formuleren : 

- tijd e ns de periode 1550-54 tot 1610-14 stijgt de tarwe

inde x met 165 punten, deze van de GVE met 92 punten; 

de prijs van de tarwe stijgt dus rapper zodat in feite 

de GVE relatief goedkoper wordt, het logische gevolg 

is dat de landbouwer zijn weiden en veestapel inkrimpten 

om meer graan te kunnen verbouwen. 

- van 1610-14 tot 1620-24 stijgt de index van de tarwe

prijs met 32 punten, deze van de GVE daalt met 6 pun

ten de GVE wordt nog goedkoper tegenover de tarwe met 

als gevolg dat de veestapel logischerwijze verde r zou 

moeten verminderd worden. 

- van 1620-24 tot 1630-34 stijgt de index van de tarwe

prijs met 20 punten terwijl die van de GVE met 66 pun

ten stijgt; in feite wordt de GVE heel wat duur der ten 

opzichte van de tarwe en wordt het fokken van vee voor 

de landbouwer interessanter met als gevolg dat de vee

stapel zou moeten aangroeien. 

- van 1630-34 tot 1640-44 stijgt de index van de tarwe

prijs met nauwelijks 1 punt terwijl de GVE-index met 

23 punten de hoogte ingaat; de prijsstijging van de 

GVE blijft dus aanhouden zodat een uitbreiding van de 

veestapel logisch zou zijn. 

In het zandleemgebied liggen de prijzen van de GVE iets 

lager maar vertonen een analoog verloop. 

Aan de hand van de prijsindices maakten wij een aantal 

veronderstellingen die wij graag aan de realiteit zouden 

willen toetsen : vooruitlopend op de resultaten die wij in 

hoofdstuk V zullen voorstellen kunnen wij hier reeds stel

len dat de veronderstelde wijzigingen in de veestapel door 

de gegevens worden bevestigd. 
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De uitbreiding of de inkrimping van de veestapel zou dus 

bepaald worden door de schommelingen in de verhoudingen 

tussen de tarweprijs en de GVE-prijs. Wij moeten ons hier

bij afvragen waardoor de GVE-prijs bepaald werd. Daar de 

tarweprijs de prijs van de veevoeders bepaalt moet terdege 

rekening gehouden worden met de evolutie van de tarwe- en 

veevo~derprijzen . Anderzijds moet de bevolkingsevolutie en 

de veranderingen in de eetgewoonten gevolgd worden : de 

stijging van de bevolking doet ook de vraag naar tarwe en 

zuivel en vlees stijgen, daarbij kan een verbetering van 

de sociale toestand een wijziging teweegbrengen in de ver

houding binnen het voedselpakket van tarwe, zuivel en vlees. 

Hierbij mogen wij toch ook de belangen van de producenten 

niet uit het oog verliezen : zij kunnen zich op vrij ge

makkelijke manier verrijken door kunstmatig de veestapel 

beperkt te houden terwijl de vraag door een bevolkingsexpan

sie steeds maar stijgt. 

2. De prijs van de werkpaarden. 

Alle prijzen van werkpaarden komen uit de staten 

van goederen, het zijn uiteraard schattingsprijzen door de 

prijzers genoteerd. Wij hebben alle reden om te veronder

stellen dat de schattingsprijzen aan de werkelijke verkoop

prijzen van de paarden beantwoorden. In bijlage 34 A volgen 

de gemiddelde prijzen per jaar, in bijlage 34 B geven wij 

de vijfjaarlijkse gemiddelden. In de evolutie van de prij

zen der werkpaarden - zowel in de ·polders als in het zand

leemgebied - kunnen wij volgende bewegingen bemerken : een 

stijging tijdens de tweede helft van de XVIe .eeuw die door

loopt tot 1614, daarop volgt een lichte inzinking die on

middellijk overgaat in een stijging die alleen tijdens de 

periode 1635-39 door een nieuwe inzinking wordt verstoord. 

Laten wij daarbij opmerken dat de prijzen van de paarden 

in beide landbouwgebieden nagenoeg gelijk zijn. 
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Het is daarnaast interessant de verhouding tussen de 

tarweprijs en de prijs der werkpaarden te volgen. In vol

gende staat geven wij enkele uiterste waarden : 

1560-64 
1610-14 
1615-19 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

index tarweprijs 

100 
, 201 
222 
317 
279 
319 

index prijs werkpaarden 
in de polders 

100 
186 
143 
257 
232 
314 

Normalerwijze volgt de index van de prijzen der werkpaarden 

vrij goed de index van de tarweprijs, toch moeten wi j o -

merken dat tot omstreeks 1630 de tarweprijs v eel v lugger 

stijgt dan de prijs der paarden, na 1630 volg t een f or se e 

stijging die wel later - net als de tarwepr ijs - een l ~chte 

inzinking vertoont. 

Over d e evolutie van de prijs der trekpaarden kunnen wi J 

slechts enkele gegevens naar voor brengen : omstreeks 1 400 

bedroeg de waarde ongeveer 30 lb, omstreeks 1300 zou d it 

10 lb zijn en omstreeks 1500 36 lb par (21). Ui t é é n enkele 

staat van goederen uit 1752 vernemen wij dat de gemidde lde 

prijs van 6 werkpaarden in de polders 214 lb par bedroeg 

wat merkelijk minder is dan een eeuw vroeger (22) . 

3. De prijs der jonge paarden. 

Uit dezelfde staten van goederen konden wij een 

aantal prijzen van jonge paarden uit de twee landbouwgebie

den verzamelen, onder het begrip "jonge paarden" verstaan 

wij alle paarden die in de staten werden opgenomen buiten 

de categorieën werkpaarden en veulens. De gemiddelde prijs 

per jaar werd in bijlage 34 A opgenomen, de vijfjaarlijkse 

gemiddelden in bijlage 34 B. Het prijsverloop van deze die

ren is analoog met die van de werkpaarden maar wanneer wij 

de prijsverhouding tussen de twee soorten paarden volgen 

moeten wij een verschil vaststellen : tussen 1605 en 1619 

zijn de jonge paarden gemiddeld de helft waard van de 
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werkpaarden, na 1620 daalt de waarde van de jonge paarden 

en bereikt nog ongeveer 45 % van het niveau van de werk

paarden. 

4. De prijs van de melkkoeien. 

Uit de staten van goederen was het mogelijk de 

prijs van de melkkoeien te noteren voor beide landbouwge

bieden, in bijlage 35 A geven wij de prijs per jaar en per 

soort bedrijf, in bijlage 35 B geven wij de vijfjaarlijkse 

gemiddelden en een gemiddelde prijs voor alle typen bedrij

van samen. Daar de melkkoe op het veeteeltbedrijf het be

langrijkste dier is willen wij wat meer aandacht schenken 

aan de prijsevolutie der dieren. In de volgende tabel ver

gelijken wij de indices van de tarweprijs en van de prijs 

der melkkoeien : 

1560-64 
1565-69 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1630-34 
1635-39 
1635-39 
1640-44 

Index tarwe 

100 
113 
195 
201 
222 
265 
289 
317 
279 
319 

Index melkkoeien 
in de polders 

100 
135 
155 
141 
174 
197 
261 
264 
313 
326 

Index in zand
leemgebied 

174 
171 
236 
216 
246 
312 

Vergelijken wij de indices dan moeten wij vaststellen dat 

de prijs der melkkoeien in dezelfde mate stijgt als de 

prijs van de tarwe, daarbij niet vergetend dat de melkkoeien 

in de zandleemstreek iets minder duur zijn. Nochtans moeten 

wij een versnelde stijging vaststellen vanaf 1635 die de 

stijging van de tarweprijs overtreft na een lange periode 

waarin de prijs der melkkoeien merkelijk achterblijft bij 

die van de tarwe. Voor verdere corrunentaar mogen wij verwij

zen naar wat vroeger werd genoteerd bij de evolutie van de 

prijs van de GVE. 

Naast de prijs van het levend vee konden wij ook enkele 



- 137 -

gegevens terugvinden over de prijs van het geslachte vee, 

zo konden wij in bijlage 36 A enkele vleesprijzen voor de 

eerste helft van de XVIIe eeuw noteren, in bijlage 36 B 

voegen wij daar de vijf jaarlijkse gemiddelden bij 

Interessant is hierbij de indices te vergelijken van de 

tarweprijs, de prijs van de melkkoeien en de prijs van het 

koeivlees; 

Index tarwe Index melkkoeien Index koeivlees 

1605-09 100 100 100 
1610-14 103 92 
1615-19 114 1°12 104 
1620-24 136 127 128 
1625-29 148 169 170 
1630-34 163 171 21 7 
1635-39 143 202 174 
1640-44 164 210 202 

Laten wij in de eerste plaats opmerken dat de prijs van 

het koeivlees en die van de melkkoeien elkaar zeer goed 

volgen uitgezonderd tijdens de periode 1630-39. Tegenover 

de tarwe komt hier nog beter tot uiting wat vroeger reed s 

werd gesteld : de prijs van de tarwe stijgt aanvankeli jk 

sneller dan die van de melkkoeien en het vlees, vanaf 1625 

worden de rollen omgekeerd en gaat de prijsstijging van 

vlees en van de melkkoeien veel vlugger dan die van de 

tarwe. 

5. De prijs van boter. 

De rekeningen van de armendis van Oostkerke bij 

Diksmuide bevatten een aantal gegevens over de boterprijs' 

(23), de jaarlijkse gemiddelden van deze prijzen werden op

genomen in bijlage 37 A. Daarnaast gaven wij in bijlage 

37 B de vijfjaarlijkse gemiddelden van de boterprijs te 

Oostkerke en van die in Brugge (24). Uit de tabellen in 

bijlage kunnen wij drie prijsniveau's onderscheiden. Een 

eerste bestrijkt de periode 1550 tot 1579 en laat een prijs

stijging zien te Oostkerke en een stagnerende prijs te 

Brugge. De prijs in deze laatste plaats ligt op 60 % van 
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de prijs in de polders van de Kasselrij Veurne. Een tweede 

periode loopt over de crisisjaren tussen 1580 en 1600 e n 

laat een zeer schommelend beeld van het prijsverloop zien 

zowel te Oostkerke als te Brugge. In deze periode is het 

verschil tussen de prijzen in Oostkerke en Brugge nog nau

welijks terug te vinden. Tussen 1600 en 1644 - de derde 

periode - zien wij opnieuw een stijging van de boterprijs 

in beide plaatsen waarbij de prijs te Brugge de neiging ver
toont om hoger te liggen dan te Oostkerke. De evolutie en 
de verhoudingen kunnen het best samengevat worden in vol
gend staatje : 

1550-54 
1575-79 
1580-84 
1595-99 
1600-04 
1635-39 
1640-44 

Oostkerke 

index 

100 
145 
249 
164 
193 
316 
320 

Brugge 

index 

100 
106 
231 
267 
278 
558 
464 

% van boter te Brugge 
tegenover Oostkerke. 

65 
47 
61 

107 
94 

116 
95 

Aansluitend kunnen wij de verhouding nagaan tussen de prij

zen van t~rwe, vlees en boter; wij geven de indices in het 

volgende staatje : 

1605-09 
1635-39 
1640-44 

Tarwe 

100 
143 
164 

Vlees 

100 
174 
202 

Boter 

100 
164 
166 

De stijging van de tarweprijs werd het best en het dichtst 

gevolgd door de prijs van de boter, de vleesprijs steeg 

sneller uit boven de tarweprijs wat wijst op een grotere· 

vraag naar vlees bij een minder snel stijgend aanbod. 

6. De prijs van kaas. 

In de rekeningen van de Kasselrij Veurne vonden 

wij een aantal vermeldingen van kaasprijzen (25). Twee soor

ten kaas werden door de magistraat aangekocht : de "nieumol

cken" kaas uit de Kasselrij zelf (26) en de hollandse kaas. 
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De weinige vermeldingen werden opgenomen in bijlage 38. 

Uit de enkele cijfers zouden wij mogen afleiden dat de hol

landse kaas 40 tot 50 % goedkoper was dan de inlandse 

"nieumolcken" kaas. De verhouding tussen boter en "nieumol

cken" kaas is zo dat de boter de helft waard is van de in

landse kaas. 

7. De prijzen van stieren, ossen en vette koeien. 

De weinige prijsvermeldingen van de genoemde 

dieren laat ons toe de gegevens samen te behandelen. Er 

zijn alleen prijzen bekend voor de polders. In volgende 

staat geven wij de vijf jaarlijkse gemiddelden : 

Stieren Ossen Vette koeien 

1560-64 37 lb par per 
stuk 

1615-19 55 76 
1620-24 54 58 
1625-29 50 58 78 
1630-34 63 100 
1635-39 102 72 
1640-44 60 120 144 

De prijsevolutie van stieren is miniem, die van de ossen 

en van de vette koeien springt meer in het oog : tussen 

1615 en 1644 zijn de prijzen meer dan verdubbeld wat overeen

komt met de evolutie van de prijs der melkkoeien. 

Voor de ossen was het mogelijk de priJzen te vergelijken 

met die in Antwerpen (27). In de volgende tabel geven wij 

enkele waarden en de indices 

1615-20 
1625-29 
1635-39 
1640-44 

Antwerpen 

prijs 
lb par 
per stuk 

35 
62 
58 
59 

index 

100 
177 
166 
169 

Kasselrij Veurne 

prijs 
lb par 
per stuk 

55 
58 

102 
120 

index 

100 
105 
185 
218 

Wij moeten niet zozeer de absolute getallen vergelijken -

dit is hier trouwens moeilijk omdat de dieren te Antwerpen 
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reeds door tussenpersonen verhandeld werden en die te 

Veurne niet - maar wel de trend die in de prijzen te zien 

is : te Antwerpen komt na een aanvankelijke stijging een 

stagnatie en daling van de prijs, te Veurne stijgt de prijs 

nagenoeg voortdurend. Merken wij nog op dat de vleesprijs 

per kilo te Antwerpen in 1615 0,93 lb par en in 1640 0,99 

lb par bedroeg, terwijl te Veurne de prijs respectievelijk 

0,47 en 0,95 lb par per kilo bedroeg. 

Uit de rekeningen van de Kasselrij Veurne konden wij een 

aantal prijzen vinden van vette ossen die door de magistraat 

werden aangekocht om geschonken te worden aan belangrijke 

personen. In bijlage 39 A brengen wij de gegevens samen, 

in 39 B volgen de vijfjaarlijkse gemiddelden. Tussen 1560 

en 1580 verdubbelt de prijs van de vette ossen om na de 

crisis op hetzelfde niveau te blijven hangen. Uit de enkele 

gegevens uit de staten van goederen blijkt dat de prijs van 

de vette ossen tussen 200 en 250 lb par schommelt, dit is 

nagenoeg driemaal zoveel als de prijs van de melkkoeien. 

8. Prijzen van driejarige runderen. 

De prijzen van driejarige runderen werden ook 

volledig uit de staten van goederen gelicht. Zij zijn echter 

zo weinig talrijk dat wij zij moeten samenbrengen in perio

den van vijf jaar. In de volgende tabel geven wij de prij

zen en de indices 

1560-64 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Polders 

prijs lb par 
per stuk 

24 
41 
36 
54 
52 
52 
86 

113 

index 

100 
171 
150 
225 
217 
217 
358 
471 

Zand leem 

prijs per stuk 

43 
41 
52 
43 
52 
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De prijsevolutie van deze dieren ligt volledig in de l ij n 

van de prijsevolutie van de GVE en van de tarwe. De drie

jarige runderen blijken in het zandleemgebied evenveel te 

kosten als in de polders, na 1630 wordt het prijsverschil 

groter. 

9. Prijzen van tweejarige en eenjarige runderen 

en kalveren. 

De laatste groep runderprijzen die besproken 

moet worden slaat op de jonge dieren. Alle prijzen zijn 

afkomstig uit de staten van goederen en werden per jaar 

samengebracht in bijlage 40 A; in bijlage 40 B geven wij 

de vijfjaarlijkse gemiddelden. De evolutie van de prijs 

kunnen wij het best vergelijken met de indices van de tar

we en GVE prijzen. 

In de volgende tabel geven wij de uiterste waarden voor 

de polders : 

Index tarwe index GVE index 2j. index lj. index 
kalveren 

1605-09 100 100 100 100 100 
1635-39 143 179 220 225 300 
1640-44 164 193 210 269 275 

Opvallend is de snellere stijging van de prijzen der jonge 

dieren dan die van de GVE wat zeker moet verklaard worden 

in de optiek van een grotere vraag naar jonge dieren zowel 

voor onmiddellijk verbruik als voor het vetleggen ten ge

volge van de stijgende demografische druk. In het zandleem

gebied liggen de prijzen iets lager maar vertonen qezelfde 

tendens. 

10. Prijzen van schapen. 

Over de prijzen van schapen zijn wij vrij goed 

ingelicht. De armendissen van Veurne kochten vrij veel 

schapen aan om die te verdelen terwijl ook uit de staten 

van goederen enkele prijzen konden geput worden. D~ eerste 

prijzenreeks slaat op aangekochte dieren die meestql reeds 
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gesl a cht war e n , dus in deze prijs is het loon van de ver

schille nde tussenpersonenen reeds berekend, de prijzen uit 

de staten geven de waarde van levende dieren op de hoe ve. "-. 

In bijlage 41 A geven wij de twee reeksen prijzen naast el

kaar per stuk en per jaar. In bijlage 41 B geven w!j de 

vijfjaarlijkse gemiddelden per landbouwgebied en de prijzen 

per kilo. Uit de tabellen moeten wij onthouden dat de prijs 

van de schapen veel sneller stijgt dan die van de GVE of 

van de andere dieren. Bij de schattingswaarden moeten wij 

daarbij noteren dat de prijs twee inzinkingen vertoont : 

een omstreeks 1615 en een omstreeks 1630. De verkoopprijzen 

van de schapen vertonen wel een inzinking omstreeks 1620 

maar later nie~, integendeel de prijs gaat verder de hoogte 

in. Hierbij kan de verhouding berekend worden tussen de 

schattingswaarde en de verkoopprijs bij de slager, enkele 

waarden volgen in onderhavig staatje: 

1560-64 
1615-24 
1625-34 

schatting 

100 
100 
100 

verkoop 

107 
158 
163 

Met uitzondering van het enige gegeven voor de XVIe eeuw 

zien wij dat de verkoopprijs een 60 % hoger ligt dan de 

prijs bij de landbouwers. Over deze verhouding zullen wij 

het nog verder hebben. 

Buiten de Kasselrij Veurne vonden wij slechts de verkoop

prijzen van schapen te Gent voor een zeer korte periode 

(28), in 1570-74 werden de schapen er gemiddeld 5,6 lb par 

per stuk verkocht terwijl in de Kasselrij Veurne de prijs 

er 4,8 lb bedroeg. 

ll. Prijzen van varkens. 

Ook voor de varkens konden wij voor beide land

bouwzones gemiddelde prijzen berekenen uit de stat~n van 

goederen. In bijlage 42 A en B geven wij de prijzen per 

jaar en de vijfjaarlijkse gemiddelden. Er moet hierbij 
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opgemerkt worden dat het hier gaat om varkens zonder on

derscheid maar vooral zeugen met uitzondering van vette 

varkens. \ 

Bij het overlopen van de prijsevolutie zien wij een voort

durende en sterke stijging van de prijs der varkens tot 

1634 waarna de prijs gaat dalen. Dit valt samen met een 

toename van het aantal varkens wat kan wijzen op een over

schot zodat de prijsdaling moet verklaard worden door de 

overproduktie. 

12. De verhouding schattingswaarde-verkooppr i js. 

Voor twee dieren - koeien en schapen - kenne n 

wij zowel de prijs bij de boer als bij de slager. Het moet 

dus mogelijk zijn voor dezelfde periode de eventuele winst 

van de tussenpersonen te berekenen. Nemen wij in er st in

stantie de winst op het rundsvlees. Als uitgangspunt nemen 

wij een koe die 500 kg weegt en de waarde ervan bedr ~gl 

in 1615 54 lb par, in 1640 101 lb par. Bij de slager kost 

het vlees respectievelijk 0,49 en 0,95 lb par per kilo. 

Bij de landbouwer zijn de prijzen per kilo dan 0,11 e n 0,20 

lb par per kilo voor dezelfde jaren. Indien wij reken i ng 

houden met een verlies bij het slachten van 50 % dan ligt 

de prijs bij de slager nog steeds 127 % en 135 % hoger dan 

bij de boer. Wij mogen ook gerust aannemen dat twee personen 

hun brood moeten verdienen met de vermelde winst : de vee

handelaar en de slager. Een eenvoudige berekening zou moe

ten uitwijzen dat beiden een winst van 60 à 70 % kunnen ma

ken. Het zou echter niet realistisch zijn deze getallen voor 

werkelijkheid te nemen, er moet terdege rekening gehouden 

worden met verliesposten, belastingen en risico's die beide 

personen moeten dragen. De veehandelaar moet rekening hou

den met veesterfte en met voeding tijdens de periode dat de 

dieren bij hem blijven, de slager wordt gekonfronteerd met 

verlies dat ontstaat bij vleesbederf. 

In tweede instantie kunnen wij ook de winst berekenen bij 
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de scha pe n. Nemen wij aan dat een schaap op voet 50 kg 

weegt dan noteren wij een prijs bij de landbouwer v~ 7,5 

lb p a r in 1615 en 20 lb par in 1640. Per kilo wordt dit 

0,15 lb e n 0,40 lb. Op hetzelfde ogenblik wordt schapen

vl ee s verkocht tegen 0,50 lb en 1,20 lb per kilo. Qe winst 

b edraagt dan ook respectievelijk 233 en 200 %. Er ~oet 

echter rekening gehouden worden met 50 % verlies bij het 

slachten zodat de winst terugloopt tot 60 à 66 %. Veehan

delaar en slager hebben dus een kleinere winst bij schapen 

dan bij koeien, de risico's wegen ook zwaarder bij de laat

ste soort dieren. 

C. Visserijprodukten. 

In de Kasselrij Veurne werd schijnbaar alleen haring 

aangekocht door de instellingen. Alhoewel andere vis werd 

verbruikt en ook particulieren vis aankochten kunne n wij 

alleen beschikken over prijzen van natte haring. Haring 

werd door de instellingen uitsluitend tijdens de vasten aan

gekocht, zodat de genoteerde prijzen àllen op die periode 

betrekking hebben. In bijlage 43 A en B geven wij de j a ar

lijkse prijzen per 100 stuks in lb par en de vijfjaarlijkse 

gemiddelden met de indices. Uit die indices mogen wij aflei

den dat de haringprijs een zelfde verloop kende als de tar

weprijs maar neiging heeft er licht boven uit te stijgen 

naar het midden van de XVIIe eeuw toe. 

D. De verbruiksgoederen. 

Uit de verschillende rekeningen van instellingen 

konden wij een aantal prijzen van niet-landbouwprodukten 

verzamelen die wij onder de rubriek verbruiksgoederen onder

brengen. Wij behandelen ze een na een, maar gegroepeerd 

volgens soort. 

1. De bouwmaterialen. 

Bij het bouwen van de boerderijen waren de voor

naamste bouwmaterialen bakstenen, metselkalk en hout voor 
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het dak, de deuren en de vensters. Voor het timmerhou t kon

den wij geen prijzen vinden, voor bakstenen en metselkalk 

daarentegen wel. In bijlage 44 A geven wij per rekenings

jaar de prijs van 1 last bakstenen, 1 razier metselkalk en 

100 stuks dekstro in lb par (29). In bijlage 44 B volgen 

dan de vijfjaarlijkse gemiddelden. Metselkalk was een pro 

duct dat ingevoerd werd uit gebieden waar kalk ontgonne n 

werd, enkele vermeldingen in de rekeningen van de Kasselrij 

Veurne laten vermoeden dat kalk uit Saint-Omer per schip 

werd aangevoerd en hoogst waarschijnlijk werd die kalk er 

in de omgeving ontgonnen (30) . Dat Saint-Omer niet de enige 

leverancier van metselkalk was mag afgeleid worden uit de 

vermelding van de aankoop van "Doorniks kalk" voor werken 

in de stad Veurne (31) • 

Het prijzenverloop kunnen wij het best volgen in de tabel

len in bijlage, hier willen wij toch enkele cijfers naar 

voor brengen : 

Periode Index tarwe Index bakstenen Index kalk Index dekst"C O 

1550-54 100 100 100 100 
1560-64 132 79 95 159 
1580-84 422 376 174 
1590-94 279 210 258 489 
1610-14 265 244 141 214 
1640-44 422 260 293 333 

Zowel uit de volledige prijzenreeksen als uit de enkele 

bovenvermelde waarden valt op dat de bouwmaterialen niet 

dezelfde prijsstijging kennen als de tarwe. Wel gaat de in

dex van deze produkten stijgen maar nooit in dezelfde mate 

als die van de tarwe, alhoewel de trend van de indices ge

lijklopend is : stijging tot omstreeks 1590, een lichte da

ling en dan opnieuw stijging. Bij dit alles mag de vraag 

gesteld worden waarom deze bouwmaterialen - met uit~ondering 

van het dekstro dat enigszins de trend van de landbouwpro

dukten volgt - minder snel in prijs stegen, en dit ondanks 

de vervierdubbeling van de lonen in deze periode. De geraad

pleegde bronnen lichten ons daarover niet in maar men kan 
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zich a f vr a g e n of bij deze produkten het aanbod de vraag -niet ging ove rtreffen waardoor de prijzen aan de lage kant 

bleven, ze ker als daarentegen die prijzen tijdens het laat

ste kwart van de XVIe eeuw sterk stegen omwille van de cri

sis. 

Aan de andere produkten willen wij hier even de aandacht 

wijden. In tegenstelling met de metselkalk is baksteen wel 

e e n inheems product. De bakstenen die door de Kasselrij 

Veurne werden aangekocht werden geleverd door personen die 

een "ste enclamp" hadden te Ramskapelle (32), Nieuwpoort 

(33), Diksmuide (34) en Sint-Winoksbergen (35). In de ver-

me lde plaatsen vond men zowel de klei die de grondstof is 

voor bakstenen als de "darynck" - een soort turf - die als 

brandstof gebruikt wordt bij het bakken van de stenen . Om 

de nodige grondstoffen te bekomen moest de steenbakker gr on

den aankopen of in pacht nemen, zo nam Antheunis van He ule 

in 1550 een stuk grond in pacht van de Sint-Niklaa sabdij 

te Veurne : op 2,27 ha mocht hij jaarlijks 8000 bak? tenen 

vervaardigen en op 4,09 ha mocht hij "darinc scieten "; d e ze 

gronden waren gelegen in de parochie Beoosterpoort (36). 

Uit de Kasselrijrekeningen weten wij dat er twee soorten bak

stenen in gebruik waren : de gewone baksteen, die nog in 

veel oude bouwwerken te zien is, en de "duynebryckep " of 

"groote brycken duyne vorme" die ongeveer viermaal zoveel 

kosten als de gewone bakstenen (37); waarschijnlijk gaat het 

hier om stenen afkomstig van de afbraak van de resterende 

puinen van de abdij Ter Duinen te Koksijde (38). 

Boven vermelden wij dat de daken gedekt werden met pannen 

of met dekstro. In de meeste gevallen werd roggestro ge

bruikt dat in de bronnen steeds "gleys" of "gleyschoven" ge

noemd wordt. Gewoonlijk werd dit stro per 100 schoven ver

handeld. 

2. De Brandstoffen. 

In de verschillende instellingsrekeningen worden 

vrij veel prijzen van brandstoffen teruggevonden. Men had 
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trouwens voortdurend behoefte aan brandstoffen : i~ de w1:-n

ter voor de verwarming en in de zomer voor het bereiden van 

warme maaltijden. Uit de bronnen konden wij afleiden dat de 

meeste gebruikte brandstoffen hout, kolen en "darynck" wa

ren (39) . Brandhout kwam in alle soorten en vormen voor maar 

toch was de "fagot" of mutsaard de meeste gebruikt hout

brandstof. 

De "darynck" was een soort turf die nagenoeg overal in de 

polders op geringe diepte kan gevonden worden. Vooral waar 

de "darynck" weinig diep onder het maaiveld voorkwam werd 

deze brandstof massaal opgedolven. Waarvandaan de kolen kwa

men, konden wij uit de onze bronnen niet uitmaken. De ver

melde prijzen zijn afkomstig uit de rekeningen van de dis 

en het gasthuis van Nieuwpoort, de enkele fragmentarische 

vermeldingen van kolen in de Veurnse kasselrijrekeningen 

geven een prijs die ongeveer dubbel zo hoog ligt als te 

Nieuwpoort (40) . 

De prijzen van de diverse brandstoffen werden opgenomen per 

jaar in bijlage 45 A en per vijfjaarlijkse periode in bij

lage 45 B. Hier geven wij enkele uiterste waarden : 

Periode Index tarwe Index darynck Index kolen Index mu tsaar-
den 

1550-54 100 100 100 100 
1560-64 132 139 102 108 
1570-74 234 267 118 142 
1680-84 422 410 217 372 
1595-99 354 237 197 296 
1610-14 265 370 159 308 
1640-44 422 341 262 711 

Van de drie vermelde soorten brandstof is het alleep de 

"darynck" die de tarweprijs in zekere mate volgt, de andere 

prijzen liggen lager, zoals de kolen, of hoger zoals de 

mutsaarden. De trend die de tarweprijs kent is ook terug te 

vinden in de brandstofprijzen ondanks de ongelijke aanvan

kelijke trend tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw. Op

vallend is de sterke prijsstijging van de mutsaarden, de 
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typische brandstof van de zandleemstreek. Deze prijsstij-/ 

ging moet dan ook gezien worden in het kader van een sterke 

stijging van de vraag ten gevolge van de demografische ex

pansie tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw. 

§ 2. De evolutie van de lonen. 

A. De nominale lonen. 

Voor het verwerken van de diverse bouwmaterialen 

waren gespecialiseerde werklieden nodig, de voornaamsten 

waren de metselaars, de strodekkers en de timmerlieden. 

Zij werden meestal per dag betaald en wij konden een aantal 

gegevens over hun loon verzamelen, dit zowel voor het plat

teland als voor de steden Veurne en Nieuwpoort. Alle lonen 

werden opgenomen in bijlage 46. Bij de lonen van de XVIIe 

eeuw kan opgemaakt worden dat die nagenoeg ongewijzigd wa

ren gebleven. D. Dalle stelde vast dat de timmerlieden er 

25 stuivers of 2,5 lb par verdienden, de metselaars kregen 

20 stuivers of 2 lb par per dag (41) . Ondanks de vele hia

ten die in onze lonenreeks voorkomen konden wij enerzijds 

vaststellen dat er slechts kleine verschillen in loon be

stonden tussen metselaars, dekkers en timmerlieden zowel op 

het platteland als in de steden Veurne en Nieuwpoort en an

derzijds is het duidelijk dat er zich een evolutie in de 

lonen heeft voorgedaan. Wij vonden het geraadzaam de lonen 

uit ons studiegebied te vergelijken met de lonen te Brugge. 

Bij het opstellen van de lonenreeksen te Brugge stelde 

E. Scholliers vast dat de lonen in de loop van de XVIe eeuw 

heel wat wijzigingen ondergingen : de lonen vervierdubbel

den er tussen ca 1550 en 1600. De grote loonaanpassingen de

den zich voor in 1559-62, in 1574-76, in 1580-83 en in 

1595-1602 (42) . Wij gebruikten dezelfde perioden om de 

loonsevolutie in de Kasselrij Veurne te volgen. Omdat wij 

zeer weinig gegevens per beroep bezitten hebben wij alle lo

nen samengenomen. 
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Evolutie v a n het gemiddeld loon en de loonindex. 

Pe riode 

1550-59 
1559-63 
1563-74 
1574-76 
1576-1580 
1580-84 
1584-94 
1594-1602 
1602-20 
1620-30 
1630-45 
1602-45 

Gem. loon per dag 

0,52 lb par 
0,68 
0,87 
1, 50 ( 43) 
1,02 
1,45 (43) 
1,52 
1,70 
1,68 
1,76 
1,36 
1,79-2,00 

Index 

100 
130 
167 
288 
196 
278 
292 
326 
323 
338 
357 
344-384 

Bij deze reeks willen wij duidelijk stellen dat de vermelde 

lonen contractlonen zijn, het werkelijk verdiend loon be

draagt maximaal 70 % van het contractloon (44). 

In de bovenvermelde perioden kunnen wij duidelijk de traps

gewijze stijging van de lonen volgen die eindigt met de bij

na verviervoudiging der lonen in de XVIIe eeuw. Tegenove r 

deze nominale lonen is het noodzakelijk het reële loon te 

bepalen. 

Vooraleer wij dit reële loon gaan berekenen willen wij erop 

wijzen dat de lonen van knechten en meiden en landbouwarbei

ders in de hoofdstukken V, VI en VII behandeld worden. 

B. De reële lonen. 

Het bepalen van het werkelijke loon kan het best ge

beuren door dit loon uit te drukken in liter tarwe, het ba

sisvoedsel bij uitstek. Wij nemen hierbij de tarweprijs van 

Brugge als uitgangspunt omdat deze reeks de meest volledige 

is. Voor iedere loonperiode geven wij de gemiddelde tarwe

prijs voor die periode, de lonen in 1 tarwe en de indices 

van het aldus bekomen reële loon. 

) 
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Re~le arbeidersloon. 

Periode Loon Tarweprijs 1 tarwe index 

1550-59 0,52 4,59 11,3 100 
1559-63 0,68 5,10 13,3 117 
1563-74 0,87 6,00 14,5 128 
1574-76 1,50 7,45 20,l 178 
1576-80 1,02 7,53 13,5 120 
1580-84 1,45 10,14 (45) 14,3 126 
1584-94 1,32 13,18 10,0 88 
1594-02 1,70 12,55 13,5 120 
1602-20 1,68 10,11 16,6 147 

2,00 19,8 175 
1620-30 1,76 13,76 12,8 113 

2,00 14,5 129 
1630-44 1,86 14,98 12,4 110 

2,00 13,3 118 

Uitgangspunt voor deze tabel was het nominale loon zoals 

het in de bronnen werd genoteerd. Daarbij dient opgemerkt 

te worden dat de lonen van het platteland en in de steden 

nagenoeg niet verschilden, eveneens ontbrak een onderscheid 

tussen zomer- en winterloon. 

Tussen 1550 en 1644 stijgt het nominale loon van de arbei

ders aanzienlijk, men mag een verviervoudiging van de lonen 

als reëel aannemen. Het reële loon werd berekend in 1 tarwe. 

De indices van dit loon vertoont een totaal ander verloop. 

Aanvankelijk stijgt het reële loon snel tot 1574-76 om dan 

even vlug te dalen tot een dieptepunt in 1584-89. Onmiddel

lijk na de crisis mag een nieuwe loonsstijging genoteerd 

worden die echter naar het midden van de XVIIe eeuw toe ver

loren gaat. Zo was het reële loon van de arbeiders in 95 

jaar tijd slechts met 10 tot 20 % gestegen. Een verklaring 

van deze evolutie dient gezocht te worden in verschillende 

factoren. 

Enerzijds is er de voortdurende stijging van de levensduurte 

hier uitgedrukt in de stijging van de tarweprijs. Deze prijs

stijging is vlugger gegaan dan de loonsstijging zodat de 

arbeiders steeds meer geld aan de tarweaankoop moesten be

steden. Tijdens het derde kwart van de XVIe eeuw werd de 

tarweprijsstijging opgevangen door een aantal loonaanpassingen, 



- 151-

waarom gebeurde dit niet tijdens de eerste helft van de 

XVIIe eeuw ? Het antwoord moet gezocht worden in de demo

grafische evolutie van de Kasselrij Veurne. De bevolkings

aangroei werd nagenoeg niet opgevangen door een uitbreiding 

van het aantal bedrijven of door een stijging van het aan

tal werkkrachten op de bedr~jven (46) • De overtollige werk

krachten moesten dus goedschiks kwaadschiks terecht komen 

bij de bestaande groep arbeiders zodat daar een overschot 

aan arbeiders ontstond. Gezien het aanbod van arbeidskrach

ten de vraag overtrof kon loonsstijging moeilijk verwacht 

worden, vandaar een gelijkblijvend nominaal loon en een da

lend reëel loon. 

C. De index van de levensduurte. 

Om het nominale loon in reëel loon om te zetten ge

bruikten wij de tarwe als omrekeningsfactor. Voor andere 

tabellen moet ook een omzetting gebeuren die meer e l ementen 

diende te omvatten. Zo konden wij een index van de i evens

duurte naar voor brengen waarin volgende elementen ~eespeel

den : voeding, verwarming, bouwmaterialen. Wij namen aan dat 

8/10 van de kosten naar voeding gaan, 1/10 naar verwarming 

en 1/10 naar bouwmaterialen. Bij de voeding zelf werd 3/5 

van de kosten aan tarwe toegewezen, 1/5 aan vlees en 1/5 aan 

zuivel. In bijlage 47 geven wij per vijfjaarlijkse periode 

de indices van de verschillende produkten en een afgewogen 

algemene index, hier willen wij ons beperken tot enkele 

uiterste waarden 

1550-54 
1575-79 
1580-84 
1585-89 
1605-09 
1640-44 

voeding 

100 
179,8 
314,6 
378,8 
245,2 
501,5 

bouwmaterialen 

100 
172,1 
263 
266,1 
384,6 
315,6 

verwarming 

100 
235,7 
390,8 
304 
314,7 
517,9 

algem. index 

100 
184,6 
317,7 
360 
266,1 
484,5 

Door zijn samenstelling wordt de index van de levensduurte 

uiteraard sterk beïnvloed door de index van de voedingswaren , 
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toch mag niet uit het oog verloren worden dat de index van 

de verwarmingsprodukten nog sterker stijgt dan die van de 

voedingsmiddelen. 

§ 3. De evolutie van de lasten. 

Op de bevolking van de Kasserlij Veurne en op de dieren 

van deze streek werden geregeld lasten gelegd. Deze belas

tingen waren van uiteenlopende aard. In de eerste plaats 

noemen wij hier de lasten opgelegd en geïnd door het Kassel

rijbestuur in naam van het centraal bestuur. Deze lasten 

werd per gezin betaald naargelang de grootte van hun exploi

tatie voor de landbouwers en volgens een vaste aanleg voor 

de andere personen (47). Naast de genoemde lasten - gewoon

lijk "landskosten" genoemd - bestonden nog parochielasten 

die uiterst zelden te meten zijn omdat de meeste parochie

rekeningen voor deze periode ontbreken. Tijdens de XVIe en 

XVIIe eeuw werden nieuwe belastingen ingevoerd waarvan de 

impost, het bestiaelgeld en de maalderijbelasting de voor

naamste waren (48) . In bijlage 48 geven wij een overzicht 

van de globale bedragen van deze belastingen en een index 

van het totaal. Belangrijker dan de nominale bedragen - die 

toch nooit op volledigheid kunnen bogen - is de evolutie 

van de belastingsindex. Tussen 1550 en 1579 zien wij de be

lastingen een eerste maal stijgen om terug te vallen tot 

onder het uitgangsniveau. Van 1580 tot 1624 schommelen de 

lasten nagenoeg voortdurend rond een zelfde niveau dat het 

dubbel bedraagt van de vorige periode. Na 1625 volgt een 

scherpe stijging die vooral in 1635-44 een niveau bereikt 

dat zevenmaal hoger ligt dan in de XVIe eeuw. 

Op de gronden gelegen in de polders van Veurne-ambacht wordt 

een specifieke belasting geheven : de "ovine" of waterge

schot. Deze belasting wordt per oppervlakteëenheid geïnd 

maar vertegenwoordigde slechts een miniem bedrag (49) • 
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BESLUIT 

In dit hoofdstuk schonken wij de meeste aandacht aan de 

evolutie van prijzen en lonen. De lonen evolueerden tijdens 
op een 

de onderzochte periode snel enygelijkaardige manier in ge-

bieden buiten de Kasselrij Veurne (50) maar echter niet 

snel genoeg om de voortdurende stijging van de kosten van 

levensonderhoud te kunnen bijhouden. 

Wij konden het prijsverloop van een hele reeks produkten 

volgen en steeds opnieuw moesten wij terugvallen op de evo

lutie van de tarweprijs. De tarweprijs is dus werkelijk de 

motor van de prijsstijgingen van andere landbouwprodukten 

en in mindere mate van de niet-landbouwprodukten. 

Bij dit alles vallen wij terug op de vraag wat de oorzaak 

kan zijn van de sterke prijsstijging van de tarwe tussen 

1550 en 1645. Alhoewel een onderzoek naar deze oorzaken bui

ten het kader van deze studie valt kunnen wij samen met 

B. Slicher van Bath de dominerende invloed van de demogra

fische expansie tijdens deze periode niet ontkennen (51) . 

Daarbij mogen wij niet vergeten dat de tarweprijsstijging 

in de Kasselrij Veurne niet afwijkt van de tarweprijsstij

gingen in andere delen van de Nederlanden en Frankrijk. 
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Hoofdstuk III Noten. 

(1) B.H. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van 
West-Europa (500-1850), pp. 216-219. 

(2) Zie de prijzenreeksen d0or A.E. Verhulst, Prijzen van 
granen, boter en kaas te Brugge •• , in Dok. II, pp. 
37-39. 

(3) Ibidem. 

(4) A. Wyffels, Prijs van tarwe per hoet te Diksmuide in 
groten Vlaams, in Dok. I, pp. 58-61. 

(5) J. Vermaut, Prijzen van tarwe en rogge te Nieuwpoort 
en gewicht van het brood, in Dok. I, pp. 67-83. 
RAB, Nieuwpoort, nr. 3278-3280. 

(6) Voor het bepalen van de duurtejaren lieten wij ons lei
den door de methode gebruikt door E. Scholliers in 
Loonarbeid en honger. De levensstandaard in de XVe en 
XVIe eeuw te Antwerpen. 

( 7) Voor de bronnen zie bijlage 28 B. 

(8) Voor de bronnen zie bijlage 28 c. 

( 9) Voor de bronnen zie bijlage 28 D. 

(10) Voor de problemen rond de prijsvorming van de graange-
wassen verwijzen wij naar M.J. Tits-Dieuaide, La For-
mation des Prix céréaliers en Brabant et en Flandre 
au XVe siècle. 

(11) Berekend naar volgende formule 

R : (:x:-x)(~-~) 

Vrc.x -x)i~ (~-g)t 
( 12) Voor de bronnen zie bijlage 29 B. 

(13) Gent Sint-Pieters verwijst naar de prijzen genoteerd 
in de merkuriale van de Sint-Pietersabdij, Gent-in
stellingen verwijst naar de bijdrage van M. Toch, 
Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen (16e eeuw) 
in Dok. IV, Brugge, 1973, pp. 326-396. / 

(14) c. Vandenbroeke, Agriculture et Alimentation, p. 97. 



- 155 -

(15) A.E. Verhulst, o.c., p. 12. 

(16) Voor de bronnen zie bijlage 29 C. 

( 17) Idem. 

(18) Idem. 

(19) J. Vermaut, Prijzen uit Brugse instellingsrekeningen 
(17e eeuw)" in Dok. I, pp. 100-101. 

(20) Ibidem, pp. 100. 

(21) J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomie •.• , 
p. 93. 

( 2 2 ) RAB , KV, S t . v • G • 4 8 . 

(23) RAB, Kerkarchief Oostkerke, 3-5. 

(24) J. Vermaut, o.c., pp. 103-106. Alle boterprijzen wer
den samengevoegd en er werd een gemiddelde berekend. 

(25) RAB, KV, Kasselrijrekeningen, 2-101, passim. 

(26) F. De Potter, E. Ronse, P. Borre, Geschiedenis der 
Stad en Kastelnij van Veurne, dl. I., p. 9. 

(27) E. Scholliers, Prijzen en lonen te Antwerpen en in het 
Antwerpse (16de-19de eeuw), in Dok. II, pp. 694-695. 

(·28) M. Toch, Prijzen uit Gentse instellingsrekeningen 
(16e eeuw) , Dok. IV, Brugge, 1973, pp. 326-396. 

(29) Uit de rekeningen stelden wij vast dat de last 
ca. 10000 bakstenen bevatte. 

( 30) RAB, KV, Kasselrijrekeningen, nr. 26, f o 35 en nr. 56 
f o 23. 

( 31) RAB, KV, Rek. Kas., 78, f o 21 vo. 

(32) RAB, KV, Rek. Kas., 56, f o 23 vo. 

( 3 3) RAB, KV, Rek. Kas., 54, f o 23 vo. 

(34) RAB, KV, Rek. Kas., 73, f o 10. 

(35) RAB, KV, Rek. Kas., 52, f o 27. 

( 3 6) RAB, Aanw. 6898, f o ll. 
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(37) RAB, KV, Rek. Kas., 64 f 0 21 v 0 e, 50 f 0 24. 

(38) Op de hoeve Turfhuis te Koksijde is er een stuk grond 
van 0,6 ha waarop puin, stenen en ander materi~al werd 
opgestapeld van de verwoeste abdij Ter Duinen, zie 
ASB, Ter Duinen, 172, f 0 49. 

(39) In de bronnen is er sprake van "carbonckelcolep" en 
"buscolen". 

(40) RAB, KV, Rek. Kas., passim. 

(41) D. Dalle, De Bevolking, p. 92. 

(42) E. Scholliers, Lonen te Brugge en in het Brugse Vrije 
(XVe-XVIIe eeuw), in Dok. II, pp. 87-89. 

(43) Wij beschikken in dit geval slechts over twee gegevens 
waardoor dit gemiddelde moeilijk in aanmerking kan 
komen. 

(44) E. Scholliers, De lagere klassen. Een Kwanti t atieve 
benadering van levensstandaard en levenswijze, p. 
166. 

(45) Daar de priJs voor Brugge ontbreekt hebben wij de prijs 
te Oostkerke genomen. 

(46) Zie dienaangaande Hoofdstuk II. 

(48) P. Vandewalle, Belastingbetalers in de Kasselrij 
Veurne, p. II-III. 

(49) Voor de bedragen per ha zie bijlage 64. 

(50) E. Scholliers, Lonen te Brugge en in het Brugse Vrije 
(XVe-XVIIe eeuw), in Dok. II, p. 89. 

(51) B. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van 
West-Europa, (500-1850), pp. 216-218. 
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H 0 0 F D STUK IV. 

Eigendom en Pacht. 

In het t weede hoofdstuk stelden wij vast dat een groot aantal 
bedrijven niet toebehoorde aan de personen die het bedrijf uit
baatten. In de zandleemstreek behoorde ongeveer 25 % en in de 

polders ongeveer 10 % van de bewerkte grond toe aan de bedrijver. 
Alle andere grond werd in pacht gehouden van eigenaars die tot 
verschillende sociale groepen behoorden. Wij willen er hier 

terloops de aandacht op vestigen dat in de Kasselrij Veurne 

en de aanpalende gebieden alleen pacht en eigendom voorkwam, 
het begrip tenure is er totaal onbekend en cijns kwam er slechts 
hoogst uitzonderlijk voor. Cijns werd aangetroffen buiten de 

eigenlijke landbouwwereld: enkele huizen stonden op cijnsgrond. 

Het feit dat zoveel grond niet toebehoort aan de l andbouwers 
die hem bewerken, mag niet over het hoofd gezien worden. Het is 

nodig na te gaan wie de eigenaars van deze gronden waren , welke 

de verhoudingen waren tussen eigenaar en pachter, welke p cht
prijs deze eigenaars vroegen en hoe deze pachtprijs evolueerde. 
Wij moeten daarnaast nagaan welke invloed de economische doel
stellingen - voor zover die bestonden - van de eigenaars op de 
landbouweconomie van de Kasselrij Veurne hadden. Gezien er in 
de Kasselrij Veurne en in de aanpalende gebieden geen noemens

waardige nijverheid te vinden was, met uitzondering van de 

saainijverheid te Hondschoote (1), was de economische situatie 

van de landbouwers-pachters determinerend voor de totale econo
mische toestand in de Kasselrij Veurne. 

§ 1. Eigendom en eigenaars. 

A. De toestand in de tweede helft van de XVIe eeuw. 

Dank zij het bestaan van een aantal penningkohieren, was 
het mogelijk het grondbezit van de verschillende sociale groe

pen te evalueren. 
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1. De toestand in 1555. 

In 1555 werd een tiende penning geheven en voor twee 

parochies uit de Kasselrij Veurne bleven de kohieren bewaard: 
Lo-parochie en Reninge. De eerste parochie ligt in de polder

streek, de tweede zowel in de polders als in de zandleemstreek. 

Voor deze twee pa rochies, die volgens de kohieren samen 3165 ha 
groot waren (2), kunnen wij alleen een indeling per sociale 
groep geven. De s ociale groepen zijn: de adel, de landbouwers, 

de niet-landb ouwers, de instellingen en de abdijen en kloosters. 
Wij krij gen volgend resultaat: 

Soc iale groep ha % 
Ad el 146,1 4,6 
Niet-landb. 55,4 1,7 
Abdijen 436,1 13,8 
Instellingen 245,8 7,8 
Landbouwers-

stand 2281,6 72,1 
totaal: 3165 

Opvallend is hoe het grondbezit (2b) van de landbouwersstand 
allesoverheersend is, ook het bezit van abdijen enkJoosters 
viel op. Het zijn de abdijen van Lo, Clairmarais en Merkem die 

de meeste grond uit deze groep in eigendom bezitten. Deze resul
taten mogen zeker niet overschat worden want twee parochies 
maken nog geen Kasselrij uit. 
Even opvallend is de tegenspraak tussen deze cijfers en de reeds 
boven vooropgestelde verhouding die aantoont dat de landbouwers 
maximaal 25 % van de grond in eigendom hadden. Wij komen hier 
verder op terug . 

2. De toe s t and in 1569-1578. 
Waar er voor 1555 slechts een paar penningkohieren 

voorhanden waren, kunnen wij voor 1569-78 een reeks kohieren aan
halen die betrekking heeft op 32 parochies en heerlijkheden, dit 
met een gezamelijke oppervlakte van 19840,8 ha of ongeveer 45 % 
van de Kasselrij Veurne (3). De gegevens uit deze penningkohieren 
werden met de computer bewerkt en één van de opgaven bestond er

in de eigendommen per groep te rangschikken en hun grootte te 
berekenen. Er werd per parochie en per groep een overzicht gemaakt 
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dat volgt in bijlage 49. Anderzijds werd ook een lijst opgesteld 
waarin de eigenaars werden gerangschikt volgens orde van grootte 
van hun eic endommen. Vooraleer wij de verschillende soorten 
eigenaars afzonderlijk bestuderen, moeten wij ons de vraag stel
len of deze eigenaars behoorden tot de klein- of de grootgrond

bezitters. Vooraf moet eerst bepaald worden hoe groot klein- en 
grootgrondbezit eigenlijk was. Daar wij reeds de bedrijven vol

gens orde van grootte hadden ingedeeld, kunnen wij deze indelin5 
volgen om de indeling volgens grootte door te voeren. Daarbij 
rijst wel een klein probleem: waar wij voor de bedrijven een on
derscheid konden maken tussen polders en zandleemgebied, was dit 
voor de eigendommen onmogelijk. Wij weerhielden hier de indeling 
die voor de polderbedrijven werd gebruikt: enerzijds krijgen wij 

aldus de ruimste indeling, anderzijds zal het grootgrondbezit 

zeker niet overschat worden. 
Volgende indeling zal dus weerhouden worden: 

Kleingrondbezit 0 tot 10 ha 
Middelgrootgrondbezit 10 tot 25 ha 
Grootgrondbezit meer dan 25 ha 

Volgens deze indeling konden wij uit de gegevens van de computer 

volgende situatie voorstellen: 
Kgb (4) 2318 eigenaars of 82 % 
Mggb 373 13 
Ggb 135 5 
Totaal 2828 eigenaars 

Het hoeft geen enkel betoog dat volgens deze benadering het aan-
tal kleingrondbezitters allesoverheersend is, men zou onmiddel
l i jk kunnen stellen dat het kleingrondbezit in de Kasselrij 
Veurne veruit de bovenhand haalde. 0eze benadering van het grond

bezit is veel te eenzijdig, er moet nagegaan worden hoeveel 

grond per eigenaarsgroep aanwezig was. Uit dezelfde co9puter-

gegevens konden wij 
Kgb 
Mggb 
Ggb 
Totaal 

volgend staatje maken: 

6201,5 ha of 31 % 
5740,4 29 
7898,9 40 

19840,8 ha 



- 160 -

Uit het staatje komt een totaal ander beeld van het grondbezit 
naar voor: de 2Jl8 kleine eigenaars hadden slechts Jl % van 
het totale grondbezit in handen, terwijl de middelgroot- en 
gro~tgrondbezitters 69 % van de grond in eigendom hielden. Het 
kleingrondbezit vertegenwoordigde een gemiddelde van 2,7 ha per 
eigenaar, de andere groepen haalden een gemiddelde vap 26,8 ha 
per eigenaar. Er moet er mee rekening gehouden worden dat het 
grondbezit van de polders en de zandleemstreek werd samengevoegd 
en dat het grootgrondbezit in de polders wel wat hoge+ lag dan 
in de zandleemstreek. Nochtans kan men vanuit deze va~ tstelling 
niet beweren dat alle grootgrondbezit in de polders lag en alle 
kleingrondbezit in de zandleemstreek, in beide gebieden kwamen 
alle soorten grondbezit voor. 

Bij de bespreking van de verschillende soorten eigena~rs kan wel

licht een verklaring gevonden worden voor de tweeledi~heid in 
het grondbezit. 

a . de adel. 
In de Kasselrij Veurne waren er gronden die toebehoorden zowel 

aan de hoge adel, die vooral buiten de Kasselrij woo~nde, als 
aan de landedelen die meestal in de stad Veurne woonden maar ook 
als landbouwer op het platteland vermeld werden. Uit de penning
kohieren kennen wij hun namen en soms kan hun woonplaats aange
wezen worden. Uit de schepenregisters van de Kasselrij Veurne 
enerzijds en de genealogische publikaties anderzijds (5) weten 
wij dat de meeste edellieden - die nagenoeg allen de titel 
Jonkheer droegen - behoorden tot families die reeds lang te 

Veurne of in de Kasselrij Veurne woonden. 
Uit de gegevens in bijlage 49 konden wij de toestand van het 
grondbezit bij de adel volgen: de adelijke eigendom is in de 

polders het grootst te Eggewaartskapelle met 45,7 % van de to
tale oppervlakte, het kleinst te Ramskapelle met 4,6 %. In de 
zandleemstreek was het adelijk grondbezit het grootst in de 

heerlijkheid Couthove bij Proven met JJ,2 % en het kleinst in de 
heerlijkheid Hofland waar geen adelijk grondbezit w~rd aange

troffen. 
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Per landbouwzone krijgen wij dan volgend beeld: 
Gebied Totale Grondbezit % 

o:i;rnervl. adel 

Zone 1 3200,5 ha 798,8 ha 24,9 
Zone 2 5964,5 908,3 15,2 
Polders 9165 1707,1 18 ,6 
Zone 3 4882,8 516,9 10,6 
Zone 4 5793 615,6 10,6 
Zandleem 10675,8 1132,5 10,6 
Kas. Veurne 19840,8 2839, 6 14,3 

Het adelijk grondbezit was niet even sterk aanwezig, in de pol~ 
ders ziet men een grotere aanwezigheid dan in het zandleemgebied 
en binnen de polders is het adelijk grondbezit het grootst in 
het Oudland of Zone 1. In de zandleemstreek was er geen verschil 
tussen de streek ten noorden en die ten zuiden van de IJzer. 
Voor de totale Kasselrij Veurne mag men aannemen dat de adelij
ke eigendom ongeveer 14 % van de totale grond bedroeg, 
Onmiddellijk kan men hier de vraag stellen tot welke soort ei-
genaars de edellieden moeten gerekend worden. Een antwoord op 

deze vraag vinden wij in de volgende staat: 
aant. eigenaars ~ aantal ha ~ 

Kgb 62 44,6 238,2 8,4 
Mggb 45 32,4 763,7 26,9 
Ggb 32 23 1837,7 64,7 
totaal 139 2839,6 

Zonder enige twijfel kan aangenomen worden dat de edellieden 
tot de groep der grootgrondbezitters behoren wat hun eigendom 
in ha aangaat. In aantal bestond er toch nog een grote groep 
klein- en middelgrootgrondbezitters. Binnen de groep der groot
grondbezitters zien wij volgende spreiding: 

25 tot 50 ha: 20 eigenaars 100 tot 125: 2 
50 75 6 125 150 1 
75 100 3 

De diverse edellieden met een grondbezit boven de 100 ha waren: 

- Jo. Joos de Doys, van Bulskamp, bezat 107,7 ha in eigendom 
die verpacht werden aan 18 pachters uit Bewesterpoort, Wulverin
gem, Oostvleteren, Bercle, het Vrije van Sint-Omaar$ en Eg

gewaartskapelle; 
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Jo. Jan Schinckele, van Adinkerke bezat 110,8 ha in eigen
dom, naast zijn hoeve verpachtte hij een groot deel aan 25 
pachters uit Wulveringem, Bercle, Adinkerke, Bewesterpoort, 
Beveren en het Vrije van Sint-Omaars; 

- Heer Philips van Ongnies bezat lJl,4 ha in eigendom, daarvan 
hield hij een aantal ha bos voor eigen uitbating, de rest werd 
verpacht aan 17 pachters uit Oostvleteren, Westvleteren, Nieuw
kapelle en het Vrije van Sint-Omaars. 

Het valt op hoe de bovenvermelde eigenaars zowel in de polders 
als in de zandleemstreek eigendommen hadden en hoe verdeeld dit 
grondbezit was, dit kwam vooral tot uiting in het groot aant al 
pachters. 

In de bestaande literatuur gingen wij op zoek naar ver gel ijkings
materiaa l aangaande het grondbezit en in casu het adel i jk grond
bezit. De eerder schaarse gegevens brengen wij samen in volgend 

overzicht, wij geven het procentuele aandeel van de adel in het 
totale grondbezit: 

- Meigem 1571: 7,1 % (6); 
- Land van Schorisse·l571: 12 % (?); 
- Land van Dendermonde 1571: 26,8 % van het grootgrond-

bezit (8); 
- Geluwe 1569: ca 20 % (9); 
- Holland ca 1520: ca 10 % (10); 
- Friesland ca 1520: ca 20 % (11); 
- Salland 1520: 29,6 % (12); 
- ZO van Parijs ca 1550: 8 à 12 % (lJ). 

De waarden liggen ver uiteen en zijn moeilijk vergelijkbaar, 

todh mogen wij vaststellen dat het adelijk bezit nergens hoger 
lag dan JO %. Het aandeel van het adelijk bezit in de Kassel
rij Veurne hield het midden tussen de eerder lage waarden van 
Meigem en Parijs en de hoge waarden in Noord-Nederland. 

b. de niet-landbouwers. 
Met de groep niet-landbouwers bedoelen wij niet de werklieden 

uit de landbouwwereld of de enkele herbergiers en winkeliers uit 
de landelijke parochies die toch weinig of niets in eigendom 
bezaten, maar een groep personen die een beroep uitoefene~ dat 
ver van de landbouw afstond of de titel van " meester 11 droegen. 
In deze groep mensen horen thuis alle mensen met de titel " mees-
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ter ", de priesters en de stedelijke burgerij. Over deze laatste 
groep hebben wij nagenoeg geen inlichtingen: hoogstwaarschijnlijk 
waren zij weinig talrijk. Wij willen er hier op wijzen dat de 
inwoners van Veurne veeleer tot de groep landbouwers en aanver
wanten moet gerekend worden .gezien de vele familiale banden 

tussen deze inwoners en de landbouwers uit de omgeving. 
Uit de gegevens in bijlage 49 was het mogelijk een indruk te 
krijgen van het grondbezit van deze personen. In de polders vond 
men het grootste aandeel van deze groep in het Vrije van Rijsel 
te Stuivekenskerke met 16,2 %, het kleinste te Adinkerke waar 
geen eigendom van deze groep te vinden was. In de zandleemstreek 
werd het grootste aandeel gevonden te Krombeke met 6,7 %;in de 
heerlijkheden Hofland, Tempeliers en Vrije van Sint-Omaars werd 
er geen eigendom van deze groep aangetroffen. 
Per landbouwzone krijgen wij de volgende resultaten: 

Gebied Totale Eigendom % 
Zone 1 3200,5 ha 60,2 ha 1,9 
Zone 2 5964,5 252,l 4,2 
Polders 9165 312,3 3,4 
Zone 3 4882,8 92,5 1,9 
Zone 4 5793 151,2 2,6 
Zandleemstreek 10675,8 243,7 2,3 
Kas. Veurne 19840,6 556 2,8 

Het grondbezit van de groep " niet-landbouwers '' was zeker niet 
groot: nauwelijks 3 % van de grond in de Kasselrij Veurne is in 

handen van deze bevolkingsgroep. Dit is niet te verwonderen 
enerzijds door het sterk overheersend agrarisch karakter van de 
streek en anderzijds door de afwezigheid van grote steden in de 
buurt waar kapitaalkrachtige burgers als grondeigenaar in aan
merking zouden komen. Toch mogen wij de vraag stellen tot welke 
soort eigenaars deze personen behoorden. Het antwoord kan uit 
de volgende tabel gelezen worden: 

aant. eigenaars ~ aantal ha ~ 
Kgb 20 50 33,2 6 
Mggb 13 32,5 219 39,3 
Ggb 7 17,5 303,8 54,6 

totaal: 40 556 
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De tweeledigheid, die bij de totale groep eigenaars werd aange
troffen, valt ook hier op: een groot aantal eigenaars bezit wei
nig terwijl anderzijds een klein aantal personen zeer veel grond 
in eigendom hebben. Met meer dan de helft grootgrondbezit moeten 
wij ook de groep " niet-landbouwers " tot de grootgrondbezitters 
rekenen. Binnen de groep bestond volgende spreiding: 

25 tot 50 ha: 4 eigenaars 
50 tot 75 ha: J eigenaars 

Geen enkele eigenaar had eigendommen boven de 100 ha. De grootste 

grondbezitter was Mr. Jan de Vynck die 68,9 ha in eigendom be
zat, deze gronden werden verpacht aan 11 pachters in Ramskapelle; 
Pervijze, Beoosterpoort en het Vrije van Rijsel in Stuivekens
kerke. Hoogstwaarschijnlijk woonde deze eigenaar in Nieuwpoort. 
Uiteindelijk willen wij nagaan of in andere streken waarover in
lichtingen bestaan het grondbezit van deze groep groter of klei

ner was dan in de Kasselrij Veurne. Wij vonden een aantal gegevens 

waarvan wij het procentuele aandeel tegenover he t to tale grond
bezit geven: 

- Meigem 1571: 19,4 % (14); 
- Land van Dendermonde 1571: 17,4 % van het groot-

grondbezit (15); 
- Land van Schorisse 1571: 5,3 % (16); 
- Holland ca 1520: 15 tot 22,6 % (17); 
- Friesland ca 1520: weinig (18); 
- ZO van Parijs ca 1550: 40 % (19). 

Onmiddellijk valt op dat in die plaatsen die dicht bij grote 
steden liggen, het aandeel van de burgerij - in de Kasselrij 
Veurne in de groep " niet-landbouwers " vallend - heel wat hoger 
lag dan in de landelijke gebieden. Zo zien wij een onderscheid 
tussen enerzijds Meigem, het Land van Dendermonde, Holland en 
de streek ten ZO van Parijs en anderzijds de Kasselrij Veurne, 

het Land van Schorisse en Friesland. 

c. de instellingen. 
Wanneer wij de term " instellingen " gebruiken, is dit om 

een zo groot mogelijke groep werdeldlijke en geestelijke, ste
delijke en parochiale, grote en kleine instellingen te kunnen 

samenbrengen. Inderdaad, in de Kasselrij Veurne bestonden ei-
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gendommen van zeer grote instellingen zoals de hospitalen, de 
godshuizen en de armendissen van de omliggende steden Veurne, 

Nieuwpoort en Diksmuide. Daarnaast had iedere parochie minstens 
een armendis en een kerkfabriek, maar ook een aantal zeer kleine 
instellingen zoals broederschappen en kapellen van een bepaalde 
kerk. 

De verdeling van het grondbezit van de instellingen per parochie 
werd in bijlage 49 opgenomen, hier houden wij ons bij de ver
deling per landbouwzone. In de polders was het aandeel van de in~ 

stellingen het grootst in Ramskapelle met 19,7 %, het kleinst 
in Sint-Walburga met 2,2 %. In de zandleemstreek was het aandeel 
het grootst met 7,6 %, in de heerlijkheid Eversam ontbrak daar
entegen eigendom van de instellingen. Globaal gezien krijgen wij 
volgende indeling: 

Gebied Totale 
oppervlakte 

Zone 1 3200,5 ha 
Zone 2 5964,5 
Polders 9165 
Zone ' 4882,8 
Zone 4 5793 
Zandleem 10675,6 
Kas. Veurne 19840,8 

Eigendom 
instellingen 

259,1 ha 
6J8,4 
897,5 
197 
267,4 
464,4 

1361,9 

% 

8, 1 
10,7 

9,8 
4 
4,6 
4,J 
6,9 

Men kan het grondbezit van de instellingen zeker niet groot 
noemen, met 6,9 % werd het resultaat van de a del nog niet be
reikt. Wel moeten wij vaststellen dat in Zone 2 het grond-
bezit van de instellingen het grootst is, wellicht door de grotere · 
bezittingen van de armendis en het godshuis van Nieuwpoort. 
Ook hier kan de vraag gesteld worden tot welke soort grondbezit
ters de instellingen behoorden. Het antwoord kan men in vol-

gend staatje vinden: 
Aant. eigenaars ~ Aanta l ha ~ 

Kgb 130 83,3 400,8 29,4 
Mggb 14 9 236,7 17,4 
Ggb 12 7,7 724,4 5J,2 

Wat vroeger reeds werd vastgesteld komt ook hier aan bod: de 
tweeledigheid in het grondbezit blijft ook hier bestaan. Op
nieuw kan een klein groep eigenaars over relatief veel grond · 

beschikken. 
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grootgrondbezitters krijgen 

25-50 ha: 8 eigenaars 
50-75 1 
75-100 1 

wij volgende spre iding : 
100-125 ha: 1 eigenaar 
200-225 1 

Slechts twee instellingen hadden meer dan 100 ha eigendom in het 
door ons onderzochte gebied: 
- de armendis van Adinkerke bezat 105,6 ha, alle gronden werden 

verpacht aan 40 verschillende pachters in Adinkerke, Sint-Wal
burga, Bewesterpoort en het Vrije van Rijsel in Stuivekens
kerke; 

- de armendis van Nieuwpoort bezat 201 ha verdeeld over ~4 

pachters in Ramskapelle, Beoosterpoort, Sint-Walburga ~n het 

Vrije van Rijsel te Stuivekenskerke. 
Buiten de Kasselrij Veurne vonden wij eveneens enke le aanwijzin
gen over het grondbezit van de instellingen, wij geven h t 

procentuele aandeel: 
- Meigem 1571: 1,9 % (20); 
- Land van Schorisse 1571: 1,1 % (21); 
- Land van Dendermonde 1571: 7,5 % van het grootgrond-

bezit tegenover 9 % in de Kasselrij Veurne (22); 

- Geluwe 1569: 2,8 % (23); 
- ZO van Parijs ca 1550: 1,4 % (24). 

Met nagenoeg 7 % van de eigendommen hebben de instellingen in de 
Kasselrij Veurne een veel hoger aandeel in het grondbezit dan in 
andere gebieden. Ook tegenover de streek ten ZO van Parijs is 

het verschil opvallend. 
d. de abdijen en de kloosters (25). 

Een gedeelte van de gronden in de Kasselrij Veurne behoort 
toe aan een aantal abdijen en kloosters die reeds van oudsher 
in deze streek eigendommen hadden. Bij de bedijking en de inpol
dering van de IJzerstreek speelden zij een grote rol en uit deze 
periode dateert het grondbezit van deze instellingen (26). In 
de XVIe eeuw werd het grondbezit van de abdijen en de kloosters 
nagenoeg altijd verpacht met uitzondering van de gronden gelegen 

in de onmiddellijke nabijheid van de abdijgebouwen: deze gron
den werden gewoonlijk door de kloosterlingen zelf uitgebaat. 
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In de XVIIe eeuw werd ook deze grond verpacht aan landbouwers 
uit de omgeving. Bij het bestuderen van de penningkohieren viel 
op dat juist deze abdijen en kloosters eigenaars waren van de 
grootste bedrijven uit de Kasselrij Veurne, wij vermelden 

hierbij onder andere het goed ter Hemme, de Allaartshuizen, 

het Westhof, Ter Hille en het Groot Moerhof. 
In bijlage 49 kunnen wij het grondbezit per parochie volgen, 
hier willen wij ons beperken tot de situatie per landbouwzone: 
in de polders was het grondbezit van de abdijen en kloosters 
maximaal te Sint-Walburga met 44,J %, minimaal te Stuivekens
kerke in het Vrije van Rijsel met 0 %. In de zandleemstreek was 
het grondbezit het grootst op de heerlijkheid van Eversam met 
93,J % terwijl in Gijverinkhove, Hofland en Couthove geen eigen
dom van kloosters en abdijen werd gevonden. 

Per landbouwgebied krijgen wij dan volgende situatie: 
Gebied Totale Grondebezit % 

oppervlakte abdijen en kl. 

Zone 1 J200,5 ha 608 ha 19 
Zone 2 5964,5 1184,8 19,9 
Polders 9165 1792,8 19,6 
Zone J 4882,8 206,9 4,2 
Zone 4 5793 5JJ,? 9,2 
Zandleem 106?5,8 740,6 6,9 
Kas. Veurne 19840,8 25JJ,4 12,8 

Het verschil tussen polders en zandleemgebied valt zonder meer 
op: in de polders, zowel in het Oudland als in het Nieuwland, 
behoorde nagenoeg 20 % toe aan de abdijen en de kloosters. In de 
Zandleemstreek ten noorden van de IJzer was het grondpezit van 
deze groep zeer klein en de toestand ten zuiden van d~ IJzer 
zou dezelfde zijn indien daar niet de abdij van Eversam bestond, 
die in de onmiddellijke omgeving wat grond in eigendom bezat . 
Voor alle bekende parochies zou het grondbezit van abdijen en 

kloosters dit van de adel benaderen. 
Onmiddellijk rijst ook hier de vraag of de abdijen en kloosters 
al dan niet grootgrondbezitters waren. Het antwoord kan afge

lezen worden uit volgend staatje: 
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Aant. eigenaars % aantal ha % 
Kgb 10 35,7 24,5 1 
Mggb 6 21,4 94,7 3,7 
Ggb 12 42,9 2414,2 95,3 

totaal: 28 2533,4 

Zonder enige twijfel moet de groep abdijen en kloosters bij de 
grootgrondbezitters gerekend worden: de 12 instellingen die 

als grootgrondbezitter kunnen doorgaan hadden een gemiddeld bezit 
van 201 ha. De spreiding binnen de groep is voor het groot
grondbezit de volgende: 

25-50 ha 4 eigenaars 
50-75 1 
75-100 1 
125-150 1 

150-175: 2 eigenaars 
400-500 2 
600-700 1 

De grootgrondbezitters met meer dan 100 ha eigendom waren: 
- Sint-Bertijns te Saint-Omer: deze abdij bezat 148,1 ha waar

van 0,9 ha rechtstree~s werd uitg~baat te Westvleteren - het 
gaat hier om een perceel bos -, de rest werd aan 8 personen 

verpacht en lag in Ramskapelle, Pervijse, Eggewaartskapelle, 
Bewesterpoort, Wulveringem en Westvleteren; 

- het Kapittel van Sint-Walburga te Veurne had 154,7 pa , alles 
werd verpacht aan 49 personen in Adinkerke, Sint-Walburga, Wul
veringem, Beoosterpoórt, Hoogstade, Bewesterpoort, Leisele, 
Eggewaartskapelle en Vinkem; 

- Clairmarais bij Saint-Omer had 164,5 ha in eigendom, dit alles • 
werd verpacht aan 9 personen en was gelegen in Nieuwkapelle 

en Oostvleteren; 
- Eversam te Stavele had 439,6 ha in eigendom die verpacht werden 

· aan 52 personen in Hoogstade, Westvleteren, Oostvleteren, Pro-
. ven, Eversam, het Vrije van Krombeke en Pervijse; het totale 
grondbezit van Eversam bedroeg 556 ha (27); 

- Sint-Niklaas te Veurne bezat 462,3 ha verdeeld over 39 pachters 
in Adinkerke, Beoosterpoort, Ramskapelle, Bewesterpoort, Kaas
kerke, Wulveringem, Eggewaartskapelle, Sint-Walburga, Bercle, 
Westvleteren en Pervijse; het totale grondbezit van deze abdij 
in de Kasselrij Veurne bedroeg ongeveer 1013 ha (28); 

- Ter Duinen te Koksijde bezat 746,1 ha die aan 46 personen ver-
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· pacht werden, de gronden lagen in Ramskapelle, Sint-Walburga, 

Kaaskerke, Oostvleteren, Bewesterpoort, Adinkerke, Beveren, 
Westvleteren, het Vrije van Rijsel te Stuivekenskerke, het 
totale bezit van deze abdij bedroeg 1JJ6,7 ha (29). 

Wanneer wij het bezit van deze drie abdijen samennemen dan zien 
wij dat zij 2905 ha grond in eigendom hadden of 6,J % van de 
Kasselrij Veurne. Voegen wij daarbij het grondbezit van de andere 
abdijen en kloosters in de parochies waarover wij gegevens hebben, 
dan mogen wij gerust stellen dat het kerkelijk grondbezit zeker 
10 % van de totale Kasselrij Veurne besloeg. Wij mogen ons hier
bij afvragen of de kerkelijke instellingen in andere delen van 
Vlaanderen en buiten Vlaanderen meer of minder grond bezaten 
dan in de Kasselrij Veurne. In de literatuur vonden wij volgen
de aanwijzingen, ook hier vermelden wij de procenten: 

- Meigem 1571: 4,1 % (JO); 
Land van Schorisse 1571: 11,7 ha (Jl); 
Land van Dendermonde 1571: 18,J % van het gr oot
grondbezit tegenover 5 % van het totale gropdbezit (32); 
Geluwe 1569: J,l % (JJ); 
Holland ca 1520: ca 10 % (J4); 
Noorderkwartier ca 1520: 20 % (J5); 
Salland ca 1520: 17,9 % (J6); 
ZO van Parijs ca 1550: 12,5 % (J6b). 

De grootte van het kerkelijk bezit schommelde wel van streek tot 
streek, toch valt op dat in gebieden dicht bij de grote abdijen 
zoals de Kasselrij Veurne - met abdijen als Eversam, Sint-Niklaas 
en Ter Duinen -, het Land van Schorisse - met de abdij van Ename -, 
het grondbezit van deze groep groter was dan in gebieden die ver
der van de grote abdijen afliggen. De hoge waarden in de noord
nederlandse gebieden slaan niet uitsluitend op de kerkelijke 
bezittingen, de bezittingen van de godshuizen zaten in deze pro
centen verrekend, toch lagen deze procenten hoger dan in de 
zuidelijke Nederlanden. In de streek ten ZO van Parijs was het 
aandeel van het kerkelijk grondbezit te vergelijken met de toestand 

in de Kasselrij Veurne. 
e. de landbouwersstand. 

Veruit de grootste groep grondbezitters bestond uit landbouwers 

en hun familie. Met de " landbouwersstand " bedoelen wij de be-
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drijvers van de hoeven, de familieleden van deze pers onen, de 
renteniers die het zich konden veroorloven van hun geldelijk 

bezit te leven in de parochies of in de stad Veurne. Ook de am

bachtslui moeten tot die groep gerekend worden omdat zij altijd 
voor een klein deel landbouwer waren .. Binnen deze groep moet 
echter onderscheid gemaakt worden tussen de landbouwers-bedrijvers 
voor wie het bedrijf de grootste vorm van inkomsten vormde, en 

de personen voor wie de jaarlijkse pacht afkomstig van een eigen
dom een redelijk tot groot gedeelte van de inkomsten kon vor

men. Het zijn deze mensen die er voor verantwoordelijk zijn dat 
de pachtprijzen voortdurend stijgen omdat zij door het optrekken 

van de pachtprijs de levensduurte de baas wilden zijn (J?). 
Vooraleer wij het grondbezit van de landbouwersstand verde r be
studeren moeten wij eerst nagaan hoe groot dit grondbezit juist 
was . In bijlage 49 geven wij de eigendommen per parochie, de 

vo l gende evaluatie beperkt zich tot de landbouwstreken. In de 

polders was het landbouwersbezit maximaa l te Zoutenaai e met 

6J,5 % en Minimaal te Sint Wa lburga met J7,2 %. In de zandleem
streek was het aandeel van de landbouwersstand het grootst ~n de 
heerlijkheid Hofland met 98,9 % en het kleinst te Eversam met 
J,J %. Per landbouwgebied krijgen wij de volg5nde resultaten : 

Gebied Totale 
oppervlakte 

Zone 1 3200,5 ha 
Zone 2 5964,5 
Polders 9165 
Zone J 4882,8 
Zone 4 5793 
Zandleem 10675,8 
Kas. Veurne 19840,8 

Eigend om 
landbouwersst. 

1474,4 ha 
2980, 8 
4455,2 
3896,5 
4225,1 
8121,6 

12576,8 

% 

46 
50 
48,6 
79,2 
72' 9 
76,1 
6J,lt 

Het verschil tussen de polders en de zandleemstreek is op
vallend: in de zandleemstreek lag het grondbezit van de land

bouwersstand bijna JO % hoger dan in de polders, een verklaring 
hiervoor dient gezocht te worden in het groter grondbezit van de 

instellingen en de abdijen en kl oosters in het poldergebied. 

Ook bij deze groep eigenaars willen wij nagaan of zij tot 

de klein- of grootgrondbe~itters behoren, een antwoord vinden wij 
in volgende staat: 

'J,. 

r. 
" 1 
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aant. eigenaars % aantal ha % 
Kgb 2106 85,2 5400,8 42,9 
Mggb 295 11,9 4426,3 35,2 
Ggb 72 2,9 2749,7 21,9 

totaal: 2473 12576,8 

Uit de staat valt onmiddellijk op dat een groot aantal personen 
uit de landbouwersstand kleingrondbezitters waren die bijna 
de helft van de grond van die groep in handen hadden; ook het 
aantal middelgrootgrondbezitters had nog een aanzienlijk deel 
van de grond in eigendom. Toch moeten wij aannemen dat bij de 
landbouwers het kleingrondbezit overheerst met een gemidde l de van 
2,6 ha per eigenaar. 

Bij dit grote aantal landbouwers en aanverwanten, die een s tuk 
grond in eigendom bezaten, kan men zich afvragen hoe groot het 
aandeel was van de eigenaars tegenover de totale bevolking. Uit 
de penningkohieren konden wij 4361 personen en instellingen no
teren die ofwel eigenaar ofwel pachter van een huis of van een 
stuk grond waren. Van deze groep waren er J41 personen of 7,8 % 
die alleen een ~uis zonder grond in eigendom hadden, 2828 per
sonen en instellingen of 64,8 % hielden een stuk grond of een 
huis met grond in eigendom terwijl 1192 personen of 27,J % niets 
hadden. In de bekende parochies van de Kasselrij Veurne had dus 
nagenoeg drievierden van de personen en instellingen een eigen
dom. Het ontbreken van vergelijkingsmateriaal laat ons niet toe 
deze toestand ten volle te evalueren, maar alles laat vermoeden 
dat het aantal eigenaars proportioneel zeer groot was. 
Wanneer wij hier vaststellen dat een groot aantal personen eigen
dom had - en dan vooral onder de vorm van landbouwgrond - dan 

staat dit in tegenstelling met wat in hoofdstuk II vastgesteld 
werd: naargelang de landbouwstreek werd 75 tot 90 % van de grond 
bewerkt door personen die niet de eigenaar van deze grond waren. 
Om deze tegenstelling te kunnen verklaren moeten wij met het 
volgende rekening houden: een aantal landbouwers bezat landbouw
grond die zij verpachtten terwijl zij zelf een ander goed in 
pacht hielden. Waarom ? Er waren natuurlijk boeren die hun grond 

zelf gebruikten, en dit was vooral het geval in de zandleemstreek, 
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maar een aantal onder hen werd bezitter door erfenis of d0or 

koop. Ofwel lag die grond in dezelfde parochie, maar werd in 

pacht gehouden door een ander persoon en wild e de eigenaar niet 

onmiddellijk gebruik maken van deze grond, ofwel lag de grond 

in een andere parochie en was het door de afstand interess anter 

de gronden te verpachten dan zelf te gebruiken. Enkele cij fers 

uit de penningkohiertn kunnen dit verduidelijken: wij note erden 

675 personen die zeker in de pa~ochies of de heerlijkhed en 
woonden waarop het onderzoek betrekking heeft, daarvan waren er 

3 die hun eigendom volledig verpachtten, 255 personen eebruikten 

hun eigendom zelf maar 417 of 61,7 % bewerkten een gede e: te van 

hun grond en verpachtten de rest. Wij mogen hierbij nie t u i t 

het oog verliezen dat er verwarring kan ontstaan uit de gegevens 

zelf. In hoofdstuk II hadden wij het over landbouwers-bedri jvers, 

het ging dus om personen die het beroep van landbouwer uitoe 

fenden. In deze paragraaf gebruiken wij de term landbouwers stand 
omdat in deze groep naast de eigenlijke landbouwers cok de 

dichte en verre verwanten van de landbouwers zijn ondergebracht. 
Uit de gegevens, door de penningkohieren geleverd, mag men ge

rust aannemen dat minstens 50 %, maar gemakkelijk 60 % van de 

landbouwersstand, die hier bedoeld werd, bestond uit personen 

die geen landbouwer-bedrijver waren. Aldus vervalt het grootste 

gedeelte van de tegenspraak waarover wij het boven hadden. Maar 
het blijft zo dat de landbouwersstand de grootste groep eigenaars, 

pachters en verpachters vormde. 
Hierbij kunnen wij de vraag stellen hoe de landbouwers grond 

konden verwerven. Een eerste wijze waarop grond in het bezit 

van een landbouwer kon komen was het erven van die grond van 

ouders of familieleden. Het erfrecht in de Kasselrij Veurne en 

de aanpalende gebieden voorzag niet in het eerstegeboorterecht 

maar stelde dat alle erfgenamen evenveel moesten krijgen (38). 
Wanneer dus drie kinderen een stuk grond van hun ouders erfden , 

dan moest dit stuk in drie gelijke delen verdeeld worden. Zo 

werd het grondbezit in feite voortdurend versnipperd: om dit 

eindeloze versnipperen tegen te gaan konden twee hulpmiddelen 

aangewend worden: enerzijds hielden de kinderen de grond in 
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onverdeeldheid samen totdat zij ofwel een koper hadden gevonden 
ofwel een van de kinderen het goed zelf kocht, anderzijds bleef 
één van de kinderen op het goed en betaalde zijn broers en 
zusters uit voor het deel dat hun toekwam. Deze afrel'TlfQende 
praktijken worden ook nog in de XXe eeuw aangetroffen. Een tweede 
manier om aan eigendom te komen was het kopen van grond. In de 
staten van goederen wordt steeds aandacht geschonken aan de oor

sprong van het eventuele grondbezit, daarbij zien wij hoe de 

aankoop van grond bijna altijd betrekking heeft op percelen 
kleiner dan 10 ha. 
Het is even interessant na te gaan hoe 
de landbouwersstand verdeeld was: 

25-50 ha: 6J eigenaars 
50-75 7 

het grootgrondbezit bij 

75-100 ha: 1 eigenaar 
125-150 1 

Het grondbezit van landbouwers boven de 50 ha komt weinig voor 

wat ons toelaat te besluiten dat 50 ha voor een landbouwer een 
maximum was. De enige bezitter met meer dan 100 ha wa s Pieter 
Vekeman die 145,4 ha in eigendom bezat, daarvan gebruikte hij
zelf 42,6 ha te Oostvleteren, de rest werd aan 27 personen ver
pacht. 
Ook hier willen wij de toestand in de Kasselrij Veurne vergelij
ken met die in andere .gewesten, wij geven hier eveneens de pro
centen: 

- Meigem 1571: 71,8 % (J9); 
- Land van Schorisse 1571: 70,5 % (40); 
- Land van Dendermonde 1571: JO,J % van het grootgrond-

bezit tegenover 21,9 % in de Kasselrij Veurne (41); 
- Geluwe 1569: ca 72 % (42); 
- Noorderkwartier ca 1520: ca 25 % (4J); 
- Salland ca 1520: ca 50 % (44); 
- ZO van Parijs ca 1550: 40 % (45). 

Het grondbezit van de landbouwers in Vlaanderen schommelde nage
noeg overal rond 70 %, in Nederland lag het veel lager evenals 

in de streek ten ZO van Parijs. 

J. De toestand tijdens de periode 1570-1583. 
Konden wij beschikken over de penningkohieren om de ver

deling van de eigendommen te bestuderen omstreeks 1570, dan moe-
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ten wij helaas de afwezigheid van iedere bron om de situatie 

juist vóór de crisis van het einde van de eeuw te evalµeren, be

treuren. Toch is het mogelijk de toestantl te benaderen door de 
grondverhandelingen te bestuderen. In de schepenregisters van 
de Kasselrij Veurne (46) staan duizenden verkoopakten van gronden. 
Het uitpluizen van deze bron zou echter jaren werk vergen, daarom 

hebben wij ons beperkt tot twee steekproeven die telkens twee 

kalenderjaren beslaan: de eerste steekproef besiaat de periode 

1572-73, de tweede de jaren 1580-81. In de volgende staat brengen 
wij de voornaamste gegevens samen: 

Sociale groep Verkoop Aankoop 
1,222-22 1,280-81 1222-2J 1,280-81 

Adel 6 % 4,6 % 1,5 % 0 % 
Niet-landbouwers 0,1 7 1,5 7,2 
Abdijen en kloosters 0 0 0 0 
Instellingen 0 0 0 0,1 
Landbouwersstand 93' 8 88,4 96' 9 92,8 

Voorafgaandelijk moeten wij hierbij opmerken dat in de eerste 

periode 297 verkopingen plaatsgrepen waarbij gemiddeld 1 ha per 
verkoop werd verhandeld, ook lJ hoeven veranderden van eigenaar. 
In de tweede periode werden 48 transacties genoteerd met ge
middeld J,J ha per verkoop, dan werden ook 5 hoeven veranderd van 
eigenaar. Welke waarde hebben deze gegevens ? Vooreerst moeten 
wij er hier op wijzen dat wij met steekproeven werken en niet 

met een uitgebreid onderzoek, in ieder geval mogen wij aannemen 

dat men alleen maar grond kan verkopen in verhouding tot zijn 

eigendom. De bovenstaande cijfers duiden het procent van de totale 
eigendom die verhandeld werd aan, wij zien daarbij dat de waarde

verhouding, die wij in 1569-78 vaststelden, hier opnieuw aan 
bod komt: de meeste grondverhandelingen gebeurden door landbou
wers en vooral aan landbouwers wat erop kan wijzen dat in het 

globale grondbezit van de landbouwersstand weinig verandering 

kwam. Ook voor de andere sociale groepen kan dezelfde bewering 

gelden. Toch moeten wij een zekere achteruitgang van de verkopin

gen bij de adel noteren: zij verkopen meer dan zij aankopen wat 

op een lichte inkrimping van hun grondbezit kan wijzen. Daarentegen 

kwam de groep niet-landbouwers opzetten, die merkelijk meer grond-
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~erhandelingen doorvoerde maar daarbij z1Jn bezit we1n1g of niet 

kon ui~breiden. Het feit dat de landbouwersstand meer aankoopt 

dan zij verkoopt kan op een lichte tendens tot toename van het 
landbouwersbezit wijzen. 

Juist v66r de crisis was de landbouwersstand als eigenaqr veruit 
het sterkst vertegenwoordigd, iets wat voor de volledige tweede 
helft van de XVIe eeuw kan gelden. Opvallend is daarbij ook hoe 
klein de percelen grond waren die verhandeld werden, wat wi Jst 

op een veel grotere vraag dan aanbod; in 1580-81 was door de heer
sende onrust en de beginnende ontvolking een zekere ontspanning 

op de markt der onroerende goederen merkbaar: ieder verhandeling 
slaat op een gemiddelde grootte van J,J ha. 

4. Besluit. 
Dank zij het bestaan van een aantal penningkohieren uit 

de tweede helft van de XVIe eeuw konden wij ons een idee vor~en 

over het grondbezit van de verschillende sociale groepen in de 
Kasselrij Veurne. Samenvattend wordt dit voor de periode 1569- 78 : 

adel: 14,J % 
niet-landbouwers 2,8 % 
instellingen 6,9 % 
abdijen en kloosters 12,8 % 
landbouwersstand 6J,4 % 

Het reeds bovenvermelde overwicht van het grondbezit van de land
bouwersstand valt niet uit de toon bij de toestand in andere ge
bieden in Vlaanderen waar dit grondbezit zelfîs iets hoger lag. 
Tegenover andere vergelijkingsgebieden in Nederland en Frankrijk 
moeten wij vaststellen dat het grondbezit van de landbouwersstand 

in Vlaanderen in het algemeen en in de Kasselrij Veurne in het 
bijzonder merkelijk hoger lag. Het grote aandeel van de landbouwers
stand in het grondbezit mag dan ook als één van de kenmerken van 
de Vlaamse landbouw beschouwd worden. 
Aansluitend moeten wij de vraag beantwoorden of in de Kasselrij 
Veurne het klein- of grootgrondbezit dominerend was. Beschouwen 
wij het aantal eigenaars dan moeten wij opteren voor het overwicht 
van de kleingrondbezitters op de andere groepen, houden wij ons 

bij het grondbezit in ha dan was het grootgrondbezit overheersend. 
In feite komt het hier op neer dat een grote groep weinig bezit 
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en een kleine groep veel in eigendom heeft. Kenmerkend is t och 
het kleingrondbezit van de landbouwersstand en het grootgrond
bezit van de abdijen en de adel. 

B. De toestand in de eerste helft van de XVIIe eeuw. 

Om de toestand van het grondbezit tijdens deze periode 

te kunnen evalueren, moeten wij beroep doen op twee hulpbronnen: 
enerzijds twee terriers en anderzijds een aantal steekproeven uit 
de verkoopakten van de Kasselrij Veurne. 
Het bestaan van de terriers van Houte~ en Vinkem, beiden van om
streeks 1600, laat toe de toestand te schetsen (47). Hout~m ligt 
in de polders en in de zandleemstreek, Vinkem ligt nagenoeg vol

ledig in het zandleemgebied. Samen hebben zij een oppervlakt e van 
1801,1 ha. De verhoudingen in het grondbezit kunnen uit de vol-
gende tabel afgelezen worden: 

Sociale groe12 Aant. eigenaars ~ aanta l ha ~ 
adel J8 14 424,1 2J,5 
niet-landbouwers 2 1 17,9 1 
instellingen 21 8 JJ,6 1,9 
abdijen en kloosters 8 J 71,8 4 
landbouwersstand 200 74 1253,7 69,6 

totaal 269 1801, 1 

Daar het grootste gedeelte van de grond van de vermelde paro
chies in het zandleemgebied ligt, moeten wij de toestand vergelij

ken met die in Zone J van 1569-78. Onmiddellijk valt op hoe ener
zijds het aandeel van de niet-landbouwers, instellingen en 
abdijen en kloosters nagenoeg niet veranderde maar anderzijds het 
aandeel van de landbouwersstand daalde ten voordele van de adel. 
Deze vaststelling op basis van een paar parochies veralgemenen 
voor de Kasselrij Veurne zou al te gewaagd zijn, daarom willen 
wij aan de hand van de steekproeven uit de schepenregisters nagaan 

of de daling van het grondbezit van de landbouwersstand en de 
toename van het adelijk grondbezit een algemeen verschijnsel was 
of slechts in de twee vermelde parochies voorkomt. 
Bij de verkoop van de goederen was het aandeel van iedere groep 

in procent uitgedrukt, de volgende: 
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VerkOO.Q van gronden. 
Socia le groe.Q l,28]-8Z 160]-04 1612-lQ 1621-22 1624-22 164 2- 4'.L 
Adel 9 % 21 % 13,8 % 42 % 3,9 % 10 % 
Niet-landbouwers 0 0 5,5 0 9,6 J,5 
Instellingen 0 0 0 0 0 0 
Abdijen 0 0 0 0 0 0 
Landbouwersstand 91 79 80,6 58 86,4 86, 5 

Voor de aankoop van grond kunnen wij een gelijkaardige tabel 
opmaken: 

Aankoo12 van gronden. 
Socia le groe.Q 128]-84 160]-04 1612-1:2 1621-22 16]4-],2 1642-4] 
Adel 26 % 18, 7 % 24,6 % 23 % J, 9 % 5,7 % 
Niet-landbouwers 0 10,4 4,1 15 1 14, 9 
Ins t ellingen 0 0 0,1 0 0 0 
Abdij en 0 0 0 0 0 0 
La ndbouwersstand 68 70,9 71,1 62 95,1 79,4 
gemiddelde grootte 
van het verhandelde 
perceel: J ha 2,7 ha 1,8 ha 1,7 ha 1,4 ha 1,2 ha 

Deze steekproeven, waarvan wij de waarde zeker niet wi llen over
schatten, geven toch een idee van de wijzigingen bij net grond
bezit. Bij de abdijen en kloosters en instell i ngen waren er geen 
problemen, hun grondbezit bleef gelijk. De niet-landbouwers schij
nen zeer onregelmatig grondverhandelingen te verrichten. Uit de 
vergelijking tussen aankoop en verkoop stellen wij vast dat 
zij tijdens de ene periode veel verkopen en weinig aankopen, tij
dens de andere periode was het net andersom; globaal gezien moet 

toch een groter belang toegekend worden aan de aankoop waaruit 
wij mogen aannemen dat hun grondbezit licht aangroeide. In Houtem 
en Vinkem hadden wij een sterke aangroei van het adelijk grond
bezit mogen noteren, uit de tabellen zien wij dat die aangroei 
niet beperkt bleef tot enkele parochies maar een meer algemeen 
verschijnsel was. De aankoop van grond door de adel bleef aan
zienlijk - gemiddeld 25 % per steekproef - tot en met de periode 
1621-22, daarna daalde de aankoop vrij spectaculair tot ongeveer 

5 %. De verkoop van grond door de adel schijnt daarentegen voort
durend te stijgen tot een maximum in de periode 1621-Z2, daarna 

verminderde ook de verkoop van de grond. Deze evoluti~ laat ons 
toe volgend beeld te schetsen: na de grote crisis kon de adel 
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veel grond aankopen - dit wordt bevestigd door de terriers en door 
de steekproeven - en bleef dit doen tot 1621-22, tegelijkertijd 
werd meer en meer grond verkocht wat er op wijst dat het adelijk 
bezit kleiner werd; omstreeks 1635 kwam daar een stilstand in 
die echter weer overging in een nieuwe daling naar het midden 
van de eeuw toe. 

Hoe evolueerde de landbouwerseigendom ? Onmiddellijk na de crisis 

verkopen de boeren veel meer grond dan zij aankopen wat wijst 

op een vermindering van hun grondbezit, deze achteruitgang deed 
zich ook voor in de twee volgende perioden maar op minder grote 
schaal. In de perioden 1621-22 en 1634-35 kopen de landbouwers 
meer dan zij verkopen wat erop kan wijzen dat hun grondbezit 
weer toenam, uiteindelijk daalde het landbouwersbezit weer naar 
het midden van de eeuw toe. Globaal gezien moeten wij een achter
uitgang van het landbouwersbezit vaststellen ten voordele, eerst 

van het adelijk grondbezit, later van het grondbezit van de 

niet-landbouwers. 
Wie zijn die niet-landbouwers ? Tijdens twee perioden - 1583-87 
en 1621-22 - konden wij meer gegevens over deze personen ver
zamelen. In de eerste periode noteerden wij drie kooplieden, 
twee uit Antwerpen en één uit Rijsel, drie priesters, waarvan 
twee verbonden aan de kathedraal te Ieper, en vier personen die 

de titel " meester " droegen. In 1621-22 vinden wij in deze groep 
twee kooplieden uit Rijsel en de pastoor van Izenberge als voor
naamste kopers. 
Na de crisis zien wij ook hoe de gemiddelde grootte van de ver
kochte percelen steeds kleiner werd, wat kan wijzen op een gro-
tere vraag naar grond. 
Wij mogen ons hier ook afvragen hoe de verdeling tussen klein

en grootgrondbezit was in de twee parochies Houtem en Vinkem 
waarover wij inlichtingen hebben die volgen in bijgaand staatje: 

Kgb 
Mggb 
Ggb 
totaal 

aant. eigenaars % aantal ha % 
220 82 736,5 42 

36 13 482,5 27 
13 5 555, 1 31 

269 1801,1 
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Vergelijken wij de toestand in twee parochies omstreeks 1600 

met die van een halve kasselrij in 1569-78, dan moeten wij twee 
resultaten onthouden: enerzijds de identieke verdeling wat het 

aantal eigenaars aangaat, anderzijds een toename van het klein
grondbezi t ten nadele van vooral het grootgrondbezit. Wij willen 
zeker de representativiteit van twee parochies voor een hele 
kasselrij niet overschatten en willen terdege rekening houden met 
plaatselijke schommelingen, maar er mag toch verondersteld worden 
dat een aantal grote eigendommen verkocht en gesplitst werden 
tijdens en na de grote crisis van het einde van de XVIe eeuw. 
Groot waren de schommelingen echter niet. 

Hoe evolueerde de toestand buiten de Kasselrij Veurne ? 
In Meigem werd in 16Jl volgende situatie aangetroffen: de adel 
be za t er 24 %, de instellingen 1,5 %, de abdijen 4,2 % en de 
landbouwers 70,J % van de grond in eigendom (48). In deze par0chie 
verloren de landbouwers terrein ten voordele van de adel. In het 
Land van Schorisse werd gedurende dezelfde periode ook een aan

groei van het grondbezit van adel en niet-landbouwers vastgesteld 
(49). In Salland en Twente ziet men in 1601-02 een toename van 
de eigendom van burgerij en boeren ten nadele van de adel en de 
geestelijke instellingen (50). In de Beijerlanden kon de evo
lutie van de grondverhandelingen gevolgd worden zowel in 1557 
als in 1600: daar ziet men hoe de boeren in het eerste jaar 50 % 
van de grondverhandelingen op zich nemen, in het tweede jaar was 
dat nog J7 %, dan werd vooral de middenstand aktief als grond

koper (51). In de streek ten zuidoosten van Parijs stelde J. 
Jacquart vast dat het grootgrondbezit er 4J,8 % uitmaakte van 
de bekende eigendommen, dit stemt overeen met de toestand in de 

Kasselrij Veurne omstreeks 1569-78 (52). P. Goubert onderzocht 
de toestand in het gebied rond Beauvais omstreeks 1680 en dit 
in drie parochies, hij noteerde dat van de totale oppervlakte 
de adel 16 %, de burgerij 18 %, de geestelijkheid JO % en de 
boeren J6 % van de grond in eigendom had (5J). J. Cabourdain 

onderzocht de notariële verkopingen in Lorreinen tussen 1578 

en 1598 en kwam tot het besluit dat 74,2 % van de grondverhan
delingen naar de niet-landbouwersgroep ging: daarvan namen de 
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edelen 35 % voor hun rekening. De landbouwers moesten zich te

vreden stellen met 25 % van de beschikbare gronden (54). 
J. De Vries kon de verdeling van de grond volgen per sociale 
groep in één parochie in de omgeving van Utrecht, de verdeling 
zag er als volgt uit: 

Sociale groeQ 1240 1600 1680 
Adel 2,2 % 4,6 % 20,2 % 
Instellingen) 
Kerk J7,3 18,7 27,6 
Landbouwers 60,5 76,7 52,2 

De opgang van de adel valt hier duidelijk op en ook in Friesland 
was dit het geval, de landbouwers namen aanvankelijk een groter 

aandeel voor zich dat echter later weer sterk verminderde (55). 
H. Neveux kon voor de omgeving van Cambrai ook enkele gegevens 
over het grondbezit verzamelen: v66r 1600 was gemiddeld 68 % 
van de grond in handen van niet-bedrijvers, daarbij had de kerk 
42,2 % van de grond in eigendom; na 1600 waren de cijfers res
pectievelijk 73 % en 42,6 %. Uiteindelijk moet in deze streek 
de zeer sterke invloed van de kerkelijke instellingen benadrukt 
worden. Dezelfde auteur suggereert dat in Artesië de adel als 
grootgrondbezitter zeer aktief was. Uiteindelijk stelt hij ook 
dat het Kgb 41,5 %, Mggb 23,1 % en Ggb J5,3 % van de grond ver
tegenwoordigde, dit kwam overeen met de situatie in de Kasselrij 

Veurne (56). 
Uit het niet zo overvloedige vergelijkingsmateriaal kunnen wij 
twee zaken onthouden: enerzijds de aanvankelijk niet te stui
ten opgang van het adelijk grondbezit zowel in Vlaanderen als 
in Nederland en Frankrijk, anderzijds de vaststelling dat alleen 
in Vlaanderen het grondbezit van de landbouwersstand merkelijk 
hoger lag dan in de omringende gebieden. 

C. GrondQrijzen en grondrente. 

In het voorgaande konden wij de verdeling van het grond
bezit volgen. Naast de omvang en de verdeling van het grondbezit 

is het mogelijk ook de grondprijs te volgen. De aangewezen bron

nen voor dit onderzoek zijn de schepenregisters van de Kasselrij 
Veurne en de eventueel afzonderlijke verkoopboeken. 
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In de Kasselrij Veurne zijn reeds schepenboeken voorhanden van-
af 1500 maar prijzen van gronden werden slechts genote erd vana f 
1572. Vanaf dat ogenblik werd steeds de prijs van de gr ond ver
meld ofwel per gemet ofwel per perceel. Naast die s chepenreg i s t ers 
bestaan voor bepaalde jaren verkoopboeken waarin de zel fde infor

matie te vinden is (57). De lacune in de grondprijzen voor de 

periode 1550-1572 konden wij aanvullen met grondpri j zen uit de 
schepenregisters van de Kasselrij Sint-\ïinnoksber gen waar vanaf 
1552 grondprijzen werden opgetekend (58). Een steekproef wees 
uit dat er nagenoeg geen verschil was tussen de grondprijzen in 
de Kasselrij Veurne en die in de Kasselrij Sint-Winnoksbergen. 
Bij het noteren van de grondprijzen hielden wij r ekening met 
het volgende: gehypothekeerde gronden werden niet opgetekend en 

ook kleine lasten en geschenken werden niet meegerekend. 

De grondprijzen, die in de registers voorkwamen, werden per 

landbouwgebied opgetekend. In bijlage 50 en 51 en op de grafieken 
4 en 5 zijn de globale resultaten te zien. Hier willen wij de 
prijsbeweging van de grond volgen en dit gebeurt per vijfjaar
lijkse periode omdat gemiddelden over vijf jaar de bruuske en 
toevallige schommelingen wat afronden. In de volgende tabel volgt 
de evolutie van de 

Periode 

1555-59 
1560-64 
1565-69 
1575-79 
1585-89 
1635-39 
1640-45 

Polders 

269,9 

217,8 
404, 7 
144 

1402,4 
1440,l 

grondprijs per ha 

Index Zand leem 

100 327,7 
265,3 

80,7 
149, 9 424,2 

53,3 112,6 
519,5 1384 
53J,6 1393 

in lb par: 

Index Kas. Veurne Index 

100 296,1 100 
80,9 

230,9 80 
129,4 414,4 139, 9 
34,7 128,3 43,3 

422,3 1393 ,2 470,6 
425,1 1416,5 478,4 

Bij het beschouwen van de nominale prijzen en de indices moeten 
wij met twee feiten terdege rekening houden: enerzijds bestaat 

er een verschil in prijs tussen polder- en zandleemgronden - tot 
1580 waren de zandleemgronden duurder, na deze datum werden de 
poldergronden duurder -,anderzijds geven de indices van de beide 
soorten gronden een verschillend verloop: de index van de polder

gronden daalt tijdens de crisis minder diep en loopt hoger uit 

dan die van de zandleemgronden. 
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Het prijsverloop vraagt toch enige verklaring. Een eers te prij s 
daling deed zich voor na de inva l van de Fransen in dP. Kasselr ij 
Veurne in 1558-59 (59), waarna de poldergrond sterk in waarde 
steeg tot omstreeks 1580. Vanaf dit ogenblik liet de cri s i s zich 
voelen en daalde de grondprijs tot een minimum in 1585-59 waarbij 
de grondrijs in de polders tot op de helft van de waarde in 1555 
viel; de prijs van de zandleemgrond daalde tot op een derde van 

zijn waarde in het zelfde jaar. Na deze zeer diepe inzinking 

volgde een periode van herstel die doorliep tot 1640-44 en na
genoeg niet onderbroken werd. Het ononderbroken stijgen van de 
grondprijzen in de eerste helft van de XVIIe eeuw moet verk l aard 
worden door de bevolkingsaangroei tijdens deze periode waardoor 
de vraag steeg, door de kooplust van de personen die zich tijdens 
de crisisperiode en daarna hebben kunnen verrijken en door de 
toename van graan- en veeteelt die de speculanten en de l andbou
wers zelf aanzet om meer grond te kopen in de hoop een nog h0ger 
rendement te kunnen verkrijgen. 

De bekomen cijfers zijn de nominale prijzen zoals zij voorkomen 
in de bronnen, maar hierbij rijst onmiddellijk de vraag of zij 
de reële grondprijs benaderen. Om de reële grondprijs te kunnen 
berekenen moeten wij de nominale prijs " deflateren" (60). 
Dit "deflateren " kan gebeuren door de grondprijs om te zetten 
in hl tarwe of door de grondprijs te vergelijken met een index 

van de levenskosten. Daar wij over een dergelijke index kunnen 

beschikken, werd de index van de nominale grondprijzen volgens 
de volgende formule " gedeflateerd ": 

index nominale waarde x 100 = reële index 

index levenskosten 
Uiteindelijk kunnen wij met deze formule een nieuwe index van de 
werkelijke grondprijzen weergeven: 

Periode Polders Zand leem 
Nominale Index Reële Index Nominale Index Reële Index 

1555-59 100 100 100 100 
1560-64 80,9 64,5 
1565-69 80,7 59, 6 
1575-79 149, 9 81,2 129,4 70,1 
1585-89 5J,J 14,8 J4,7 9,6 
16J5-J9 519,5 119,9 422,J 97,5 
1640-44 5JJ,6 110,l 425,1 87,7 
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Het verloop van de index van de reäle grondpri j zen i s niet ge l ~ jk 

in de beide landbouwgebieden, alhoewel de tendens dezelfde was : 

na een lichte inzinking omstreeks 1560-69 steeg de index om tij 
dens de periode 1585-89 een diepte punt te bereiken, ti j dens de 
eerste helft van de XVIIe eeuw steeg de index voortdurend naar 

een hoogtepunt in 1635-39, waarop een lichte terugva l volgde. Wi j 
moeten hierbij opmerken dat in de polders de werkelijke grond
prijs tijdens de dertiger jaren van de XVIIe eeuw boven het 

niveau van 1555 uitsteeg in tegenstelling met de zandleemstreek 

waar het peil van 1555 bijna werd bereikt. Bij dit a l le s mogen 

wij niet vergeten dat de eigendom van een grond een kapitaal 

vertegenwoordigde dat moest renderen ofwel door de grond zelf te 
bewerken ofwel door deze grond te verpachten. Willen wij de 
rente kennen die door deze gronden werd opgebracht, dan moeten 
wij de pachtprijs tegenover de grondprijs stellen. Uit de reeks 
pachtprij zen die verder aan bod komen, namen wij de pachtprijzen 

van gronden toebehorend aan particulieren en stelden die t egen
over de gemiddelde verkoopprijzen van grond in de Kasselrij 
Veurne (61). De rente schommelde uiteraard en in het volgende 
staatje geven wij de 

1555-59: 
1560-64: 
1575-79: 
1585- 89: 
1635-39: 
1640-44 

uiterste 

5,4 % 
7 % 
4,8 % 

11,4 % 
4,8 % 
4,6 % 

waarden: 

De bekomen cijfers vragen wel enige toelichting: tijdens de 

periode 1550-1565 steeg de rente omdat de grondprijs daalde 
en de pachtprijs zelf maar licht steeg; vanaf 1565 tot 1580 
daalde de rente omdat de grondprijs sterker steeg dan de pacht

prijs; tussen 1580 en 1590 lagen de renten zeer hoog omdat de 
grondprijs veel sterker daalde dan de pachtprijs. Vanaf 1600 
kwam er een kentering: de renten daalden nagenoeg onafgebroken 

tot het midden van de eeuw omdat de grondprijs opnieuw sterker 

steeg dan de pachtprijzen. 
Bij het evalueren van de algemene economische toestand moet 
zeker aandacht besteed worden aan de evolutie van de grondprijzen 
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en de grondrente: deze evolutie was gedurende het grootste 
deel van de periode interessant voor de koper van gronden en 
veel minder voor de verkoper. Wie grond kocht als belegging , 
zag op lange termijn de inkomsten uit die gronden dalen; wie 
het meest baat had bij het verwerven van grond was de landbouwer 

zelf, maar na 1630 veranderde dit omdat de grondprijzen te 
sterk stegen. Twee zaken mogen wij hierbij Diet uit het oog ver
liezen: enerzijds betekende het kopen van grond een belee>ging 
op lange termijn, anderzijds was er geen sprake van spec~latie 
op de grond waarbij personen op korte termijn grond verhandel
den. 
Aansluitend willen wij de evolutie van de grondprijzen buiten 
de Kasselrij Veurne nagaan en met die streek vergelijken. In de 

volgende tabel geven wij de nominale grondprijzen uit enkele 
gebieden: 
Grondprijzen per ha en in lb par: 
Per i ode Kas. Veurne Zele{62~ Nevele{6J~ Beijerlanden{64i Herve{64b} 

1550-55 468 436 
1555-59 269,1 
1565-69 230,9 575 
1575-79 414,4 775 520,6 
1585-89 128,3 115 86,4 500 1848 
1635-39 13 93, 2 
1640-44 1416,5 2206 1177 2532 2005 

Aansluitend geven wij voor deze gebieden en andere gewesten 
de indices van de nominale pachtprijzen: 
Indic es van grondprijzen: 
Periode Kas.Veurne Zele Nevele Beijerl. Schleswig(65) Villejuif(66) 1 

1550-55 
1555-59 100 
1560-64 
1565-69 80,7 
1575-79 149,9 
1585-89 53,3 
ca 1600 
1635-39 519,9 
1640-44 533,6 

100 100 

166 
25 

471 

155(68) 
26 30(69) 

350 152 

173 

231 

105 (67) 

159 
139 

76 

254 

Tot besluit volgen dan nog enkele gegevens over het verloop van 

de grondrente in verschillende gebieden buiten de Kasselrij 

Veurne. 
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Grondrente buiten de Kasselrij Veurne. 

Periode Kas. Veurne Zele Nevele Beijerlanden 

1550-55 2,5 % 
1555-59 5,4 
1560-64 7 
1575-79 4,8 3,4 4,2 
1585-89 11,4 8,8 11,7 4 
1635-39 4,8 3,2 4,2 2 
1640-44 4,6 

Uit de drie tabellen kunnen wij enkele interessante feiten no
teren. In eerste instantie valt op dat de trend van de grondprij
zen - zowel de nominale waarden als de indices - over~l gelijk
lopend is uitgenomen in Schleswig. Overal zien wij een ernstige 

inzinking omstreeks het einde van de XVIe eeuw, de eerste helft 
van de XVIIe eeuw vertoont daarentegen een heropleving die niet 

overal dezelfde omvang heeft bereikt en vooral buiten Vlaand~

ren eerder beperkt is. In tweede instantie merken wij dat de 
grondprijs in de Kasselrij Veurne tussen de hoge grondprijzen 
van Zele, de Beijerlanden en Herve en de lage grondprijzen 
van Nevele lag. In derde instantie stellen wij vast dat de grond
rente in de Kasselrij Veurne merkelijk hoger lag dan in de 
andere gebieden. Ook buiten de Kasselrij Veurne werden tijdens 
de crisis hoge rentecijfers genoteerd. 

Tot nu toe beschouwden wij de evolutie van de grondprijs in het 
algemeen zonder dat er onderscheid gemaakt werd tussen akker- en 
weiland. Het was trouwens niet mogelijk dit onderscheid te maken 
met het bronnenmateriaal waarover wij konden beschikken. Toch 
werd in de bronnen duidelijk aangestipt of het betrokken onroe
rend goed dat verkocht werd een vette weide of een perceel bos 
was. Vanaf 1570 was het mogelijk daarover enkele gegevens te 

verzamelen die in bijlage 52 en 53 werden opgenomen. 
Voor de vette weiden geven wij de grote prijsbewegingen waar in 

de volgende tabel: 
Prijsevolutie van de vette weiden per ha in lb par. 
Periode Vette weide Poldergrond Meerwaarde van Rente 

de vette weide 
1570-74 
1575-79 

597,2 
687,4 

361,2 
404,5 

65,3 % 
69,9 

3,6 % 
3,7 



1590-94 
1635-39 
1640-44 

253,7 
2401,6 
2046 
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190,9 
1402,4 
1440,1 

32,8 
71,2 
42,1 

9,4 
4,8 
5,5 

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de vette weiden hee l wat 
duurder waren dan de gewone poldergronden: voor de totale peri
ode waarover gegevens bekend zijn, lag de waarde van de vette 
weiden gemiddeld 60 % hoger dan die van de poldergronden. De 
prijsevolutie van deze weiden verliep analoog met die van de 

poldergronden maar de bekomen rente scheen vooral tijdens de 

tweede helft van de de XVIe eeuw wat lager te liggen. 
Ook bossen werden verhandeld en dienaangaande konden wij ook 
enkele gegevens noteren die volgen in bijlage 54. Hier blijven 
wij even stilstaan bij de uitersten in de prijsevolutie. 
Prij sevolutie van bossen Qer ha in lb Qar. 
Periode Bossen Zand leemgrond Waarde verschil 

1570-74 268,2 374,9 - 28,5 % 
1575-79 385 424,2 9,3 
1580-84 189,2 149,8 + 26,3 
1590-94 105,6 167,1 - J6,8 
1635-39 1265,J 1J8J,9 - 8,6 

De cijfers tonen aan dat de bosgrond heel wat minder waard was 
dan de zandleemgrond in de onmiddellijke omgeving. Het waarde
verschil kon oplopen tot ongeveer 50 %. Alleen tijdens de crisis 
zien wij dat de bossen meer waard waren dan de zandleemgronden, 
dit moet verklaard worden door de plotse ineenstorting van de 
prijzen van de zandleemgronden, deze prijsdaling werd niet onmid
dellijk gevolgd door de bossen. Toch moeten wij vaststellen 
dat vanaf 1610 de waarde van de bossen steeds meer die van de 
zandleemgronden benaderde; dit moet wellicht uitgelegd worden 
door een grotere vraag naar brand- en timmerhout ten gevolge van 
de bevolkingsaangroei tijdens deze periode enerzijds en ten ge
volge van de vele herstellingswerken aan de gebouwen anderzijds. 
Besluit. 
Zonder enige twijfel kenden de nominale grondprijzen in de Kas
selrij Veurne en de omliggende gebieden een gelijkaardig ver

loop: na een aanvankelijke daling omstreeks 1560 kwam een eerste 

stijging omstreeks 1575, daarop volgde .een zware inzinking tijdens 
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de grote crisis waarop een periode van niet te stuiten opgang 
kwam tot omstreeks 1645. De werkelijke - " gedeflateerde " -
grondprijsevolutie toonde een totaal ander beeld: de evolutie 
was negatief vanaf 1555 tot omstreeks 1630 met een zeer zware 
inzinking tijdens de grote crisis. Pas na 1630 bereikt de 

werkelijke grondprijs het niveau van 1555 en kon er dan licht 
boven uitstijgen. Merken wij daar wel bij op dat de evolutie 
in de polders gunstiger was dan in de zandleemstreek. 

De rente die de grond opbracht, schommelde rond 5 % maar kende 

toch een evolutie die als volgt kan omschreven worden: tijdens 
perioden van stijgende grondprijzen daalde de rente, daaJde 
daarentegen de grondprijs dan steeg de rente. Deze evolutie 
moet verklaard worden door de uiteenlopende prijsbewegingen 
van grondprijs en pachtprijs. Uiteindelijk mogen wij stellen 
dat het kapitaal, dat in de grond werd geïnvesteerd, een goede 
rente opbracht in verhouding met wat de landbouwgrond nu op

brengt: tegenover de 4 tot 5 % van de XVIe en XVIIe eeuw staat 
de 1 % van de XXe eeuw. Wie tijdens de XVIe en XVIIe eeuw grond 
verkocht deed tot 1630 slechte zaken, wie grond aankocht kon 
zich daarentegen verheugen in de soms lage werkelijke grond
pr1Js. Wie op korte termijn wilde speculeren met grondverhande
lingen kwam gedurende het grootste deel van de periode bedrogen 
uit: pas in de XVIIe eeuw konden - aanvankelijk kleine - win
sten gemaakt worden. 

§ 2.Het Pachtkontrakt. 

In de XVIe en XVIIe eeuw was het de gewoonte dat een eigenaar 
die zijn grond niet zelf bewerkte, deze in pacht gaf aan een 
derde. Bij deze gelegenheid werd in de meeste gevallen een pacht
kontrakt afgesloten tussen pachter en eigenaar. Bij het opmaken 
van een kontrakt konden de partijen zich laten leide~ door de 
bepalingen over de pacht die in de plaatselijke costumen voor

kwamen. In een voorafgaande studie hebben wij heel wat aandacht 
besteed aan de diverse bepalingen van het pachtkontrakt en aan 

de verhouding pachter-eigenaar zoals die in de kontrakten werd 
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afgespiegeld. Ook werd de theorie - de costumen - met de prak
tijk - het pachtkontrakt - geconfronteerd (?O). 

Vooraleer wij bij enkele interessante inlichtingen aangaande 

het pachtkontrakt blijven stilstaan, willen wij erop wijzen 
dat er verschillende kontrakten werden opgemaakt naarg~lang de 
aard van de onroerende goederen: voor de hoeven werd e~n zeer 
volledig kontrakt opgesteld, de kontrakten voor losse ~ronden en 

weiden waren veel beperkter. 

A. De pachtkontrakten voor hoeven. 

De meeste bewaarde pachtkontrakten begonnen met een 

aanhef die ons inlicht over de pachttermijn, de betalingswijze, 
de pachtsom en de betalingsdatum. Veruit het belangrijkst is 
de pachtsom waarover wij het hebben in een volgende paragraaf. 
Uit de kontrakten weten wij in eerste instantie hoelang de pacht 
duurde: in veruit de meeste gevallen duurde de pachttermijn 
drie, zes of negen jaar. Zowel uit de kontrakten als uit de 

instellingsrekeningen was het mogelijk statistisch materiaal 
dienaangaande te verzamelen, wij geven de resultaten in de vol
gende tabel (?l): 
Duur van de pacht. 

Volgens de kontrakten Volgens de rekeningen 
Periode 2 jaar 6 jaar 2 jaar ~ jaar 6 jaar 2 jaar 

1550-79 1 % 0 % 99 % 0 % 0 % 100 % 
1580-99 20 22 58 28 JJ 39 
1600-44 11 28 61 J 28 69 

V66r de crisis was de pacht van 9 jaar allesoverheersend maar 
tijdens de crisis werd de pachttermijn blijkbaar ingekort: 
alhoewel de negenjarige pacht nog sterk aan bod kwam, zien wij 
een groot aantal driejarige en zesjarige pachten. Deze kortere 
pachttermijnen werden omwille van de oorlog aangegaan: voor de 
eigenaar was het interessant een korte termijn te geven waarna 
het mogelijk was de pachtprijs te verhogen, voor de pachter was 
het risico kleiner, na een korte termijn kon hij uitkijken naar 

een betere hoeve of kon hij naar een andere streek trekken. In 
de eerste helft van de XVIIe eeuw domineerde de negenjarige pacht 

' ' '1 
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opnieuw maar niet in dezelfde mate als in de vorige eeuw. 
In de pachtkontrakten werd ook steeds aangestipt in hoeveel 
maal de pachter zijn pachtsom moest betalen, in de volgende 
tabel geven wij enkele inlichtingen: 
Aantal betalingstijdstippen. 
Periode 1 betaling 2 betalingen 3 
1550-79 8 % 57 % 
1580-89 80 9 
1600-44 74 26 

betalingen 
28 % 

2 
0 

onbekend 

7 % 
9 
0 

Met de grote crisis komt een ommekeer in de betalings1;ijdstip
pen: voor de crisis overheersten twee betalingsdagen, na de crisis 

betaalde men meestal in éénmaal de pachtsom. De pachtsom werd ge

woonlijk op vastgestelde dagen betaald: voor de crisis was dat 
meestal 11 november, 2 februari en 1 mei; na de crisis werd de 
pachtsom het meest geïnd op 1 oktober, de dag waarop de pachten 
in de Kasselrij Veurne steeds ingingen. De reden voor deze omscha
keling naar één betalingstijdstip kon wellicht gevonden worden 
in een grotere geldomloop. 
Daar de meeste pachtkontrakten gedateerd werden, was het mogelijk 
te onderzoeken hoelang op voorhand een pachtkontrakt werd af
gesloten. In de volgende staat geven wij enkele inlichtingen: 
Tijdsafstand in maanden tussen datum kontrakt en begin pacht. 
Periode - 6 6-12 12-18 12-24 2,:2-20 21~26 22-42 4]-48 + 48 onbekend 

1550-79 7 % 17% 15% 6 % 6 % 2 % 5 % 2 % 15 % 25 % 
1580-99 6 37 8 10 2 37 
1600-35 6 25 19 19 6 6 6 12 

Voor de crisis werd 68 % van de pachtkontrakten afgesloten binnen 

de 24 maanden die aan het begin van de pacht voorafgingen, tij-
dens de crisisjaren werden 65 % van de kontrakten binnen het jaar 
afgesloten, na de crisis opnieuw 78 % binnen de 24 maanden. Er 
was dus een tendens aanwezig om niet meer zo lang voor de pacht 
een kontrakt af te sluiten. Vanuit het standpunt van de eigenaar 
is dat goed te begrijpen: bij het afsluiten van het kontrakt 
werd ook de pachtprijs vastgelegd waardoor de eigenaar gedurende 
twee jaar of meer op voorhand de pachtprijs niet meer kon wij

zigen en aldus verlies kon lijden. 
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Na de aanhef volgen de voorwaarden die in vijf groepen kunnen 
ondergebracht worden en die wij achtereenvolgens behandelen 

1. De a lgemene voorwaarden. 

In de algemene voorwaarden wilde de eigenaar zich f inan
cieel veilig stellen: hij eiste van de pachter dat hij over goe

de borgen zou beschikken en dat hij het pachtgoed niet zou ver
der verpachten of verdelen. Ook wordt in veel gevallen gevraagd 
dat de pachter de lasten zou dragen in plaats van de eigenaar. 
Overlijdt de pachter of zijn vrouw dan mag de overlevende ge
durende de pachttermijn op de hoeve blijven. 

2. De uitba tingsvoorwaarden. 

In deze groep voorwaarden komt de bekommernis van de 
eigenaar tot uiting om zijn eigendom in een ongewijzigde staat 

te houden. Daarom mag de pachter niet meer land in we i land om
zetten dan één derde, mogen geen vette weiden, maaiweiden of 
oude melkweiden gescheurd worden. Daar naast mag de pachter geen 
mest van de hoeve afvoeren naar vreemde bedrijven en moet in veel 
gevallen de voedergewassen voorbehouden worden aan de dieren van 
de hoeve. Ook moet de pachter de grachten laten delven zodat een 
goede afwatering mogelijk was. In het laatste jaar van de pacht 
moet de pachter zijn akkerland bezaaien met één derde tarwe, één 
derde haver en één derde rondgraan. Op eerste zicht hebben deze 
bepalingen een sterk dwingend karakter, toch is het zo dat zij 
veeleer een bestaande traditie bevestigen. Oude weiden en vette 
weiden worden gewoonweg niet gescheurd omdat het veel langer 
duurt een nieuwe weide aan te leggen dan dat er profijt kan ge
haald worden uit het scheuren van weiden. De bepalingen aangaan
de de mest en de voedergewassen waren in feite overbodig: er was 
steeds mest tekort op de bedrijven en de veestapel was groot ge
noeg om alle voedergewassen te kunnen verbruiken. Dat een goede 
afwatering evenzeer de pachter als de eigenaar ten goede komt 
staat buiten kijf. De laatste bepaling over het laten van het 

akkerland verhindert enerzijds de uitputting van de grond in het 

laatste jaar en brengt anderzijds het bedrijf terug in de staat 
waarin het zich bevond bij de aanvang van de pacht. Buiten deze 
bepalingen konden wij er geen enkele vinden die iets bepaalt over 
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de wijze waarop de bedrijver zijn hoeve moest beheren: de pa ch
ter had gedurende acht jaar van de negenjarige pacht de volleuj.ge 
vrijheid om te zaaien wat hij wil. Alleen mag hij niet tweemaal 
na elkaar op het zelfde perceel dezelfde graansoort zaaien. Ook 
werd nergens bepaald hoeveel dieren op een boerderij mochten 
gehouden worden. 

J. De voorwaarden aangaande de gebouwen. 

De eigenaar eist van de pachter dat hij de gebouwen in 
goede staat zou houden, dat hij de wegen zou onderhouden en waar 
nodig herstellingen zou uitvoeren. De grote herstellingen bleven 
ten laste van de eigenaar, alleen moest de pachter de materialen 
naar de hoeve brengen en de arbeiders " kost en inwoon " geven. 
Wanneer de pachter nieuwe gebouwen liet optrekken dan kon de 
eigenaar die op het einde van de pacht overnemen. Ook deze bepa
lingen beschermen gelijktijdig de belangen van de eigenaar en de 
pachter: voor de eigenaar is het logisch dat hij zijn hoeve niet 
laat verkommeren, voor de pachter is het toch ook veel beter te 
wonen in goede gebouwen en te werken in goede stallen en schuren. 

4. De voorwaarden aangaande de bomen. 
Nagenoeg ieder pachtkontrakt vermeldt iets over de bo

men op de hoeve. Ieder jaar moet de pachter een aantal bomen aan
planten en moet ze beschermen tegen de dieren terwijl de bomen 
steeds eigendom blijven van de eigenaar die ze ten allen tijde 
kon laten vellen. In hoeverre de bepalingen omtrent de bomen 
werden toegepast konden wij niet nagaan. 

5. Diverse bepalingen. 
In ieder pachtkontrakt staan een aantal voor~aarden die 

niet in een van de vorige rubrieken thuishoren. Zij kunnen 
zowel betrekking hebben .op het leveren van arbeidsprestaties 
door de pachter als op het kweken van een dier voor .de eigenaar. 

B. De pachtkontrakten van losse gronden. 

Naast de gronden die bij bedrijfsgebouwen hoorden en 
samen werden verpacht, vindt men ook gronden die totaal los van 

een hoeve in pacht werden gegeven. 
De pachtkontrakten voor deze gronden waren over het algemeen 
korter en bevatten minder voorwaarden. Ook bij deze kontrakten 
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vinden wij een aanhef die gegevens bevat over de pach ttermi j ~1, 

i 1 de pachtsom, de betalingswijze en de betaaldag. 

In eerste instantie kunnen wij ook hier de vraag stellen hoe 
lang de pachttermijn was. In de volgende tabel geven wij enke: e 
procenten: 

Duur van de pachttermijn. 

Periode 3 jaar 6 jaar 9 ,jaar 
1550-79 
1580-99 
1600-44 

41 % 
31 % 

36 % 
65 % 

100 % 
23 % 
4 % 

De achteruitgang van de negenjarige pacht is ontegensprekelijk 
en staat in tegenstelling met de toestand op de hoeven waar de 
negenjarige pacht wel terrein verliest maar niet in di~ mate 
als hier. Na 1600 schijnt de zesjarige pacht de voorkeur te ge
nieten. 

Daar deze losse gronden gewoonlijk kleiner zijn en dus een lagere 

globale pachtsom hebben, moet de pacht dan ook in minder ker en 
betaald worden: wij vonden geen enkel kontrakt dat toeliet de pacht 
in drie keren te betalen. Over het aantal betalingstijdstippen 
kunnen wij volgende procenten geven: 

Periode 1 betaling 2 betalingen onbekend. 

1550-79 87 % 7 % 6 % 
1580-89 99 % 1 % 
1600-44 100 % 

Na de crisis werd volledig overgeschakeld op één betalingsdag die 
meestal 1 oktober was, ook de dag waarop de pacht ingaat, en in 

mindere mate 25 december. 
Ook de periode tussen het afsluiten van het kontrakt en het be
gin van de pacht is ons bekend en wij konden dienaangaande ook 
enkele gegevens verzamelen: 
. Tijdsafstand in maanden tussen 

Periode -6 

1550-79 5 
1580-99 16 
1600-44 15 

6-12 lJ-18 

% 22 % 6 % 
64 5 
60 7 

19-24 
16 % 

5 
4 

datum kontrakt en begin pacht • 

25-30 31-36 37-42 4J-48 +48 onbekend 

3 % 6 % 3 % 13 % 3 % 23 % 
1 1 8 

1 1 11 

Voor de crisis werd nauwelijks de helft - 49 % - van de kontrak
ten afgesloten binnen de 24 maanden voor de pacht, tijdens en na 
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de crisis werd ongeveer 75 % van de kontrakten afgesloten ~~ n1 en 

de 24 maanden voor de aanvang van de pacht. Deze evolutie was 
gelijklopend met die op de hoeven. 
Na de aanhef volgen de voorwaarden die bij deze soort kontrakten 
in twee groepen onder te brengen zijn. 

1. De algemene voorwaarden. 
In feite verschillen de algemene voorwaarden weinig 

van deze die wij in de pachtkontrakten van de grote hoeven von
den. Ook hier wil de eigenaar pachters die financieel sterk 

staan en wil hij niet dat het goed verder verpacht wordt of om 
een of andere reden verdeeld werd. Ook de lasten werden door
gegeven aan de pachters. 

2. De uitba tingsvoorwaarden. 
De weiden mogen over het algemeen niet gescheurd worden. 

zij mogen niet gemaaid worden - tenzij het maaiweiden zijn -
en de paarden mogen er niet op grazen. De akkers moeten gebruikt 
worden zoals de costumen van de Kasselrij Veurne dit bepalen. Dit 
impliceert dat het land moet bemest worden en dat men op het 
einde van de pacht het moet laten bezaaid met één derqe tarwe, 
één derde haver en één derde rondgraan. Ook op deze gronden had 
de pachter de vrijheid van handelen gedurende acht jaar van de 
negenjarige pacht. 

C. Evaluatie van het pachtkontrakt. 

Pachtkontrakten werden opgesteld om de verhouding tussen 
pachter en eigenaar te bepalen, om vast te leggen welke de rech
ten en plichten van beide partijen waren. Bij het opstellen 
van het pachtkontrakt kwamen zowel juridische als financiële 
aspecten naar voor. Voor de eerste groep kon men zich beroepen 
op de bepalingen aangaande de pacht die in de costumen werden op
genomen en een eeuwenoude traditie weerspiegelen. Wij moeten er 
hierbij de nadruk op leggen dat tussen de costumen en de pacht
kontrakten geen storende verscheidenheid kon vastgesteld worden, 
integendeel, er bestond een perfecte overeenstemming tussen de 

theorie van de costumen en de praktijk van het kontrakt (?2). 
De financiële aspecten werden geregeld door de partijen onder-
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ling waarbij .de wet van vraag en aanbod een niet te onderscha t ten 
rol speelde. 
Bij het bestuderen van het pachtkontrakt komt steeds de vraag 
opduiken wie nu in feite het best gediend werd door het pacht
kontrakt, de pachter of de eigenaar ? Het is moeilijk op die 

vraag een antwoord te geven omdat de belangen anders lagen voor 
de beide partijen. De eigenaar wenst in eerste instantie zijn 
eigendom te zien renderen op lange termijn wat met zich mee
brengt dat hij een aantal eisen stelt die de pachtgoederen zul-
len beschermen tegen aftakeling en wanbeheer. Hij wil op zijn hoeve 
mensen die over het nodige kapitaal beschikken om de hoeve te 
kunnen uitbaten, hij wil ook dat zijn hoeve in dezelfde staat 

wordt achergelaten als die bij het begin van de pacht. Vandaar 
het aantal bepalingen zoals het bemesten van het land, het delven 
van de grachten, het onderhouden van de gebouwen, het laten van 
gras en veldvruchten in het laatste jaar van de pacht. De eisen 
die de eigenaar stelt zijn in feite zeer gerechtvaardigd en kun
nen onmogelijk als hinderlijk voor de pachter beschouwd worden. 
De pachter daarentegen krijgt van de eigenaar de grootst mogelijke 
vrijheid om binnen de perken van het kontrakt te handelen zoals 
hij wil. Niemand bepaalt wat hij moet zaaien en welke dieren 
hij al dan niet mag fokken. In feite raken de belangen van de 
pachter en de eigenaar elkaar nauwelijks op het gebied van de 
bedrijfsvoering: als de pachter maar betaalt en de weinige 
restricties over het grondgebruik in acht neemt is er geen vuil
tje aan de lucht. Het pachtkontrakt weerspiegelt de perfecte 
harmonie op dit gebied: de eigenaar respecteert de eigen aard 
van de bedrijver als landbouwer door hem de grote vrijheid van 

beheren te geven, de pachter waardeert de eigenaar die hem toelaat 
grond te bewerken zonder die grond in eigendom te hebben. 
Wij mogen hierbij de vraag stellen of het pachtkontrakt in de 
loop der tijd evolueerde ? Binnen de periode die wij bestudeer
den, was er geen enkele evolutie waar te nemen. Kontrakten op
gesteld bij het begin van de XXe eeuw vertonen nog steeds zeer 
grote gelijkenissen met de kontrakten uit de bestudeerde periode 

( 73). 
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Tot bes luit mogen wij stellen dat het pachtkontrakt een heel 
stuk landbouwgeschiedenis weerspiegelt, vooral in het gedeelte 
dat handelt over de uitbating: in deze voorwaarden l i gt een tra
ditie van landbouw bedrijven vast die alleen maar gekend kan 
worden uit de staten van goederen. Het bestuderen van pach t 
kontrakten in de tijd en in de ruimte zal zeker leiden tot een 
betere kennis van de landbouw in de bestudeerde gebieden. 

D. De mobiliteit van de pachters. 

Bij het noteren van de pachtprijzen uit de rekeningen 
van verschillende instellingen, hebben wij steeds de namen van 
de pachters opgetekend. Zo konden wij nagaan of bepaa lde per
sonen, hun weduwe of hun kinderen gedurende langere termijnen -
en hier bedoelen wij minimum tien jaar - op de hoeve bleven. 
Wij vonden dat een onderzoek naar de mobiliteit van de pachters 
alleen maar zin had voor die goederen waaraan een woonhuis en 
stallen verbonden waren. Zo konden wij 25 bedrijven weerhouden 
die wij volgden gedurende de volledige periode van 95 jaar. 
Omdat wij een zeker verschil meenden waar te nemen in de toestand 
voor en na de crisis van het einde van de XVIe eeuw, deelden 
wij onze gegevens in drie groepen in: 1550-82, 1583-1609 en 
1610-44. 
In de periode 1550-1582 waren er 7 bedrijven op 25 of 28 % waar 
geen enkele pachter langer dan 9 jaar op de hoeve bleef; op de 
andere hoeven bleven de pachter, zijn weduwe, kinderen of schoon
kinderen gemiddeld 19 jaar op het bedrijf, één landbouwer 
bleef zelfs 36 jaar onafgebroken op de hoeve. 
Tijdens de periode 1583-1609 moeten wij een volslagen chaos vast
stellen: vele hoeven werden verdeeld en de pachters van de ver
schillende stukken bleven zelden langer dan drie jaar op het 
goed. Pas na 1600 worden de gronden weer samengevoegd tot de 
oorspronkelijke bedrijven en schijnt de situatie opnieuw normaal 
te zijn. 
In de periode 1610-1644 was er maar 1 bedrijf op 25 of 4 % 
waar de pachters minder dan 9 jaar op de hoeve bleven f wij konden 
daarentegen berekenen dat de pachter er gemiddeld 23 jaar op de 

hoeve bleef. 
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Voor de eerste en derde periode hebben wij het probl eem onder 

zocht vanuit het standpunt van de pachttermijnen. Tijdens de 
eerste periode duren de pachttermijnen normaal 9 jaar en wi j 
mogen dus rekenen op 4 pachttermijnen van 9 jaar per ho eve t i j
dens de periode 1550-82, of voor de 25 hoeven samen 100 pacht
termijnen. Tellen wij alle jaren samen die door de pacht er s , die 

langer dan 10 jaar op de hoeve bleven, werden benu t ) dan verte
genwoordigen die 4J pachttermijnen of 43 %. Voor de derde periode 
- waarin de pachttermijn in die rekeningen normaal 6 j aar be
draagt - maakten wij een gelijkaardige berekening: op 150 pacht
termijnen werden er lJO benut door pachters die langer dan 9 

jaar op het bedrijf bleven wat ongeveer 87 % van he t totaal be
tekent. 

Het blijkt dat voor de 25 bestudeerde bedrijven mag vas tgeste ld 
worden dat de pachters tijdens de derde periode me r kelij k lan
ger op het bedrijf bli jven dan gedurende de eerste p& iode. Het 

is niet zo gemakkelijk daarvoor een verklaring te vinden maar 
wij moeten met het volgende rekening houden: tijdens het J e kwart 

van de XVIe eeuw was de bevolkingsdruk zodanig dat alle beschik
bare bedrijven bezet waren, daarom was de enige mogelijkheid 
voor de pachter om zijn bedrijf uit te breiden uitzien naar een 
een groter bedrijf en daarvan een pachtkontrakt zien te bekomen. 
In de derde periode is deze bevolkingsdruk slechts op het einde 
van de periode merkbaar en kon de pachter zijn bedrijf uitbrei
den door landerijen te pachten die niet tot het bedrijf behoor
den. 

F. Het alfabetisme bij de pachters. 

De pachtkontrakten die in pachtboeken werden opge
tekend, werden door de pachter s van een handtekening voorzien. 

Dit feit laat toe voor één bepaalde sociale groep te peilen 

naar de intellectuele vorming. In de pachtboeken werd op drie 
manieren ondertekend: ofwel werd een kruisje geplaatst waarbij 
de opsteller dan de naam van de pachter plaatste en hier mogen 

wij gerust stellen dat de pachter niet kan lezen of ~chrijven. 
Ofwel werden initialen getekend, ook deze personen kQnden 
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hoogst waarschijnlijk niet lezen of schrijven. Ofwel werd een 
handtekening geplaatst met soms een bijhorend teken: u:L t de 
wijze waarop de persoon tekent kan hier uitgemaakt worden da t 
de pachter kon lezen en schrijven. Uit de bronnen bracJ1ten wij 
enkele cijfers samen. 
Alfabetisme bij de pachters. 
Periode Aant. gegevens Alfa beten % Analfabeten 

; 
% 

1550-59 71 56 79 15 21 
1560-69 49 44 90 5 10 
1570-79 27 22 81 5 19 
1580-89 17 9 53 8 47 
1590-99 29 27 93 2 7 
1600-09 45 34 76 11 23 
1610-19 59 38 64 21 36 
1620-29 114 68 60 46 40 
16J0-44 42 28 67 13 33 

Uit de tabel kunnen enkele feiten naar voor gebracht worden ~ 

- uit de procenten alfabeten, dat met ongeveer 80 % tot 1589 
vrij hoog lag, en dan gevolgd werd door een daling, moet vas t 
gesteld worden dat de pachters tijdens de periode voor de 
crisis over degelijk onderwijs konden beschikken; na de cris is 
en vooral tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw is het 
analfabetisme toegenomen ten gevolge van de onderwij~lacune 
tijdens de godsdienstoorlogen; 

- vanaf 1630 steeg het aantal alfabeten opnieuw maar haalde niet 
meer het peil van voor de crisis. 

Tot besluit mag verondersteld worden dat in de Kasselrij Veurne 
een groot aantal pachters een basisopleiding had gekregen die 
hen in staat stelde te leren lezen en schrijven. Buiten de 
Kasselrij Veurne konden wij vergelijkingsmateriaal vinden voor 
de Languedoc: daar daalde het analfabetisme voortdurend van 
1571-73 - met ca 50 % - tot 1640-44 - met ca 20 % - (74). 

§ 3. De evolutie van de pachtprijzen. 

Toen wij in de vorige paragraaf de pachtkontrakten bespraken, 
hebben wij toen weinig aandacht gewijd aan de pachtprijs, dit 

element uit het pachtkontrakt was echter zo belangrijk dat wij 
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er een afzonderlijke paragraaf willen aan wijden. In eers t e 
instantie is de pachtprijs de vergoeding die de eigenaar ontvangt 
voor het gebruik van de gronden of de hoeve door de pachter. 
Deze vergoeding kan zowel in geld, in natura of in gel d en in 
natura samen vereffend worden. In ons studiegebied komt alleen 
betaling in geld voor, de enkele bepalingen in het pachtkontrakt 
die voorzien in leveringen van boter, kaas, was of vl E~es mogen 
verwaarloosd worden (75). In tweede instantie was de pachtprijs 
het resultaat van onderhandelingen en afspraken tussen de eigenaar 
en de pachter, het is dan ook duidelijk dat de bepaling van de 
pachtprijs beïnvloed werd door een reeks elementen die wij hier
na opsommen. De pachtprijs kon dus beïnvloed worden door: 
- de aard van de grond: het rendement van gewa ssen op kleigron

den, zandleem en leem en zand kon zo verschillend zi jn dat het 
normaal is dat deze gronden tegen verschillende prijzen ver
pacht worden; 

- het gebruik en de grootte van de grond: weiden hebben andere 
pachtprijzen dan zaailand, hoeven andere dan losse gronden; 

- vraag en aanbod: is het belangrijkste element in de prijs
vorming, bij een kleine vraag ten gevolge van een demogra
fische regressie kan de pachter de prijs drukken, in een peri
ode met grote vraag en klein aanbod ten gevolge van een demo
grafische expansie is het de eigenaar die de prijs kan bepalen; 

- de aard van de eigenaar: er moet onderscheid gemaakt worden 
tussen particulieren, die met hun pachters onderhandse kon
trakten en prijzen kunnen afsluiten, en de instellipgen die 
verplicht waren hun pachtgoederen bij openbaar opbod te laten 
verpachten; 

- de aard van de pachter: bemiddeld personen kunnen meer en hoger 
pachten dan onbemiddelden; 

- de muntontwaarding; 
- de algemene trend van priJzen en lonen. 
De pachtprijzen zelf kennen wij uit drie·reeksen bronnen: de 
pachtkontrakten zelf voor zover wij over aaneensluitende reeksen 
kunnen beschikken, de rekeningen van de instellingen en van de 
abdijen en kloosters en de rekeningen van de voogden. 
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Het zou ideaal zijn indien wij voor alle gronden gedur~nde alle 
jaren van onze onderzoeksperiode de pachtprijs zouden kennen: 
jaar na jaar zouden wij de evolutie van de pachtprijs ~unnen 
volgen. Kunnen wij dit ideaal bij gebrek aan bronnen niet ver
wezenlijken, dan kunnen wij toch dank zij de penningkohieren 
voor de periode 1569-78 een zeer betrouwbare gemiddelde pacht
prijs berekenen (76). 
Gemiddelde pachtprijzen in 1569. 
Kolommen: Eigenaars: A: Adel; B: landbouwers en niet-landbouwers 

(77); C: gemiddelde van A en B; D: abdijen en kloosters; 
E: instellingen; F: gemiddelde van D en E; G: oppervlak
te in ha van de bekende gronden. Alle prijzen in lb par 
per ha. 

Parochie 

Zone 1. 
Adinkerke 
Eggewaartsk. 
Bewesterpoort 
Sint-Walburga 

Gemiddelde: 
Zone 2. 
Beoosterpoort 
Ramskapelle 
Pervijse 
Kaaskerke 
Zoutenaaie 

Gemiddelde: 
Zone 3. 
Vinkem 
Beveren 
Hoogstade 
Gijverinkh. 
Wulveringem 
Leisele 

Gemiddelde: 
Zone 4. 
Westvleteren 
Harint:;e 
Oostvleteren 
Proven 

Gemiddelde 
Polders 
Zandleemstr. 
Kas. Veurne 

A 

12' 60 
12,71 
18,26 
13,90 
14,36 

20,63 
17,55 
18,26 
23' 71 
18,89 
19,80 

14, 16 
18,54 
15,07 
16,43 
16,45 
13,64 
15,71 

17,84 
20,43 
19,25 
8,91 

16,80 
17,08 
16,15 
16,61 

B 

12,32 
15,40 
15,51 
16,94 
15,04 

19,86 
19,Jl 
20,37 
24,90 
19,53 
20,79 

16,52 
19,27 
19,71 
18,48 
16,41 
19,16 
18,25 

18,10 
19,11 
16,39 
13,09 
16,67 
17,91 
17,46 
17,68 

c 

12,46 
14,05 
16,88 
15,42 
14, 70 

20,24 
18,4J 
19,31 
24,30 
19,21 
20,29 

15,34 
16,35 
17 ,39 
17 ,45 
16,43 
16,40 
16,56 

17,97 
19,77 
17,82 
11,00 
16,64 
17,49 
16,60 
17,04 

D 

11,28 
13 ,39 
13,35 

9,08 
11,77 

14,08 
16,56 
14,32 
20,65 
23,38 
17,79 

10,20 
14,85 
12,16 

10,25 
11,06 
11,70 

8,75 
9,87 

15, 79 
9,76 

11,04 
14,78 
11,37 
13' 07 

E 

10,01 
12,80 
11,74 
14,54 
12,27 

17,66 
18,J4 
19,03 
26,64 
18,41 
20,01 

11,94 
19,31 
13,24 
lJ' 13 
14,45 
17 ,35 
14, 90 

11,77 
19,42 
15,57 
15,09 
15,46 
16,14 
15,18 
15,66 

F G 

10,64 1054 
13,09 504 
12,54 822 
11,81 823 
12,02 3203 

15,87 941 
17,45 1550 
16,67 636 
23,64 476 
20,89 223 
18,90 3826 

11,07 478 
17,08 1150 
12,70 541 
13,13 405 
12,35 846 
14,20 1353 
13,42 4773 

10,26 804 
14,64 1130 
15, 68 1075 
12, 12 1092 
13,17 4101 
15,46 7029 
13,29 8874 
14,37 15903 

Een gemiddelde pachtprijs die berekend werd aan de hand van ge
gevens die op 15903 ha betrekking hebben mag als uiterst betrouw-
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baar beschouwd worden. In deze pachtprijzen werden alle gronden, 
zowel grote percelen als kleine, hoeven, weiden en zaailanden, 
verwerkt zodat allerhande afwijkingen in het gemiddelde werden 
afgevlakt. Het is normaal dat de pachtprijs verschilt van pa
rochie tot parochie en van eigenaarsgroep tot eigenaarsgroep, 
daarom zullen wij alleen rekening houden met eindresultaat voor 
de Kasselrij Veurne. Daar zien wij hoe de hoogste pachtprijs 
gevraagd werd door de landbouwersstand, gevolgd door de adel, 
de instellingen en de abdijen en de kloosters. Beschouwen wij 
de adel en de landbouwers samen en de instellingen en abdijen 
samen dan bekomen wij volgende cijfers: 

Polders Zand leem 
lb per ha index lb per ha 

Adel+Landbouwers 17,49 100 16,60 
Abdijen+instellin.15,46 88 13,29 

Kasselrij Veurne 
index lb per ha index 
100 17,04 100 

80 14,37 84 

In beide landbouwstreken van de Kasselrij Veurne is de pachtprijs 
gevraagd door adel en landbouwers het hoogst, de kerk en de in
stellingen vragen respectievelijk 12 en 20 % minder dan de eerste 
groep; voor de Kasselrij Veurne bedraagt het verschil 16 %. 
Deze vaststelling ~s niet gelijklopend met de bewering van P. 
Deprez die stelt dat de gronden van de instellingen één derde 
goedkoper verpacht werden dan die van de adel en de burgerij (78), 
het verschil in de Kasselrij Veurne was beduidend kleiner, voor
al dan in de polders. 
Voor enkele parochies en heerlijkheden binnen de Kasselrij Veur
ne konden wij voor het jaar 1578 gelijkaardige gegevens uit be
waarde penningkohieren lichten, waarbij wij echter dui~elijk 
moeten stellen dat de gronden van 1578 niet dezelfde w~ren als 
die in 1569. In de volgende tabel geven wij de gegevens in de
zelfde orde als in de bovenstaande tabel. 
Gemiddelde pachtprijzen in 1228. 
Periode A B c D E F G 

Zone 2 
Nieuwkapelle 29,43 24,20 26,81 18,32 23,73 21,02 ~6 
Bercle 18,34 23,07 20,70 15,40 23,89 19,64 435 
Vrije van Rijsel: 
- Kaaskerke 22,79 25,56 24,17 26,40 28,75 27,57 279 



- Stuivekensk. 18,48 
- Sint-Jacobsk.19,99 
- Oudekapelle 24,59 

Gemiddelde: 22,27 
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23,78 
30,11 
27,83 
25,75 

21,13 
25,05 
26,21 
24,01 

15,40 
17,60 
18,62 

20,06 
19, 99 
25,49 
23,65 

20,06 
17,69 
21,54 
21,25 

i ; 1 
204 
142 

2117 

Ook hier stellen wij verschillen vast tussen de verschil l ende 
parochies en heerlijkheden, maar net zoals in 1569 werden de 
hoogste pachtprijzen gevraagd door de landbouwers gevolgd door 
de adel, de instellingen en de abdijen en kloosters. Het ver
schil in prijs tussen adel en landbouwers enerzijds en abdijen 
en instellingen anderzijds bedraagt 12 % wat nagenoeg gelijk is 
met het verschil in 1569. Alhoewel wij nogmaals willen benadruk
ken dat de gronden van 1569 en die van 1578 niet dezelfde zijn 
willen wij toch de prijzen van beide jaren met elkaar vergelij
ken: 

Zone 2 Adel+landbouwers 

1569 20,29 lb per ha 
1578 24,0l 
stijging: 18,3 % 

Abdijen+instellin&~n 

15,46 lb per ha 
21,25 
37,4 % 

De pachtprijsevolutie kan onmogelijk bestudeerd worden met de 
, 

gegevens uit de twee vermelde jaren, daarvoor zullen wij beroep 
doen op een pachtprijsschakelindex waarover wij het verder hebben. 

A. Bronnen en verwerking van pachtprijzen. 

Boven vermelden wij drie soorten bronnen waa~uit pacht
prijzen konden genoteerd worden, wij bespreken achtereenvolgens 
deze bronnen. 
a. de pachtkontrakten. 

De pachtkontrakten vermelden uiteraard steeds de pachtprijs 
van de grond of de hoeve waarvoor een pachtkontrakt werd ge
sloten. Om reeksen pachtprijzen te kunnen opstellen, kunnen wij 
met afzonderlijke pachtkontrakten weinig aanvangen, daarentegen 
vormen pachtboeken, waarin alle pachtkontrakten aangaande één 
of meerdere percelen werden opgetekend voor een vrij lange peri
ode, een zeer bruikbare bron. Zo konden wij dankbaar gebruik 
maken van de pachtboeken van de Sint-Niklaasabdij te Veurne, de 
Grote Heilige Geest te Diksmuide en van de armendissen van Lam

pernisse en Oostkerke (79). 
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b. de instellingsrekeningen. 
De rekeningen van de diverse instellingen als kerkfabrieken, 

armendissen, hospitalen en broederschappen, en van abdi j en en 
kloosters zijn uiterst waardevolle bronnen voor het noteren van 
pachtprijzen. Gewoonlijk bevat iedere rekening - die nagenoeg 
jaarlijks werd opgesteld - een post " landpachten '', daarin werd 
voor ieder perceel grond het volgende opgetekend: de groot t e en 
de aard van het perceel, de naam van de pachter, de duur van de 
pacht, de vermelding hoever de pacht reeds gevorderd was , de 
pachtprijs per gemet of voor het geheel. Het grote voordee l 
van deze rekeningen bestaat hierin dat men dank zij deze infor
matie hiaten kan overbruggen: in normale situaties - en zelfs 
in de meeste gevallen tijdens de crisisperiode van 1583-90 -
veranderen de pachtprijzen tijdens de afgesproken pacptterrnijn 
niet. Zo kunnen hiaten van 2,5 of 8 jaar overbrugd wo~den naar
gelang de lengte van de pachttermijnen in de betrokkep perioden. 
De pachtprijzen uit de hier besproken rekeningen zull~n dan ook 
de hoofdbrok vormen van de pachtprijzen van de reeks '' pacht
prijzen van instellingen". Rekeningen van volgende instellingen 
waren ons zeer nuttig: Abdij Ter Duinen, Sint-Pietersabdij te Lo, 
armendissen van de drie parochies van Veurne, de gasthuizen van 
Veurne, de armendis en het Sint-Jansgasthuis van Nieuwpoort, 
de armendissen van Lo en Wulveringem, de kerkfabrieken van de 
kerken van Veurne en Nieuwpoort (80). 
c. de voogdijrekeningen. 

De rekeningen van de voogden die belast waren met pet beheer 
van de goederen van wezen,die hen toevertrouwd waren, bevatten 
eveneens interessante gegevens. Volgens de costumen van de Kas
selrij Veurne moesten de voogden om de twee jaar een rekening 
van hun beheer voorleggen (81), in deze rekeningen werden zeer 
dikwijls een post " landpachten " aangetroffen, waarin de in
komsten van één of meerdere percelen werden opgetekend. Gewoon
lijk werd de grootte en de aard van het perceel vermeld, de naam 

van de pachter, de pachtsom en soms - maar niet altijd - de 
duur van de pacht en de vermelding hoever de pacht reeds gevor
derd was. Deze rekeningen hebben een beperkte duur omdat zij 
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maar lopen tijdens de minderjarigheid van de wezen, voor geha!i
dicapten werden de rekeningen opgemaakt zolang deze pe r sonen 
in leven waren. Op het Rijksarchief te Brugge worden i n het 
Fonds Kasselrij Veurne ongeveer 39000 dokumenten over he t wees
beheer bewaard, daartussen vonden wij een aantal rekeningen 
voor onze studieperiode, waaruit wij pachtprijzen konden optekenen. 
Deze rekeningen handelen over personen uit de landbouwersstand 
en uit de lage adel (82). 
De gegevens uit de drie vermelde bronnen hebben wij samengebracht 
in twee grote reeksen pachtprijzen: 

- de pachtprijzen van instellingen, waarin de prijzen van abdijen 
kerkfabrieken, armendissen . en hospitalen werden opgenomen; 
- de pachtprijzen van particulieren, waarin de gegevens van de 
rekeningen van de voogden werden opgenomen. 

Voor de verwerking van dit omvangrijke bronnenmater iaal hebben 
wij eerst de studies onderzocht die dienaangaande werden opgesteld. 
D. Dalle en J. Vermaut hebben een studie gewijd aan de pachtprij
zen in de Kasselrij Veurne en het Brugse Vrije eedurende de 
XVIIe eeuw (8J). Daarin berekenden zij een jaarlijks gemiddelde 
van de pachtprijs. F. Dewever wijdde een studie aan de pachtprij
zen in het Gentse en het Antwerpse in de XVIIIe eeuw en te Zele 
in de XVIe-XVIIIe eeuw (84). Om de pachtprijsev~olutie te kun-
nen evalueren gebruikte hij niet het jaarlijks gemiddelde van de 
gevonden pachtprijzen maar deed hij beroep op een pachtprijs
schakelindex. Deze index werd ontworpen en het eerst toegepast 
door E. Scholliers (85). Voor het bestuderen van de pachtprijs
evolutie 'zullen wij dan ook beroep doen op deze methode. 
Van iedere grond of hoeve, die wij in onze bronnen ontmoetten, 
noteerden wij de parochie, de grootte, eventueel de grondsoort 
en grondgebruik, de naam van de pachter, de duur van de pacht, 
de pachtprijs. Om al deze gegevens foutloos en snel te kunnen 
verwerken deden wij net als F. Dewever beroep op de computer 
van het Rekencentrum van de Rijksuniversiteit. Werken met de 
computer veronderstelt echter het eenvormig maken van ~lle ge
gevens, daarom hebben wij samen met F. Dewever een coderings
systeem ontworpen dat in een afzonderlijk artikel werd voor

gesteld (86). 
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Welke gronden werden aan de computer toevertrouwd ? In princ j pe 
werden alle gronden in twee afzonderlijke reeksen onder gebr3cht 
en zo ter verwerking aan de computer gegeven. In de reeks 
" pachtprijzen van particulieren " werden alle gronden die 
minder dan acht jaar lang voorkwamen, geweerd, tenzij zich binne. 
deze periode prijswijzigingen hadden voorgedaan. Als basisjaar 
kozen wij 1550, dat ook het eerste jaar van onze noteringen wa s. 
Gronden die niet voorkwamen in het basisjaar werden gewoon later 
ingelast en kregen de index van het overeenkomstige jaar. Gron
den waarvan de pachtprijsreeks hiaten vertoonden, werden opgeno
men gedurende de jaren waarvoor er prijzen voorhanden waren, de 
hiaten werden dus niet opgevuld. Percelen waarvan de oppervlakte 
grote wijzigingen onderging, werden opgesplitst in één of meer
dere gronden. 
Wij vroegen aan de computer eerst p~r perceel een index op te 
maken aan de hand van de totale prijs van het perceel, wij kre
gen dan per grond de volgende informatie: 

Grond nummer 1 met grondkode 1 5 41 1 516 2394317 
Grote omschrijving: Graa fschap Vlaanderen 
Kleine omschrijving: Kasselrij Veurne 
Parochie: Sint-Joris 
Bodem: Polders 
Eigenaar: Tafels van de H.Geest, Armendissen 
Oppervlakte in vierkante roeden: 23943 
Oppervlakte in hectaren: 36,2679 
Aard van de grond: Akkerland grasland hofstede 
Omrekeningsfactor; 1 roede = 0,00151476 ha 

van tot prijs index prijs/hectare 
1550-52 41,66 100,00 1,1487 lb g VL. 
1553-61 45,68 109,65 1,2595 
1562-70 47,63 114,33 1,3133 
1571-79 48,95 117,50 1,3497 
1580-83 71,78 172,30 1,9792 
1594-99 19,58 47,00 0,5399 
1600-08 61,03 146,50 1,6828 
1609-14 58,95 141,50 1,6254 
1615-18 101,32 243,21 2,7937 
1625-30 110,10 264,28 3,0357 
1631-36 lJ0,50 JlJ,25 J,5982 
1637-45 156,62 375,95 4,3184 

Uiteindelijk gaf de computer per reeks een overzichtelijke 

tabel waarin per jaar de bekomen schakelindex werd afgedrukt. 
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B. De pachtprijzen van de instellingen. 

1. De algemene index. 
Uit de boven aangehaalde bronnen konden wij 532 bruik

bare gronden noteren en ter verwerking aan de computer toever

trouwen. Wij maakten geen onderscheid tussen de gronden uit de 
polders en die uit het zandleemgebied, tussen weiden en akkers 
en hoeven en tussen grote en kleine percelen. Wij waren van oor
deel dat alleen het grootst mogelijke aantal gronden de meest 
betrouwbare index zou geven. Eenmaal deze zeer algemene index be
rekend, konden wij aan opsplitsingen denken maar daarover hebben 
wij het verder. 

De gronden die in de index verwerkt werden, waren in de tijd als 
volgt verdeeld: 

Decennium 

1550-59 
1560-69 
1570-79 
1580-89 
1590-99 
1600-09 
1610-19 
1620-29 
1630-39 
1640-44 

Aantal gronden per jaar 
Minimum Maximum 

101 
138 
188 

9 
102 
190 
263 
290 
304 
301 

219 
213 
226 
175 
205 
276 
332 
319 
352 
341 

Het aanvangsjaar is 1550 en het aantal gronden in dat jaar 
bedroeg 101 percelen wat een voldoende aantal was om een repre
sentatieve index te bekomen. Bij dit alles kan men de vraag 
stellen hoeveel ha grond deze index vertegenwoordigt en welke de 
verhouding was tussen dit aantal en de totale_ oppervlqkte van 
de Kasselrij Veurne. Voor het jaar 1571 konden wij een berekening 
maken: de index werd gebaseerd op de prijzen van 2170 ha grond. 
De grootte van de Kaselrij Veurne - mits weglating van de niet 
drooggelegde Moeren - bedroeg 38346 ha. Voor 1571 kennen wij 
dus de pachtprijs en de daaropgesteunde index van 5,6 % der 
gronden. Daar alle gronden eigendom waren van klooste~s en 
allerhande instelligen hebben wij uitgerekend hoeveel deze 
instellingen en kloosters omstreeks 1570 in eigendom ~adden: 
wij bekwamen een totaal van 7804 ha, daartegenover st~llen wij 
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de 2170 ha waarvan de prijzen bekend zijn: wij bekomen dus een 
index die steunt op ongeveer 28 % van deze gronden, wat naar 
ons inzien een zeer degelijke basis is. 

Laten wij nu de index zelf beschouwen: alle gegevens werden in 
bijlage 55 en grafiek 6 opgenooen. Bij deze resultaten willen 
wij opnieuw de betrouwbaarheid van de bekomen schakelindex eva
lueren. Bij het begin van deze paragraaf konden wij op basis 
van zeer veel gegevens berekenen dat voor Zone 2 de pachtprijs 

tussen 1569 en 1578 gestegen was met 37,4 % - er steeds mee 
rekening houdend dat het hier om gronden gaat die niet dezelfde 
zijn in de twee bekende jaren -, onze schakelindex toont een 
stijging voor de voornoemde jaren met J0,6 % - er ook hler op 
wijzend dat het niet om dezelfde gronden gaat: in het eerste 
geval zijn het uitsluitend poldergronden uit Zone 2, in het 
tweede geval liggen de gronden verspreid over de totale Kasselrij -. 
Uit de vergelijking van de twee reeksen gegevens mogen wij gerust 
aannemen dat de schakelindex in het algemeen en de index van de 
pachtprijzen in het bijzonder, een betrouwbaar instrument in de 
evaluatie van de evolutie is. 
Naast de index van de nominale pachtprijzen berekenden wij ook 
de reële pachtprijsindex. Vroeger hadden wij reeds een index 
van de levenskosten berekend en door de index van de no~inale 
pachtprijzen te confronteren met een index der levensko~ten 
bekwamen wij een reële pachtprijsindex volgens de formule: 

nominale index x 100 
= reële pachtprijsindex. 

index levenskosten 
Daar W1J de index der levenskosten slechts per periode van vijf 
jaar konden berekenen hebben wij ook de reële pachtprijsindex 
per vijf jaar berekend en in bijlage 56 A weergegeven. 
Uit de evolutie van de nominale en reële pachtprijzen geven wij 

in de volgende tabel de uiterste punten en de meetkundige 

groei- en dalingscoëfficienta 
Jaar Nominale Index Evolutie{8Z~ Reële index{88} evol. 

1550 100 100 
1583 181,1 + 1,8 % 50,J - 2,1 
1584 106,5 33,6 
1644 65J,4 + 3 % 134,8 + 2,J 

% ~ 
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In het verloop van de pachtprijsindex zijn een aanta l po· fd~e 

wegingen duidelijk te onderscheiden: een periode van stijging 

tussen 1550 en 1583, een scherpe daling tussen 1584 en 1590 ten 
gevolge van de oorlog, een periode van voortdurende sti j gi ng -
met een verzwakking rond 1600 - tussen 1590 en 1645. Wij moe ten 
hierbij opmerken dat de pachtprijs sneller stijgt tijdens de 
tweede stijgingsperiode dan tijdens de eerste. Belangrijker is 
de evolutie van de reële pachtprijsindex: vanaf 1550 daalt de 
index voortdurend tot 1590 waarna hij voortdurend steeg tot 1645. 
In 1630 bereikt de reële index opnieuw het peil van 1550. Wat was 
er gebeurd ? Vanaf 1550 zien wij wel een stijging van pe n~minale 
pachtprijsindex, maar de index der levenskosten is zelf zo snel 
gestegen dat de aanpassingen van de nominale pachtprijs niet 
voldoende waren om de levenskosten bij te houden. Vanaf 1583 
gaat de nominale pachtprijs sterk dalen en stijgen. de levens
kosten nog hoger waardoor een volledige instorting van de reële 
pachtprijsindex ontstaat. Alhoewel de nominale pachtprij zen 
vlug stijgen, duurt het tot 1630 vooraleer de reële pachtprijs 
zijn peil van 1550 bereikt en kan overschrijden. 
De evolutie van de reële pachtprijsindex toont duidelijk aan 
dat de crisis van het einde van de eeuw - zoals die zich af
tekent in de nominale pachtprijzen - in feite veel vroeger be
gon en als hoofdoorzaak de stijging van de levenskosten heeft. 
De instellingen die van hun inkomsten uit de landpachten moesten 
leven, hadden het in die periode zeker niet gemakkelijk: wij 
mogen hierbij niet vergeten dat heel wat instellingen zelf 
levensmiddelen moesten aankopen en verdelen. Met het stijgen 
van de levensduurte en het dalen van de inkomsten kwam een peri
ode waarin men de reserves moest aanspreken, leningen ~angaan 
of gewoon de aktiviteiten beperken wat weer ten nadele uitviel 
van de hulpbehoevenden die reeds zwaar door de levensdµurte 
waren getroffen. Voor de pachters was de toestand hele~aal anders: 

daar zij producent waren van levensmiddelen, konden zij in 
eerste instantie genieten van de prijsstijgingen en, alhoewel 
hun pachtprijzen ook licht stegen, daalde voor hen de ~eële 

• 
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pachtprijs zodat wij mogen verwachten dat hun globaal inkome n 
ook gaat stijgen. Tijdens de crisis zou het voor de pachters 

zeer goed moeten gaan, maar de oorlog zorgde voor een niet te 
schatten schade. Tot 1630 bleef de reële index beneden het pei l 
van 1550 en bleef het voor de pachters relatief gunstig, na 1630 
steeg de index vrij sterk - de nominale pacht steeg nu sneller 
dan de levensduurte - en nu worden de rollen omgekeerd: de 
pachters moeten meer betalen en de eigenaars kunnen over hogere 
inkomsten beschikken. Bij dit alles moeten wij ons afvragen 

waarom de pachtprijzen na 1630 sterker stegen dan de leven. -
duurte. In eerste instantie moeten wij rekening houden met de 
bevolkingsevolutie: tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw 
viel er een grote bevolkingsexpansie te noteren die ook op de 
landbouw zijn weerslag had. De vraag naar landbouwgrond steeg 
maar het aanbod bleef gelijk met als gevolg dat de nominale 
pachten stegen. In tweede instantie moeten wij ermee rekening 
houden dat ook de eigenaars de evolutie in de landbouw kenden 
en zien hoe hun pachters het heel goed stellen, het gevolg is dat 
de eigenaars mee willen profiteren van de toestand en hun pacht
prijzen stelselmatig verhogen. 
De computer berekende geen gemiddelde pachtprijs per ~a, deze 
leemte konden wij aanvullen op volgende manier: wij kennen de 
gemiddelde pachtprijs van de instellingen in 1569, daar wij de 
index kennen voor alle jaren voor en na 1569, konden ~ij gemak

kelijk de pachtprijs per ha berekenen. 
2. De index volgens de landbouwzones. 

De reeds vermelde index van de gronden toebe~orend aan 
instellingen steunt op alle gegevens zonder onderschei.d van 
landbouwzone. Eén van de opdrachten van de computer b~1 stond erin 
de index van de pachtprijzen te berekenen volgens lancbouwzones. 
De index van de poldergronden kon steunen op 440 gron~en waar

van er 87 bekend waren in het basisjaar 1550. De resu+taten.van 
dit onderzoek volgen in bijlage 57 en grafiek 7. Het onderscheid 

tussen de index van de poldergronden en die van de totale groep 
gronden is zeer klein zodat de kommentaar bij de alge~ene index 
- zowel nominale als reële - ook past bij de index van de pol-
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dergronden. Wel moet aangestipt worden dat de pachtprijs per ha 
wat hoger lag bij de poldergronden dan bij de volledige gr oep 
gronden. 

De index van de zandleemgronden verdient daarentegen wat meer 
aandacht. Hier konden wij slechts over 92 gronden beschikken 
waarvan er 14 bekend waren in het basisjaar 1550. De resul taten 
die door de computer berekend werden volgen in bijlagE~ 58 en 
grafiek 8. Op eerste zicht is de · index van de zandlee~gronden 

verschillend van die van de poldergronden. Alhoewel d~ index 
tussen 1550 en 1645 ook stijgt, net zoals in de polders, moeten 
wij vaststellen dat de stijging anders verloopt en dat de in
zinking in de periode 1583-90 veel diep8r was. De totale stijging 
tussen 1550 en 1645 bedraagt 446,6 punten of 1,6 % per jaar wat 
geringer is dan in de polders. De laagste waarde werd genoteerd 
in 1585 en de hoogste in 1645, tussen beide uitersten stijgt de 
index met 704,9 punten wat meer is dan in de polders. Ook hier 
konfronteerden wij de index van de nominale pachtprijzen met de 
index van de levenskosten om een reële pachtprijsindex te be
komen. De volledige gegevens volgen in bijlage 56 B, hier geven 
wij de uiterste waarden en de groeicoëfficienten: 

Jaar Nominale Index Evolutie Reële Index Evolutie 

1550 
1581 
1585 
1645 

100 
151,2 
68,1 

548,6 

+ 1,3 % 

+ 3,5 

100 
47,7 
18,9 

113,2 

2,4 % 

+ 3 

De nominale index stijgt aanvankelijk tot 1581 om dan in korte 
tijd terug te lopen tot 1592, vanaf dat ogenblik volg·ç een 
sterke stijging tot 1645. In vergelijking met de algerpene index 
zien wij een minder hoge stijging tijdens de eerste periode 
maar een diepere terugval tijdens de crisis gevolgd door een 
relatief scherpere stijging. De reële index verloopt totaal 
anders: van een stijging in het derde kwart van de XVIe eeuw is 
'helemaal geen sprake meer: er is een daling waar te nemen die 
aanhoudt tot 1592 en veel verder uitloopt dan bij de algemene 
index, daarop volgt een stijging die procentueel ster~er is 

dan in de algemene index maar toch niet het zelfde peil haalt. 
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Men kan hierbij de vraag stellen waarom de poldergronden en de 
zandleemgronden een verschillende ontwikkeling kenden. Als uit
gangspunt moeten wij erop wijzen dat de zandleemgronden minder 
hoog verpacht werden dan de poldergronden. In de onbeschermde 
zandleemstreek sloeg de oorlog harder toe dan in de po lders 
waardoor er de crisis nog erger werd, het zeer krachtige herstel 
kon echter niet verhinderen dat de pachtprijs van de zandleem
grond achter blijft bij die van de polders zoals uit volgend 
staatje blijkt: 

jaar polders 
1550 12,01 lb/ha 
1569 15,46 
1584/85 12,77 
1645 79,25 

zandleemgebied 
10,48 lb/ha 
lJ,29 
7,14 

57,54 

Uit de evolutie van de indices en van de nominale pachtprijzen 
mogen wij besluiten dat de landbouwers van de XVIe en XVIIe eeuw 
meer waarde hechten aan de poldergrond dan aan de zandleem
grond, een onderscheid dat gebaseerd is op de grotere vrucht
baarheid van de poldergronden. 

J. Index van de gronden van kerkfabrieken en armendi s sen. 
Omdat de gronden toebehorend aan kerkfabrieken en armen

dissen volgens de costumen van de Kasselrij Veurne per opbod 
moesten verpacht worden (89), vonden wij het nuttig de computer 
voor deze gronden - met uitzondering van de weiden - een index 
te laten berekenen. Deze index kon steunen op 177 gronden waar
van er 68 bekend waren in het basisjaar 1550. Net zoals bij de 
vorige indices stelden wij een voortdurende stijging vast tussen 
1550 en 1645 met een onderbreking in de periode 1583-90. De 
totale stijging tussen beide jaren bedroeg 588,8 punten of 2,05 % 
per jaar. Het dieptepunt van deze index valt in 1584 en het hoog
ste punt werd genoteerd in 1644, de stijging tussen de twee 
tijdstippen bedroeg 587,J punten. Net zoals bij de andere indices 
konfronteerden wij deze nominale index met de index der levens
kosten. De resultaten van dit onderzoek volgen in bijlage 59 en 
56 C en in grafiek 9. In de volgende tabel geven wij de uiterste 

waarden voor de nominale en reële indices: 
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Jaar Nominale Index Evolutie Reële Index Evolutie 
1550 100 100 
1583 188,9 + 1,9 % 59,6 - 1, 5 % 
1584 100,4 ' 31,7 
1645 688,8 + 3,2 142,2 + 2,4 

Bij de evolutie van de nominale index moeten wij opmerken dat 

deze index nooit onder het peil van het basisjaar 1550 daa l t , wa t 

niet van de andere indices kan gezegd worden. De inzinking duurt 
tot omstreeks 1590 en werd gevolgd door een groei die rela tief 
sterker was dan die vastgest~ld bij de algemene index. De reële 
pachtprijsindex vertoont hetzelfde verloop als de andere reële 
indices. Vanaf 1550 tot 1590 daalt deze index voortdurend om 
dan opnieuw te gaan stijgen om omstreeks 1630 opnieuw het peil 
van 1550 te bereiken en te overschrijden. 
Het verpachten bij opbod is voor de instellingen die aan l ie f
dadigheid deden of de kerk onderhouden geen slechte zaak geweest . 
Tijdens de crisis blijven zij redelijke pachtprijzen noteren en 
na 1630 kunnen zij werkelijk winst maken. De aanvankelij k lage 
prijs per hectare is daar zeker niet vreemd aan en wanneer na 
1615 de bevolkingstoename de vraag naar pachtgond zal doen stij
gen, werkt het verpachten per opbod de prijsstijging nog in de 
hand gezien iedereen mag bieden en de sfeer bij dergelijke open
bare verpachting er sommige personen toe dwingt om te hoge prijzen 

te bieden. 
4. De index van de weiden. 

Daar wij graag de evolutie van de pachtprijzen van de 
weiden afzonderlijk hadden gevolgd, lieten wij de computer een 
index berekenen van alle weiden die toebehoorden aan de diverse 
instellingen en aan de abdijen en kloosters. Hier moest eerst 

een kle i ne moeilijkheid uit de weg geruimd worden: er waren te 
weinig gronden om in het basisjaar 1550 een betrouwbare index 
te laten starten. Vanaf 1564 hadden wij 18 gronden wat een vol

doende aantal was om te starten. Uit enkele steekproeven hadden 
wij vastgesteld dat de evolutie van de pachtprijzen van weiden 
gelijklopend was met die van de algemene index zodat wij de in
dex 122,JJ van het jaar 1564 konden overnemen en -toekennen aan 
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de weidegronden in het zelfde jaar. De index steeg eveneens 
voortdurend van 1550 tot 1645 met de typische inzinking tijdens 
de crisisperiode van 1584-90. De globale stijging bedroeg 2 ,8 % 
per jaar. Het dieptepunt lag in 1584, het hoogtepunt in 1639, 
tussen beide uitersten lag een stijging van 752 punten. Ook deze 
index werd gekonfronteerd met de index der levenskosten en alle 
gegevens werden opgenomen in bijlage 60 en 56 D en in grafiek 10. 
Hier beperken wij ons tot enkele uiterste waarden: 

Jaar Nominale Index Evolutie Reële Index Evolutie 
1550 100 100 
1583 177,4 + 1,7 % 55,9 - 1,7 % 
1584 85,5 27 
1645 714,4 + 3,5 147,4 + 2,8 

De evolutie van de nominale index is tijdens de XVIe eeuw zeer 
goed te vergelijken met die van de algemene index: na een 
eerste stijging tijdens het derde kwart van die eeuw volgt 
een ineenstorting tijdens de grote crisis die echter snel ge
volgd wordt door een sterk en langdurig herstel. De evolutie van 
de reële index toont dit nog beter aan: ook hier moeten wij de 
daling van de reële pachtprijsindex vaststellen tot 1590 maar 
dan volgt een snel herstel: reeds in 1600 bereikt de index het 
peil van 1550 wat dertig jaar vroeger is dan voor de andere 
gronden. Wij mogen hieruit besluiten dat de veeteelt in de 
Kasselrij Veurne een vooraanstaande plaats bekleedde gezien de 
weiden onmiddellijk na de crisis hun prijsniveau van 1550 be
reiken en dit kan alleen omdat de vraag naar weiden groot was. 
Alles laat er naar uitschijnen dat het kopen van weiden tot 
dan toe de beste belegging was, wie weiden diende te pachten moest 
meer uitgeven dan de pachters van akkerland. 

5. De index van de hoeven. 
Omdat heel wat hoeven in de algemene index werden opge

nomen, lieten wij de computer een index berekenen voor hoeven 
afzonderlijk. De resultaten volgen in bijlage 61 en grafiek ll. 
Het verloop van de indices - zowel de nominale als de reële -
vertoont nauwelijks verschil met de algemene index, zodat wij 
voor kommentaar en besluit naar de algemene index kunnen ver

wijzen. 
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6. De index van de gronden kleiner dan 1 ha. 
Toen wij het in ons eerste hoofdstuk over de demogra

fische evolutie in de Kasselrij Veurne hadden, stelden wij vast 
dat er zich in de eerste helft van de XVIIe eeuw een grote be
volkingsaangroei voordeed. Toen wij de evolutie van de grootte 
van de bedrijven onderzochten, kwamen wij tot het besluit dat het 
aantal bedrijven vrij gelijk bleef en de overtollige bevolking 
noodgedwongen moest afvloeien naar de groep ambachtslieden en 
werklieden. Logischerwijze zou men mogen veronderstellen dat deze 
bevolkingsgroep vooral kleine percelen zou trachten te pachten; 
gezien de grote vraag en het beperkt aanbod zou de index van de 
pachtprijzen van de kleine percelen een grotere stijging moe-
ten vertonen dan de algemene index. Om de juistheid van deze be
wering te kunnen onderzoeken hebben wij een index opgesteld van 
de gronden kleiner dan 1 ha. Wij konden over 192 gronden beschik
ken waarvan er 42 in het basisjaar 1550 bekend waren. De resul
taten van dit onderzoek volgen in bijlage 62 en 56 Een grafiek 
12. De evolutie van deze index is best te vergelijken met de 
andere indices met de typische inzinking tussen 1584 en 1590. 
De globale stijging bedroeg 1,9 % per jaar, het diepte~unt werd 
bereikt in 1584, het hoogtepunt in 1644. Tussen beide uitersten 
lag een stijging met 1587,9 punten wat merkelijk meer is dan voor 
de andere indices. Ook deze index wilden wij " deflateren " om 
een reële index te bekomen. De vraag is hier of wij dezelfde 
kostenindex mogen gebruiken als bij de andere indices waar het 
nagenoeg altijd ging om percelen groter dan 1 ha. Wij mogen 
niet vergeten dat de eigenaars van deze kleine percelen zeer 
dikwijls ook eigenaars waren van grotere stukken enerzijds en 
dat de levensduurte in feite dezelfde was voor een grote als 
voor een kleine eigenaar anderzijds. Gezien wij hier steeds 
vanuit het standpunt van de eigenaar de pachtprijs evalueren, 
heeft het geen zin hier een andere kosten index te gebruiken. 
De nominale pachtprijsindex werd dan ook gekonfronteerd met de 
index van de kosten en de reële index die aldus bekomen werd 
volgt in bijlage 56 E. Hier willen wij ons beperken tot de uiter

sten: 
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Jaar Nominale Index Evolutie Reële Index Evolutie 
1550 100 100 
1583 181,4 + 1,8 % 57,2 - 1, 7 % 
1584 46,4 14,6 
1644 722,2 + 4,6 149,1 + 3, 9 

Boven wezen wij reeds op de evolutie van de nominale index 
waarvan vooral de stijging tussen 1584 en 1644 opviel ; de 
procentuele groei per jaar is dan veruit de grootste van alle 
berekende indices. De reële index vertoont eveneens het klas

sieke stramien: voortdurende daling tot 1590 en vanaf dat ogen
blik een sterke stijging die ook procentueel de sterkste was 
per jaar. Vanaf 1610 bereikt de pachtprijsindex het peil van 
1550 wat merkelijk vroeger is dan bij de algemene index; ook 
de stijging tot 149,1 is de hoogste van alle berekende indices. 
Het verloop van de nominale, maar vooral van de reële pachtpri :~

index, laat toe te veronderstellen dat de demograf ische ~ xpansie 

een weerslag heeft gehad op de evolutie van de pachtpri js . 
7. Besluit. 

Bij de studie van de indices mochten wij veronderstellen 
dat alle besproken indices een zelfde algemeen verloop kennen: 
de nominale pachtprijsindex stijgt tot 1583, tijdens de periode 
1583-90 volgt een zware inzinking die gevolgd wordt door een 
sterke stijging tot omstreeks 1645. Uiteraard moeten wij bij 
deze algemene vaststelling enkele varianten aanstippen: zo evo
lueert de index van de zandleemgronden minder snel dan die 
van de polders, de daling in de crisisperiode duurde langer en 
was minder diep. Ook de andere indices vertonen lichte afwij
kingen tegenover de algemene index. 
Belangrijk is het verloop van de reële pachtprijsindex: bij alle 
bestudeerde groepen moeten wij een scherpe daling vaststellen 
die in 1550 begint en aanhoudt tot 1590, daarna komt een sterke 
stijging waarbij meestal omstreeks 1630 het peil van 1550 wordt 
bereikt en overschreden. De oorzaak van de scherpe daling tijdens 
de beginperiode moet gezocht worden in het verloop van de kosten

index, die vanaf 1550 een sterke stijging kende die onmogelijk 
kon bijgehouden worden door de pachtprijzen. Na de crisis stegen 
de pachtprijzen steeds sneller zodat de kloof tussen de pachten 
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en de levenskosten langzamerhand overbrugd werd. Alleen in de 

zandleemstreek moeten wij een minder gunstige evolutie vaststel

len. De pachtprijsevolutie van de weiden, de gronden van de 
kerkfabrieken en armendissen en de gronden kleiner dan 1 ha ver
tonen daarentegen een meer gunstige evolutie tegenover de al
gemene index. 

C. De pachtprijzen van particulieren. 

Net als voor de gronden toebehorend aan allerhande in
stellingen, konden wij voor de gronden die aan de adel en de 
landbouwersstand toebehoren, een aantal gegevens verzamelen. Ook 
deze gegevens werden aan de computer toevertrouwd maar de ver
werking stelde toch een paar problemen. In de eerste plaats 
stelden wij vast dat er onvoldoende gegevens voorhanden waren in 
het basisjaar en de daaropvolgende jaren, wij onderzochten de 
sporadische pachtprijzen, waarover wij konden beschikken, en 
stelden vast dat de pachtprijzen een gelijkaardig verloop kenden 
als die van de instellingen. Wij konden in 1568 74 gronden 
samenbrengen waaraan wij de index 126,43 gaven - dit is de index 
van de pachtprijzen van instellingsgronden in het zelfde jaar -
zo konden wij een verantwoorde index berekenen. 
Een tweede probleem stelde zich wanneer wij de toestand van de 
index in het jaar 1585 onderzochten: voor dat jaar hadden wij 
slechts een paar vermeldingen van gronden die een zeer lage 
index gaven waarop de verdere schakelindex berekend werd. Als 
controle berekenden wij de gemiddelde pachtprijs van de gronden 
die in de schakelindex werden opgenomen voor de jaren 1568 en 
1585 waaruit wij moesten vaststellen dat de gemiddelden niet 

in dezelfde verhouding tot elkaar stonden als de indices voor de 
gemelde jaren. Het was duidelijk dat wij niet op deze basis 
konden verder werken en om deze fout uit de weg te ruimen, hebben 
wij de volgende methode toegepast: wij berekenden de gemiddelde 
pachtprijs van alle gronden die wij kenden voor de periode 
1585-90, dit gemiddelde bedroeg 11,88 lb par per ha. Deze ge
middelde pachtprijs kenden wij toe aan het jaar 1586 dat in de 
index de laagste waarde uit de periode had en wij deden dit om 



-216 -

zeker niet aan overschatting van de pachtprijs te doen. Deze 
11,88 lb vergeleken wij met de 16,94 lb van 1568 wat een nieuwe 
index voor 1586 opleverde: namelijk 88,65 punten in plaats van 

62,49 punten zoals de oorspronkelijke index opgaf. Vanuit deze 
nieuwe index berekenden wij voor alle jaren na 1585 een andire 
index, steeds volgens het principe van de schakelindex. Zo had
den wij een meer correcte basis voor de berekening van de index 
der gronden toebehorend aan particulieren (90). 
Wij beschikten aldus over 454 gronden waarvan er 60 % in de pol
ders lagen. De resultaten van de berekeningen volgen in bijlage 
63 en grafiek 13. Net zoals bij de vorige indices moeten wij een 
stijgend verloop van de index vaststellen , dit stijgend verloop 
wordt alleen onderbroken door de inzinking van 1584-90. De glo
bale stijging bedroeg 1,8 % per jaar. De laagste index werd ge
noteerd in 1586, de hoogste in 1638. Tussen beide uitersten lag 
een stijging met 466 punten wat merkelijk lager was dan bij de 
algemene index van de instellingsgronden. Ook hier willen wij de 
nominale index door de kostenindex " deflateren " om alzo een 
reële index van de particuliere gronden te bekomen. De resulta
ten volgen in bijlage 56 F, hier geven wij de uiterste waarden: 

Jaar Nominale Index Evolutie Reële Index Evolutie 

1550 100 100 
1583 138,2 + 1 % 43,6 - 2,5 % 
1586 88,6 24,6 
16J8 501,8 + J,J 115,8 + J 
1645 470,4 - 1 97,1 - 0,1 

Vooraleer wij kommentaar geven bij deze evolutie van de nominale 

en reële indices, willen wij de pachtprijs per hectare ver ge-
lijken: 

Jaar Instellingen Particulieren 

1550 11,18 lb/ha 13,40 lb/ha 
1569 14,J7 17,04 
1578 18,76 19,05 
158J 20,25 18,52 
1590 12,88 16,02 
1600 27,75 33,25 
1615 31,91 47,12 
1630 50,06 56,49 
1638 65,07 67,24 
1645 73,10 6J,04 
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De evolutie van de nominale index is nagenoeg gelijk aan die van 
de instellingsgronden met die uitzondering dat het maximum 
zeven jaar eerder komt en dat er zich daarna een lichte daling 
voordoet. Wij moeten hierbij opmerken dat de pachtprijs van de 
particulieren altijd hoger ligt dan die van de instellingen 
uitgenomen in 1583 en 1645. De reële index vertoont opnieuw de
zelfde tendens als die van de instellingen: de daling duurt 
eveneens tot omstreeks 1590 maar de achteruitgang is nog groter 
dan bij de instellingsgronden. De stijging tijdens de perstel 

periode is vrij sterk want in 1610 werd reeds het peil bereikt 
van 1550 maar dan zien wij die stijging afvlakken om ip 1625 
in een daling om te slaan zodat de pachtprijs weer onder het 

peil van 1550 daalt. Alles bij elkaar is er een andere evolutie 
voor de twee soorten gronden omstreeks 1580 en 1645. Wat is daar
van de oorzaak ? Moeten wij de verklaring zoeken in de complexe 
situatie waarbij eigenaars gedeeltelijk hun eigen gronden ver
pachten en tegelijkertijd zelf gronden in pacht nemen ? Met twee 
feiten moet hier rekening gehouden worden. Bij de particulieren 
zijn er heel wat mensen die uit de pacht een aanvullend inkomen 
verkrijgen en anderzijds kennen de gronden die aan de instellin
gen behoren een ander pachtregime. Bij particulieren werden vele 
onderhandse pachtkontakten gesloten door personen die de evo
lutie van de pachtprijzen zeer goed kennen en de minste wij
zigingen in de conjunctuur goed aanvoelen. Zo zien wij dat de 
pachtprijzen van de particulieren steeds hoger liggen dan die 
van de instellingen uitgenomen in twee perioden: 1578-83 en 
1638-45, tijdens die perioden daalde de pachtprijs bij de par
ticulieren licht terwijl die van de instellingen verder steeg. 
Hierbij mogen wij niet vergeten dat de gronden van de instellingen 
per opbod werden verpacht en dat juist de grootste en mooiste 
hoeven tot die instellingen behoren; zo kon het aanlokkelijk 
aanbod een tijdlang primeren op de dalende tendens va~ de pacht
prijzen bij particulieren en dus de pachtprijzen van .de instel
lingsgronden nog even de hoogte doen ingaan. Wij mogen echter 

ook niet vergeten dat zich tijdens de twee gemelde perioden een 
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demografische expansie voordeed, iets sterker in de l~atste 
periode dan in de eerste (91). De teruggang van de pachtprijzen 
van gronden die aan particulieren toebehoorden, kan hier niet 
onmiddellijk verklaard worden, wij moeten ons afvragen of de 
bedrijfsrendementen op de particuliere bedrijven toen niet terug
liepen wat een pachtprijsdaling tot gevolg kon hebben. In het 
laatste hoofdstuk zullen wij daarop wellicht een antwoord kunnen 
geven. 
Tot besluit mogen wij stellen dat de particulieren over het al
gemeen hogere nominale pachtprijzen vroegen dan de instel ingen 
tot omstreeks 16JO, ogenblik waarop de instellingen hogere 
prijzen noteren. De evolutie van de reële pachtprijzen was gelijk

lopend maar vooral tijdens de periode 1600-29 lagen de reële 
pachtprijzen van de particulieren hoger dan die van de instel
lingen. 

D. De evolutie van de pachtprijzen vanuit het standpunt 
van de landbouwer-pachter. 

Tot nu toe hebben wij steeds de evolutie van de pacht
prijzen beschouwd van uit het standpunt van de eigenaars, ~n daar
bij maakten wij onderscheid tussen de instellingen en de parti
culieren. In deze rubriek willen wij onze aandacht wijden aan 
de pachtprijs, maar dan beschouwd van uit het standpunt van de 
pachter. Waar de eigenaar de pachtprijs in eerste instantie be
schouwd als een inkomen of als een interest van een geïnvesteerd 
kapitaal, ziet de pachter in de pachtprijs een last of een schuld 
die hij jaarlijks moet aflossen. In de vorige rubriek konden 
wij hele reeksen pachtprijzen aanhalen en bespreken, maar wij 
moeten veeleer uitkijken naar de reële pachtprijs die de pachter 
moest opbrengen. Hoe kunnen wij deze reële pachtprijs of be-
drij fslast berekenen ? Terecht heeft D. Dalle erop gewezen dat 
alle belastingen en grondlasten door de pachter dienden betaald 
te worden, en dat de schade, die hij door oorlogen of rampen 
te lijden had, de pachtprijs kon bezwaren (92). De reële be
drijfslast zou dus bestaan uit: de nominale pachtprijs +belas
tingen + schadeposten. De nominale pachtprijs kennen wij uit de 
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vorige rubriek, de belastingen kunnen wij gedeeltelijk terug
vinden in de rekeningen van de Kasselrij Veurne - waarin alleen 
de algemene belastingen werden opgenomen en niet de " prochie
kosten " waarover wij niet ingelicht zijn - over de schadeposten 
kunnen wij helaas geen gegevens vinden. Wel moeten wij onthouden 
dat de herstellingen van een zekere omvang ten laste van de 
eigenaar vielen, het verlies van de oogst en van de veestapel 
moesten door de bedrijver gedragen worden. In de polders moet de 
reële bedrijfslast ook steunen op het watergeschot dat ook door 
de pachter diende betaald te worden. Wij hebben dus de nominale 
bedrijfslast als volgt berekend: nominale pachtprijs + belastin
gen + watergeschat, deze gegevens werden in een index omgezet. 
Deze index stelden wij tegenover de index der prijzen van de 
landbouwprodukten en aldus bekwamen wij de reële index van de 
bedrijfslast. 
Een eerste reële bedrijfslast berekenden wij voor die bedrij

vers, die pachten aan particulieren - zij maken trouwens veruit 
de grootste groep uit - en in de polders hun bedrijf hadden. De 
gegevens aangaande belastingen en watergeschot volgen in bijlage 
64. Hier beperken wij ons tot de uiterste waarden: 

Periode Pacht + lasten Index levensm. Reële bedrijfsla~st 
+ watergeschot 

1550-54 
1580-83 
1584-89 
1615-19 
1640-44 

100 
137,8 
115,3 
333,4 
489,1 

100 
314,6 
378,8 
299 
501,5 

100 
43,8 
30,4 

111,5 
97,5 

Voor de landbouwer-pachter is de evolutie van de reële bedrijfs
last vrij gunstig: van 1550 tot 1590 daalt de reële bedrijfslast 
voortdurend onder druk van de index der levenskosten, na 1590 
komt er een stijging waarbij in 1605 het peil van 1550 wordt be
reikt, vanaf dat ogenblik schommelt de bedrijfslast rond index 

100 met als hoogste punt index 111,5 in 1615 en daarna blijft 
de index gewoonlijk onder 100 zoals uit bijlage 56 F kan afge

leid worden. 
Een tweede reële bedrijfslast kan berekend worden voo~ de pachters 
die in de polders een bedrijf of een stuk grond pachten aan een 

van de instellingen. 



Periode 

1550-54 
1580-83 
1584-89 
1635-39 
1640-44 
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Pacht + lasten 
+ watergeschot 

100 
172' 9 
129,8 
558,4 
605,5 

Index levensm. Reële bedrijfs
last 

100 
314,6 
378,8 
436,7 
501,5 

100 
54,9 
34,3 

127,9 
120,7 

De evolutie van de reële bedrijfslast is ook voor deze groep 
pachters gunstig te noemen: tot 1590 daalt de reële bedrijfs
last voortdurend om daarna te gaan stijgen maar slechts in die 

mate dat in 1630 het peil van 1550 wordt bereikt, wat 25 jaar 
later is dan bij de gronden toebehorend aan particulieren. In 
1635 komt echter een sterke stijging naar voor, die voor de 
pachters duidelijk voelbaar moet geweest zijn. 
Aan de hand van de twee reeksen gegevens mogen wij aannemen dat 
de landbouwers-pachters het helemaal niet slecht hadden op 
het gebied van de bedrijfslasten, met uitzondering van de twee 
laatste perioden voor de pachters die aan instellingen pachtten. 
Uit de gegevens waarover wij beschikken, mogen wij besluiten dat 
de pachters het goed hadden en hun bedrijfswinsten niet al te 
zeer zagen verdwijnen in steeds meer drukkende pachtprijzen. 

E. Pachtprijzen buiten de Kasselrij Veurne. 

Tegenover het cijfermateriaal waarover wij konden be
schikken, hadden wij graag gegevens uit andere delen van Vlaan
deren en uit gebieden buiten Vlaanderen vermeld. Bij nazicht van 
de bestaande literatuur, moeten wij vaststellen dat er voor onze 
studieperiode maar weinig inlichtingen voorhanden zijn. Wij ver
melden hierbij wel de pachtprijzen gepubliceerd door D. Dalle 
voor de Kasselrij Veurne, door J. Vermaut voor het Brugse Vrije 
en door P. Deprez voor de heerlijkheid Nevele (93). Het is 
echter niet zo gemakkelijk hun resultaten met de onze te ver
gelijken, omdat de vermelde auteurs werken met gemiddelden ter
wijl wij onze pachtprijzen met een schakelindex verwerkten. 
Over de mogelijke lichte verschillen heen kunnen _ wij bij de ver
melde auteurs een gelijklopende trend in de pachtprijsevolutie 

onderscheiden. 
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Zeer recent verscheen een belangrijk artikel van F.De Wever 

over pacht- en verkoopprijzen te Zele in het voormalige land 
van Dendermonde (94). De vermelde pachtprijzen verzamelde de 
auteur uit de verkoopakten van gronden die door particulieren 
verhandeld werden. Wij kunnen de pachtprijzen van Zele verge
lijken met de pachtprijz~n van particulieren in de Kasselrij 
Veurne. Ook de pachtprijzen van Nevele werden in dit onderzoek 
betrokken: 

Periode Zele Nevele Kas. Veurne 
lbLha index lbLha index lbLha index 

1554 12 ,39 100 9,4 100 14, 94 100 
1569 21,20 171,1 12,l 128,7 17,04 114 
1578 22,85 184,4 20,6 219,1 19,05 127,5 
1580 23,12 186,6 21,5 228,7 18,71 125,5 
1590 12,66 102,2 7,6 80,8 16,02 10?,2 
1600 18,44 148,8 17,5 186,2 33,25 222,5 
1615 30,83 248,8 14,3 152,1 47,12 315,4 
1630 49,00 395,5 42,1 447,8 56,49 378,1 
1638 67,18 542,2 67,24 450,1 
1645 68,55 553,3 41,6 442,5 63,04 42l,9 

Naast deze gegevens stellen wij de grafieken van Zele en de Kas-
selrij Veurne, die de volledige prijsevolutie weergeven (95). 
In eerste instantie moeten wij vaststellen dat de trend van de 
pachtprijzen in de drie plaatsen gelijklopend is; de pacht
prijzen te Zele kennen een scherpere evolutie dan die in de 
Kasselrij Veurne, die te Nevele kennen een diepere terugval in 
de periode 1580-89. Vergelijken wij de nominale pachtprijs per 
ha, dan zien wij dat aanvankelijk de pachtprijs in de Kasselrij 
Veurne het hoogst was en die te Nevele het laagst; omstreeks 
1645 was de pachtprijs te Nevele nog steeds de laagste maar 
Zele had nu de hoogste pachtprijs. 
Uit pachtprijzen van gronden die meer dan 100 km uit elkaar lig
gen zouden wij de voorzichtige veronderstelling mogen gemaakt 
worden dat de gelijklopende pachtprijsevolutie ook voor gans 

het graafschap Vlaanderen zou mogen gelden. 
Hoe evolueerde de toestand buiten Vlaanderen? Voor Noord-Neder
land geven zowel J. De Vries en A.M. Van der Woude en}cele in
lichtingen (96); de stijgende trend bij de nominale prijzen vast
gesteld, was ook in dit deel van de Nederlanden aanwe~ig. 

1 
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J. De Vries stelt vast dat de pacht stijgt van index 100 in 
1500-24 tot index 1400 in 1657~75. In de Beijerlanden steeg 
de pachtprijs van 20 lb par per ha in 1590 tot 40 lb par per ha 
in 1645 (97). De evolutie van deze pachtprijs verliep blijkbaar 
veel trager dan in de Kasselrij Veurne, nochtans werd de grond 
er in 1590 duurder verpacht dan in de Kasselrij Veurne op het 
zelfde ogenblik. 
Ook voor Frankrijk konden wij enkele gegevens verzamelen. In de 
streek rond Beauvais stelt P. Goubert vast dat de pachtprijs 
er niet vlugger steeg dan de prijzen van de graangewassen, wat 
een lagere stijging veronderstelt in vergelijking met de Kassel
rij Veurne (98). 
In de streek rond Parijs en in de Languedoc verliep de pachtprijs-
evolutie als volgt ( 99) : 

Periode Index Index 
Pari,js Languedoc 

1540-45 100 100 
1555-60 216 100 
1575-80 248 108,6 
1580-84 320 
1585-90 324 
1595 276 142,8 
1640 396 lJJ, 1 

Waar in de omgeving van Parijs in de pachtprijzen nog een zekere 
gelijkenis met de Kasselrij Veurne te bespeuren valt, zowel in 
de algemene trend als in de inzinking rond de eeuwwisseling, moe

ten wij voor de Languedoc een niet meer te vergelijken evolutie 

vaststellen. 
In de streek van Lyon steeg de index van 100 in 1550 naar 290 
in 1650 en is te vergelijken met die van Parijs. Ook hier was 
er een inzinking rond de eeuwwisseling (100). 

BESLUIT. 

Eén van de kenmerken van de landbouw in de Kasselrij Veurne 
en van de landbouw in Vlaanderen is zeker het grote aandeel van 
de landbouwersstand in het grondbezit. In de loop van de onder
zoeksperiode komt daar weinig verandering in voor: de adel komt 
wel even als koper opzetten na de grote crisis maar moet vlug 



- 223 -

dit terrein prijsgeven. Typisch voor de landbouw in de Kasselrij 
Veurne is wel dat zeer veel mensen eigenaar zijn maar evenveel 
mensen ook pachter zijn, dit komt door het complexe systeem waar
bij eigenaars hun grond in pacht geven en zelf gronden in pacht 
nemen. 
De prijzen van de gronden in de Kasselrij Veurne vertonen een 
stijging met uitzondering van de crisisperiode, deze nominale 
stijging is niet te vergelijken met de reële grondprijzen die tot 
omstreeks 1590 zeer sterk dalen en pas rond 1630 het peil van 
1550 halen. Ondertussen bleef de rente door de gronden opgebracht, 
schommelen tuusen 4 en 5 % met uitzondering van de periode 

1584-90 waar hogere waarden werden genoteerd. Voor de kopers van 
gronden was het een gunstige periode, de verkopers dienden tot 
1630 te wachten om een goede reële prijs te kunnen innrien. 
De relaties tussen de pachter en de eigenaar werden vastgelegd 
in het pachtkontrakt. Dit kontrakt zorgde voor maximale garanties 
voor de eigenaar, die er zeker kon van zijn dat zijn eigendom 
door financieel zekere personen werd beheerd en in goede staat 
werd gehouden. Maar ook de pachter kwam aan zijn trekken omdat 
hetzelfde kontrakt hem de grootst mogelijke vrijheid liet in 
het bedrijven van de hoeve. Normaal duurden de pachttermijnen 
negen jaar en werd de pacht in tweemaal betaald voor de hoeven 
en in éénmaal voor de losse gronden. De pachtkontrakten lieten 
ook toe het alfabetisme bij de pachters te benaderen: gedurende 
de tweede helft van de XVIe eeuw konden 80 % van de pachters 
lezen en schrijven, na de grote crisis was dit aantal echter 

met 15 % gedaald. 
De meeste pachters trachtten zolang mogelijk op hun bedrijf te 
blijven en dit lukte hen beter in de XVIIe eeuw dan in de XVIe 
eeuw. 
Het bijzonderste element uit het pachtkontrakt was de pachtprijs. 
De nominale pachtprijzen van verschillende soorten gronden in 
de verschillende landbouwzones vertoonden allen een gelijkaardig 
verloop: sterke stijging tot 1583, scherpe daling tijdens de 
periode 1584-90, sterke stijging tot 1645. Gemiddeld steeg de 
pachtprijs van index 100 in 1550 tot index 600 in 1645. Deze 
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sterke stijging werd niet teruggevonden in de indices van de 
reële pachtprijzen: de kostenindex steeg veel sneller dan de 
pachtprijs waardoor van 1550 tot 1590 een voortdurende da ling 
van de reële pachtprijs moet genoteerd worden. Het is pas om
streeks 16JO dat de meeste goederen opnieuw een reële pachtprijs 
opbrengen die het peil van 1550 bereikt en overschrijdt. Voor 
de eigenaars was dit een weinig rooskleurige tijd, vooral voor 
de instellingen, die zich bezighielden met liefdadige werken 
en voor hun inkomsten aangewezen waren op de pachtopbrengsten. 
Voor de pachters waren het daarentegen goede tijden: pas omstreeks 
16JO kon de pachtprijs de levensduurte inhalen en de reële 
pachtprijs duurder worden. 
De evolutie van de pachtprijzen, die in de Kasselrij Veurne werd 
vastgesteld, was niet in tegenstrijd met de enkele gegevens over 
het graafschap Vlaanderen: de verschillende evoluties waren er 
gelijklopend, ook met enkele gebieden uit Noord-Nederland. De 
evolutie in de Nederlanden scheen daarentegen wel af te wijken 

van die in Frankrijk. 
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A D D E N D U M • 

Andere pachtgoederen dan gronden en hoeven in de 
Kasselrij Veurne. 

Naast de gronden en hoeven, die gedurende onze onderzoeksperi
ode de meeste aandacht hadden gekregen, bestaan er in de Kas
selri j Veurne nog andere pachtgoederen: het zijn de huizen van 
de niet-landbouwers, de herbergen en de molens. Voor het jaar 
1569 konden wij dank zij de penningkohieren daaromtrent enkele 
gegevens verzamelen. 

Pachtgoederen in de polders in 1569. 

Kolommen: 

A B 
ADI 20 
SWA 8 
EGG 18 
BWP 1 
KK 4 
BOP 1 
RAM 7 
PER 2 

A: parochie; B: hui zen met huurwaarde lager dan 8 lb 
par (101); C: huizen met huurwaarde tussen 8 en 20 lb; 
D: huizen met huurwaarde hoger dan 20 lb; E ~ gemid
delde huurprijs; F: aantal huizen met bijhor end land; 
G: gemiddelde huurprijs van die huizen in lb par; 
H: aantal herbergen; I: gemiddelde huurprijs in lb 
par; J: aantal molens; K: gemiddelde huurprijs in lb. 
CD E F GHI J K 

9 3 8,3 5 20,3 1 54 
7 5,9 3 14 2 45 1 

15 7 10,7 3 48 1 96 
6 2 14,9 2 93 1 108 
2 4 14,9 2 25 2 35 1 

12 2 14,3 2 48 1 
29 8 12, 9 4 43 

8 1 12,9 3 20,7 2 48 

De verhouding huizen - huizen met land is 93,1 % tegen 6,9 %. 
Bij de woonhuizen zonder land waren er 50 % die een h~urwaarde 
hadden tussen 8 en 20 lb par per jaar, 34,6 % waren goedkoper, 
15,4 % waren duurder. De mediaan van de huurwaarden v~n de 
huizen zonder land bedraagt 12,9 lb par per jaar; voor de huizen 
met grond was dat 20,5 lb per jaar. Wij telden 18 herbergen met 
48 lb als mediaan van de huurwaarden. Er waren 5 molens met een 
gemiddelde huurwaarde van 102 lb par per jaar. 
Voor de zandleemstreek konden wij uit de zelfde penningkohieren 
gelijkaardige gegevens vinden over pachtgoederen buiten de 
hoeven en de gronden. Wij geven deze inlichtingen in 4e volgende 

tabel: 
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Pachtgoederen in de zandleemstreek in 1~62. 
Kolommen: zie boven. 

A B c D E F G H I J K 
BEV 3 21 11 14,9 13 32,9 5 69,6 1 144 
GYV 5 14 2 10,4 13 17,2 2 62 1 200 
HS 12 15 1 9,0 14 21,9 1 40 1 92 
LEI 4 53 19 15,8 20 22,3 4 68,7 2 126 
VIN 3 28 1 11 6 19,5 
WUL 7 20 12 14,6 2 40 4 79,5 2 135 
OVL 14 13 2 10,2 1 276 
PRO 5 5 1 10,2 12 14,7 3 73,3 1 174 
HAR 15 7 3 9,5 14 13. 7 3 40 3 171 

In het zandleemgebied ziJn er meer huizen met land dan in de 
polders: de verhouding huizen - huizen met grond bedraagt er 
76,9 % tegen 23,1 %. Bij de woonhuizen vinden wij er 57,8 % met 
een huurwaarde tussen ·· 8 en 20 lb, 25, 5 % waren goedkoper, 16,6 % 
waren duurder. De mediaan bedraagt 10,3 ' '· lb par wat 20 % goedkoper 
was dan in de polders. De mediaan van de huurwaarden van de hui-
zen met land bedroeg 20,7 lb wat nagenoeg gelijk was aan de 
mediaan van de polders. Wij telden hier 22 herbergen met mediaan 
van de huurwaarde 68,6 lb wat 43 % meer was dan in de polders. 
Er waren ook 12 molens met gemiddelde huurwaarde van 158 lb par 
wat 54 % meer was dan in de polders. 
Tot besluit mogen wij stellen dat de woonhuizen in het zandleem
gebied goedkoper waren, dat de huizen met bijgaande grond gelijk
waardig waren, maar dat de herbergen en de molens er merkelijk 
duurder waren. Wij hebben geen gegevens die ons toelaten de 
huurwaarde van deze goederen te evalueren op lange termijn, 
wij kunnen alleen veronderstellen dat de huurprïjs mee evolueerde 
met de pachtprijzen van de gronden toebehorend aan particulieren. 
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