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H 0 0 F D STUK V. 

De landbouw in de polders. 

INLEIDING. 

1. De bronnen. 
Het is de bedoeling in dit hoofdstuk een onderzoek 

in te stellen naar de landbouwmethodes en de evolutie van de 
landbouw in de polders. Om dit te kunnen, moeten wij over 
bronnen beschikken die voldoende gegevens bevatten om alle as
pecten van de landbouw te kunnen bestuderen. Deze studie werd 

mogelijk gemaakt door het bestaan van omvangrijke reeksen sta
ten van goederen uit de XVIe en XVIIe eeuw. 
Wat is een staat van goederen ? Het is een dokument opgesteld 
tijdens de inventarisatie van de goederen van personen , die 
bij hun overlijden minderjarige of geestelijk en lichamelijk 

gehandicapte kinderen nalieten. De costumen van de Kasselrij 

Veurne bepalen dienaangaande dat naast minderjarige kinderen 
ook meerderjarige wezen kunnen bevoogd worden indien zij hun 
goederen slecht beheren en dat " uytsinnighe, dulle, doove, 
stomme en dierghelijke haerlieder sinnen en verstant piet wel 
hebbende" eveneens onder voogdij geplaatst worden (1). Wanneer 
in een gezin kinderen wees werden die onder de voorgaande bepa
lingen vielen, werden binnen de veertien dagen na het overlijden 
van een der ouders twee voogden aangesteld (2). Binnen de drie 
maanden na het overlijden moest een staat van goederen opgemaakt 
worden en "de vooghden •.•• worden ghehouden over te bringhen 
ten weesen boeck haerlieder weese goedt onder het handtteecken 
van deel-lieden, stellende elck parceel ofte parthye •t sy 
leenen, erfve of renten, mitsgaders huysen ofte ander goedt, by 
goeden verclaerse, met specificatie van abouten ende ghetal van 
bomen, elck op hem selven, expresserende de renten en lasten 
wiemen gheldende is. • • • " ( 3) • 

De staat van goederen werd opgemaakt door " deelliedep " of 

prijzers, die daartoe jaarlijks beëdigd werden. Deze prijzers 

werden aangesteld door de " madelaar ", die de overblijvende 
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persoon in het gezin was, waren echter beide ouders overleden, 
dan kon een ander persoon als " madelaar " optreden. De opteke
ning der goederen gebeurde in aanwezigheid van de overblijvende 
man of vrouw en de erfgenamen. De aldus opgestelde staat van 
goederen moest binnen de veertig dagen geregistreerd worden (4). 
Wat kan men in een staat van goederen zoal aantreffen ? Veruit 
de meeste staten hebben een genealogische aanhef, waarin de 
verwantschappen werden opgenomen en de erfgenamen opgesomd 
werden. Een aantal staten nam de tekst op van de huwelijkskontrak
ten en testamenten. Deze aanhef was voor de genealogie uiterst 
belangrijk maar is dit minder voor dit onderzoek. Na dit inlei
dend gedeelte volgt gewoonlijk de opsomming van de onr oerende 
goederen zoals gronden en huizen. Doorgaans vermeldt men ho e deze 
goederen in het bezit van de overledene kwamen: dit kon door 
erfenis zijn langs vaders of moeders zijde, door schenking of 
door koop. Naast de opsomming van de onroerende goederen werd 
een zeer omvangrijke inventaris van de roerende goederen opgesteld: 
daarin vinden wij het geld dat in huis aangetroffen we~d, de 
dieren op de hoeve, de graanvoorraden op de zolder, de droge 
vruchten in de schuur en de groene vruchten op het veld; ook 
kleren, huisraad en landbouwwerktuigen werden in de inventaris 
opgenomen. Uiteindelijk volgt welke sommen nog dienden geïnd te 
worden en welke schulden moesten betaald worden. De stqat werd 
gewoonlijk afgesloten met een " borderel " waarin men een balans 
maakt van de inkomsten en uitgaven, en waarin vermeld wordt 
welk deel aan iedere erfgenaam toekomt. 
De opgesomde volgorde kan van staat tot staat verschillen maar 
alle onderdelen zullen in de meeste staten aanwezig zijn. De 
staten verschillen ook volgens de streek of de Kasselrij waar
binnen zij werden opgesteld. De staten van de Kasselrij Bergen 
en van het Brugse Vrije vermelden nagenoeg altijd de prijzen 
van de meeste produkten of posten, de staten van de Kasselrij 
Veurne zijn wel de meest detailrijke. 
Bij het bestuderen van de staten stelt zich onmiddellijk de 
vraag welke de bruikbaarheid van deze staten is. Wij moeten 

dadelijk vooropstellen dat de staat de momentopname is van het 
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dagelijks leven van de landbouwer en ziJn gezin op he t ogenblik 
van de opstelling van de staat. De staat van goederen brengt 
dus alleen een doorsnede van het bedrijf op één bepaalde dag en 

niet de balans van een jaar arbeid op de hoeve. In deze optiek 
is de datum van de inventarisatie zeer belangrijk omdat die 
datum de bruikbaarheid van de staten bepaalt. Aan de hand van de 
datum moeten wij volgend onderscheid weerhouden: 
- de staten opgesteld in de maanden april, mei, juni 1 juli en au

gustus zijn veruit de volledigste, omdat tijdens deze maanden 
zowel de winter- als zomervruchten gezaaid waren en op het 
veld terug te vinden zijn; zo zijn de gegevens betreffende de 
akkerbouw dan volledig. Wanneer prijzen .vermeld staan in sta
ten opgesteld in juni, juli of augustus, kunnen soms de op
brengsten berekend worden. 

- de staten opgesteld in de maanden september en oktober zijn de 
minst bruikbare omdat de gewassen geoogst waren en men ten 
hoogste vermelding krijgt van het geploegde land zonder enige 
verdere toelichting, soms vinden wij een opsomming van de ge
oogste gewassen. 

- de staten opgesteld in de maanden november, december, januari, 
februari en maart geven wel de opsomming van de wintergewassen 
maar beperken zich voor de andere gewassen tot het vermelden 
van de oppervlakte geploegd land of vermelden niets over de 
zomervruchten; in enkele gevallen is het mogelijk de staat 
aan te vullen naar analogie met andere staten. 

Een uiterst belangrijk element in de bruikbaarheid van de staat 
van goederen is te weten ho~ groot het bedrijf was waarvoor een 
staat werd opgesteld. Wij kunnen de grootte van het bedrijf te 
weten komen uit de volgende inlichtingen die allen in de staten 
voorkomen: 
- de gronden die door de overledene zelf in eigendom werden 

gebruikt worden vermeld bij de onroerende goederen; 
- bij de nog te vereffenen schulden komt zeer dikwijls het be

drag van de verschuldigde pacht voor, in de meeste gevallen 
wordt ook de oppervlakte van de hoeve of van de pachtgronden 
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vermeld; 

- soms werd de grootte van de hoeve vermeld in de rubriek te 
betalen belastingen of watergeschot; 

• 

- het gebeurde dat bij de opsomming van de bomen en hagen: het 
" groene bestop ", de grootte van de landbouwuitbating werd 
genoteerd. 

Enkele hulpmiddelen kunnen aangewend worden om de grootte van 

het bedrijf vast te stellen in geval in de staten de bovenver
melde inlichtingen niet te vinden zijn: 
- uit de staat van de latere overleden echtgenoot of echtgenote 

kan soms de grootte genoteerd worden ; 
- bestaande belastingskohieren kunnen de oppervlakte van de 

bedrijven weergeven, let wel dat de kohieren per parochie 

of heerlijkheid werden opgesteld en aldus de kohieren van de 
omliggende parochies moeten geraadpleegd worden; 

- met de gekende pachtprijzen kan soms door analogie de uitge-
strektheid van het bedrijf berekend worden. 

In hoever zijn de gegevens, door de staten van goederen vermeld, 
wel betrouwbaar ? Onmiddellijk gaat men hier aan fraude denken, 
maar er wordt slechts gefraudeerd als daar reden toe is en als 

het enigzins mogelijk is. Gezien zowel dieren op de hqeve als 
gewassen op de akker door vele personen gekend waren, had het 
weinig zin iets achter te houden. Een meer aanvaardbare reden 
waarom naar onze mening niet werd gefraudeerd is het feit dat 
er geen erfrechten dienden betaald te worden. Al kunnen wij aan
nemen dat de overblijvende echtgenoot en de erfgenameD geen 
fraude pleegden, moeten wij toch het scha ttingswerk Vq~n de 

prijzers kritisch onderzoeken. Het aantal dieren kon ~eteld wor
den en de akkers konden desnoods opgemeten worden, da~rin lag 
het probleem niet, de vraag is of de prijzers de juiste prijzen 

der dieren kenden en een juiste raming van de oogst konden maken. 
Daar deze prijzers in zeer veel staten en op verschillende plaat
sen en gedurende verschillende tijdstippen als schatters in de 
sterfhuizen optreden mogen wij veronderstellen dat deze mensen 
zeer goed de waarde van de dieren kennen en de oogst kunnen 

schatten. Toch komt het voor dat zij beroep doen op vetleggers 

J 
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om de vette dieren te helpen prijzen (5). 
Hoewel in de meeste staten de veestapel in zijn geheel of in groe
pen zoals paarden, runderen, varkens of schapen gepre~en werden~ 
kunnen wij in de staten, waarin een gedetailleerd overzicht werd 
gegeven, vaststellen dat zij niet aan alle dieren een gelijke 
prijs toekenden. Zo noteerden wij dat op een groep van 12 melk

koeien er geen enkel dier was dat dezelfde prijs kree~ en dit 

beantwoordt aan de werkelijkheid: ieder dier is ander~ en moet 
daarom ook een andere waarde krijgen. Wat de gewassen op de 
akkers aangaat, maken de " deellieden '' er zich nie~ van af door 
een benaderende waarde te noteren, integendeel, ieder perceel 
werd juist opgetekend en kreeg zijn eigen waarde t Gegekend. 
De prijzen van de granen, die zij als referentie gebruikten, 
verschilden zeer weinig of zelfs niet van de prijzen qie te 

Brugge werden genoteerd (6). Ook hier mogen wij aannen~en dat 
de prijzers én de juiste oppervlakte door een gewas ingenomen 
kennen én de juiste schattingswaarde in de staat hebben opge
nomen. 
Wij nemen dan ook aan dat de staten van goederen een zeer vol
ledige en betrouwbare bron voor de kennis van de landbouw zijn. 
Op deze bron zullen wij dan ook ons verder onderzoek bouwen. 

Toen wij op het Rijksarchief te Brugge in het Fonds Kasselrij 
Veurne de staten van goederen onderzochten, moesten wij vaststel
len dat de meeste staten van goederen niet v66r 1635 gedateerd 
waren, wij vonden deze groep staten van goederen te beperkt voor 
een uitgebreid onderzoek. Wij hebben toen ons onderzoekingsge
bied verruimd tot de Kasselrij Sint-Winnoksbergen en het gebied 
tussen Oostende en de IJzer. Wij meenden dit om volgende redenen 

te kunnen doen: 
- de afstand tussen de Kasselrijgrens en Brouckerque • het ver

ste westelijke punt in de Kasselrij Sint-Winnoksbergen - en 
de afstand Kasselrijgrens en Leffinge - het verste qostelijke 

punt in het Brugse Vrije - is niet groter dan de afstand 
Adinkerke-Sint-Joris, zijnde de grootste afstand in de oost
westrichting binnen de Kasselrij Veurne. Dit wil ze8gen dat een 
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hoeve in Adinkerke even ver ligt van een hoeve in Sint-Joris 
als van .een hoeve in Brouckerque. 

- zowel de Kasselrij Sint-Winnoksbergen als het bestudeerde deel 
van de Kasselrij Brugse Vrije kennen dezelfde landbo~wstreken 
en bodemsoorten als de Kasselrij Veurne. 

- een eerste uitgebreide steekproef in de staten van gQederen 
van drie verschillende Kasselrijen toonden ons dat e~ geen 
wezenlijk verschil bestond in de soorten uitbatingen en de 
wijze van uitbaten. 

- de prijzen en de lonen zijn dezelfde in de drie kas~elrijen. 
Op basis van deze redenering hebben wij alle gegevens ~amenge

bracht per landbouwstreek, wij zullen de resultaten die wij 
bekwamen uit de staten van goederen van de drie vernoemde kassel
rijen projecteren op de Kasselrij Veurne. 
Door deze verruiming van het onderzoeksgebied konden wij staten 
van goederen vinden voor de volgende perioden: 

- Kasselrij Veurne: 1635-45; 
- Kasselrij Sint-Winnoksbergen: 1615-45; 
- Brugse Vrije ten westen van de lijn Oostende-Diksmuiqe: 

1550-1645, zij het dan dat de meeste staten na 1610 voorkomen. 

2. De verwerking. 
Omdat de volledige notering van de staten van goederen 

een veel te langdurige en omslachtige bewerking uitmaakte, hebben 
wij onze gegevens op steekkaarten samengebracht volgens vier 
rubrieken: veestapel, gewassen, materieel en diversen, vooral 
dan prijzen en lonen. Wij noteerden zoveel mogelijk ge~evens over: 
- de soorten dieren en hun prijzen; 
- de soorten gewassen en hun prijzen, de inlichtingen qver 

grondbewerking en vruchtopvolging; 
- de soorten en waarde van de materialen, de waarde van de mest; 
- de gegevens aangaande de pacht, de belastingen, en verder ~lle 

belangrijke zaken uit de staten. 
Alle steekkaarten werden per oogstjaar geordend en dan per groep 

van vijf jaar samengebracht, uitgenome~ voor de periode 1550-1608: 
daar konden wij bij gebrek aan bronnen maar drie groepen vormen. 
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In de volgende tabel geven wij het aantal staten ~at per peri ode 
voorhanden is: 

Periode Aantal staten 

1550-64 15 
1565-83 lJ 
1584-08 19 
1609-14 JO 
1615-19 52 
1620-24 41 
1625-29 123 
16JO-J4 107 
1635-39 130 
1640-44 122 

totaal: 652 

Naast het aantal staten van goederen wilden wij ook weten hoeveel 
hectare grond die staten wel vertegenwoordigden, daarom telden 
wij alle oppervlakten per vijfjaarlijkse periode op: 

Periode 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
16J0-34 
1635-39 
1640-44 

totaal: 

ha 
856,11 

1102,25 
1189, 63 
2990,09 
2545,68 
J421,5J 
J06J,OJ 

15168,32 

" 

Alle inlichtingen die wij in dit hoofdstuk verder zullep weerge
ven, hebben wij gebaseerd op volgende verwerking: vanaf 1609 
bestaat iedere periode uit de gegevens over vijf oogstjaren waarbij 
steeds het oogstjaar voor en na die periode bij de vijf oogstja
ren van die periode werden gevoegd. Wij volgen deze methode om 
een maximaal aantal gegevens te kunnen benutten, en voor de 
perioden met minder gegevens, de scherpe kanten te kunnen afronden. 
De mogelijkheden tot verder onderzoek van de landbouw, die ons 
door de staten van goederen werden geboden, zijn de volgende: 
- wij konden ons een idee vormen over de toestand van de veestapel 

en zijn evolutie; 
- wij konden de verhouding berekenen tussen weiland en akkerland; 
- wij konden onderzoeken welke plaats ieder gewas in de land-

bouw innam; 
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- wij konden iets vernemen over de landbouwmethoden en over de 
vruchtopvolging ; 

wij konden voor heel wat produkten de prijs volgen; 

- het was mogelijk de opbrengst van de gewassen en van de zuivel
produkten te volgen; 

- ten slotte konden wij de lonen van de landbouwarbeiders volgen. 

§ l; De verdeling van het areaal op de polderbedri jven. 

Bij het bestuderen van de verhoudingen binnen het areaal 
in de polders moeten twee verschillende indelingen gemaakt wor
den. Enerzijds moet he t onderscheid gemaakt worden t ussen akker

land en weiland en anderzijds moet het aandeel van de kleine, 

middelgrote en grote bedrijven omschreven worden. De twe ~ inde
lingen kunnen gemaakt worden op basis van twee dokumenten die 
elkaar aanvullen. Uit de lOOe penningkohieren kennen wi j het 

aandeel van de verschillende bedrijven i n 1569 (7). De s ituatie 
in 1569 wordt verondersteld ook te kunnen gelden voor de eer~t a 

helft van de XVIIe eeuw. De verhoudingen zijn de volgend e -
gemakshalve werden dwerg- en 

kleine bedrijven: 
middelgrote 
grote 

kleine 

7,7 % 
4J,l % 
49,2 % 

bedrijven samengevoegd - : 

( 8) • 

Bij het bestuderen van de staten van goederen was opgevallen 
dat er verschillende soorten bedrijven te onderscheiden waren: 
veruit het grootste aantal behoort tot de gemengde bedrijven 
met overwicht van veeteelt. Een andere groep bedrijven kan tot 

de graanteeltbedrijven gerekend worden: het zijn hoeven waar een 

vrij groot deel van het areaa l aan graanteelt voorbehouden wordt, .. 
ten slotte zijn er de bedrijven met grote s chapenkudden die de 
structuur van de graanteeltbedrijven hebben. Bij dit alles mag 
niet vergeten worden dat een gedeelte van de Kasselrij Veurne 
uit vette weiden bestonl die wegens hun specifiek gebr~ik niet 
bij de gewone bedrijven kunnen gerekend worden. Hoe kqn dit alles 

in objectieve cijfers uitgedrukt worden? Van de totale opper

vlakte van het poldergebied - 19238 ha - trekken wij ~e vette 

weiden af die gelegen zijn te Kaaskerke, Oostkerke, 04dekapelle, 
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Lampernisse, en Zoutenaaie en die wij op 1948 ha schatten (9). 
De te verdelen oppervlakte blijft dus 17290 ha. 
Welk aandeel de graanteelthoeven innamen was moeilijker te bepa
len. De enige betrouwbare methode was het aantal staten van goe
deren, die betrekking hebben op de graanteelthoeven, te evalu
eren tegenover het totaal aantal staten van goederen. Alhoewel 
wij de gevaren, verbonden aan deze methode niet willen onder
schatten, is het een betere methode dan een schatting zonder 
basis. Op deze wijze konden wij volgende tabel opbouwen, waarin 
wij aangeven hoeveel % van de staten van goederen betrekking 
hadden op graanteelthoeven en welk aandeel die hoeven nadden in 
het totale areaal cultuurland: 

Periode % graanteelthoeven aantal ha 

1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

19,9 
28,7 
34,7 
34,5 
29,2 
39,2 
41,1 

3454 
4966 
600J 
5962 
5050 
6776 
7111 

De waarde van de berekende verhouding kan wellicht getoetst wor
den aan de bevolkingsevolutie: in 45 jaar tijd verdubbelde de 
bevolking en ook het aantal graanteelthoeven verdubbelpe binnen 
dezelfde periode (10). 
Wegens hun analoge structuur werden de schapenhoeven bij de 
graanteelthoeven gevoegd (11). 
Wat dus overblijft aan oppervlakte moet aan de groep rundveeteelt
bedrijven toegekend worden en kan binnen deze groep een verdeling 
gemaakt worden volgens orde van grootte op basis van de toestand 
in 1569. Daar wij voor de tweede helft van de XVIe eeuw over 
onvoldoende gegevens beschikken om het aandeel van de graanteelt
hoeven te bepalen, namen wij aan dat de situatie in 1635-39 ook 
kon gelden voor de tweede helft van de XVIIe eeuw. Wij lieten 
ons daarbij leiden door de analoge demografische situatie. 
Uiteindelijk kunnen wij dan volgende indeling weerhouden: 
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-Aandeel van de soorten bedri,jven in de :QOlders. 
Periode Klein Middelgroot Groot Graanteelt- Totaal 

bedrijf bedrijf bedrijf hoeve 
1550-75 810 ha 45J2 ha 5173 ha 6776 ha 17290 ha 
1609-14 1067 5972 6817 34J4 17290 
1615-19 948 5311 6063 4966 17290 
1620-24 869 4864 5553 600J 17290 
1625-29 872 4882 5573 . 5962 17290 
16JO-J4 942 5275 6022 5050 17290 
1635-39 810 4532 5173 6776 17290 
1640-44 78J 4J87 5008 7111 17290 

Nu het aandeel bekend is van ieder soort bedrijf, kan onderzocht 
worden welke de verhouding was tussen het weiland en het akker
land binnen de bedrijven. In bijlage 65 geven wij zowel het aan
tal ha weiland en akkerland volgens de soort bedrijf, als de pro
centuele verhouding binnen ieder soort bedrijf tegenover de 
totale oppervlakte. In de volgende tabel geven wij de procen
tuele verhouding voor de polders: 

Periode % weiden 
1550-64 65,J 
1565-8J 66,9 
1584-08 68,6 
1609-14 64 
1615-19 64,1 
1620-24 65,4 
1625-29 64,1 
16JO-J4 6J,8 
16J5-39 59,6 
1640-44 58,4 

Tot 1608 beschikken wij slechts over een niet afgewogen gemid
delde voor de polders, en bij deze cijfers valt de periode 1584-
1608 op als eindpunt van een stijging van het aandeel van de 
weiden. Dat het aandeel van de weiden nog stijgt tijdens de ge
melde periode is niet onlogisch: door een verminderde bevolking 

ontbraken de nodige arbeidskrachten om het meer arbeidsinten
sieve werk op de akkers te verrichten, zodanig moest het aandeel 
van de weiden stijgen. 
Vanaf 1609 beschikken wij over meer gegevens. Op de kleine be
drijven was het aandeel van de weiden het grootst en d~t liep 
op tot maximaal 77,8 %. Ook de grote hoeven hebben een zeer groot 
procent weiden, dit kon oplopen tot 78 %. Op de graant@elthoe-
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ven en schapenhoeven maken de weiden nauwelijks 50 % van de to-• 
tale oppervlakte uit. Voor de polders konden wij dus een afge-
wogen gemiddelde berekenen dat een stijgende evolutie laat zien 

tot 1624. Daarna volgt een daling die tot 1644 aanhoudt en een 
daling met 7 % vertegenwoordigt. Vanaf 1625 werd het akkerland 
dus uitgebreid en dit viel samen met de sterkere stijging van 
het bevolkingsaantal in de Kasselrij Veurne in het algemeen en 
van de polders in het bijzonder (12). 

Aansluitend bij deze gegevens willen wij de verhouding binnen 
de schapenhoeven afzonderlijk belichten. Deze verhoudingen zien 
er als volgt uit: 

Periode ~ akkerland ~ weiland 

1615-19 55 45 
1620-24 53,2 46,8 
1625-29 55,3 . 44, 7 
1630-34 59,6 40,4 
1635-39 55,1 44,9 
1640-44 55,2 44,8 

Bij de schapen hoeven valt ook zeker de stabiliteit op: er wa-
ren weinig schommelingen vast te stellen. Trouwens de ze stabi 
liteit was niet eigen aan de schapenhoeven alleen, he t is één 
van de kenmerken van de landbouw in de polders van de Kasselrij 
Veurne: het verschil tussen de maximale en minimale grootte 
van het weiland en akkerland steeg niet boven de 10 % uit terwijl 
de bevolkingsevolutie tijdens dezelfde periode schommelingen 
liet zien die de 100 % ruim overtroffen. 
Bij dit alles stelt zich de vraag of de bekomen resultaten over
eenstemmen met de resultaten uit andere gebieden en p~ rioden. 
Het vergelijkingsmateriaal is dun gezaaid. Voor het polderge
bied kunnen wij verwijzen naar de gegevens van J. Mertens voor 
de late Middeleeuwen (13). Hij bestudeerde een aantal grote 

bedrijven die wij kunnen vergelijken met de schapenhoeven uit 

onze onderzoeksperiode. Uit de staten van goederen konden wij 
twee steekproeven nemen over de perioden 1670-1710 en 1710-50. 

Alle resultaten brengen wij samen in volgend staatje: 
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Periode ~ akkerland ~ 'II.eiland 
ca 1340 70 · 30 · 
ca 1400 62 48 ( 14) 

1550-99 34 66 
1600-45 37 63 
1670-10 41 59 
1710-50 42 58 
1846 54 46 (15) 

De eerste gegevens hebben betrekking op de schapenhoeven en ver
tonen een grote gelijkenis met de Kasselrij Veurne, voora l dan 
omstreeks 1400, de gegevens van ca 1340 verschillen 15 % met de 
toestand in de Kasselrij Veurne omstreeks 1640. 
Voor de gegevens die betrekking hebben op de XVIIe en XV I IIe eeuw 
is er geen verschil te merken met de toestand omstreeks 1640 . 
Alhoewel wij slechts over beperkte gegevens kunnen bes chikken,
moet de reeds vastgestelde stabiliteit naar de volgende eeuwen 
doorgetrokken worden: fundamentele wijzigingen in de ver houding 
akkerland-weiland doen zich voor 1750 niet voor. Tussen 1750 en 
1846 moet wel een grote ommekeer vastgesteld worden: het wei
land in de polders verloor 12 % ten voordele van het akkerland. 

~ 2. De akkerbouw. 

A. De grondbewerking, de vruchtopvolging en de landbouw
werktuigen. 

1. Voor een landbouwer begint het nieuwe oogstjaar met het klaar
maken van de akkers voor de nieuwe be zaaiing. Gewoonlijk werd 

.de grond eerst " gesloofd " of" geschijveld ", dit was het 
schoffelen van de grond: de stoppels van de vorige oogst werden 
ondiep losgeploegd zodat zij rapper konden verdorren. Daarop volg-

de dan een diepere grondbewerking met de ploeg waarna de grond 
een paar maal geëgd werd (16). Wanneer de grond braak had gelegen 
werd volgens P. Lindemans de grond vier maal geploegd: 

- de schoffel voor werd tussen half rr:aart en mei uitgevoerd; 

- de braakvoor volgde in juni; 
- de oogstvoor werd in augustus toegediend; 

- de zaadvoor volgde na 1 oktober (17). 
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Uit een aantal staten van goederen konden wij het aantal ploeg
voren dat aan de braak werd toegediend, achterhalen: 

Voren 
5 voren 
4 voren 
3 voren 

Aantal 
2 
8 
4 

14 

l~,J 
57,1 
28,6 

Dat in de meeste gevallen 4 voren aan de braak werden gegeven 

en dat daartegenover soms 5 en soms J voren werden ge~loegd, moet 
verklaard worden door de plaatselijke omstandigheden: de algemene 
regel was inderdaad 4 voren in de braak, maar de toe stand van 
de grond kon het nodig maken meer of minder te ploegen. Uit de 
staten weten wij ook dat in 1 geval de grond op 11 juni nog in 
de eerste voor lag, dat in 5 gevallen het land tussen 11 juni 
en 29 augustus een tweede voor had gekregen en dat in 1 geval de 
derde voor reeds op 10 juli toegediend was (18). 
Terwijl wij het over de grondbewerking hebben tijdens de braak, 
is het belangrijk even na te gaan welk aandeel de braak ver

tegenwoordigde in de bedrijven van de polders: 
Procent braak in de polderbedrijven. 
Periode 

1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Klein 
bedri,jf 

0,49 

0,70 
0,72 

Middelgroot 
bedri.jf 

0,53 
0,58 
0,48 
0,49 
0,54 

Groot 
bedri.jf 

0,06 
0,67 
0,22 
0,16 
0,44 
0,33 
0,81 

Graanteelt
hoeve 

5,65 
4,25 
6, 93 
5,90 
4,95 
4,08 

Voor de drie perioden voor 1609 hebben wij ook geen braak kunnen 
noteren. Dit en de gegevens uit de bovenstaande tabel tonen 
voldoende aan dat van een noemenswaàrdige braak in de polders 
geen sprake kan zijn. Indien er dan toch hier en daar wat braak 
voorkwam, moet dit beschouwd worden als toevallige braak waarbij 
door het slechte weer en de wateroverlast laagliggende stukken 
niet tijdig konden klaargemaakt worden voor de bezaaiing. Bij 

de graanteelthoeven moeten wij een hoger procent vaststellen 

dat echter vanaf de periode 1625-29 voortdurend daalt. Hier moet 
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de braak geplaatst worden in het kader van de bemestin~: de graan
teel thoeven hadden een kleinere veestapel die waarschijnlijk 
onvoldoende mest produceerde om de akkers een minimum pemesting 
te geven, vandaar het laten braak liggen van enkele akkers 

om het tekort aan mest wat op te vangen. Globaal gezien mogen 
wij besluiten dat de braak in de polders nagenoeg onbestaande 
was, iets wat ook voor de XIVe en XVe eeuw in de polde s van 
het Brugse Vrije door J. Mertens werd vastgesteld (19), 
2. Tussen de ploegbewerkingen door werd de grond bemest. Uit de 

staten van goederen weten wij dat stalmest - en dan vooral 
de vaste stalmest - de enige soort mest was die aan de grond werd 
gegeven. Slechts in een paar gevallen konden wij het gebruik 
van" stedemesch 11 terugvinden (20). In het vorig hoofdstuk 
moesten wij vaststellen dat in heel wat pachtkontrakten geä.st werd 
dat de mest gevoerd werd op de weiden (21), in de praktijk van 
de staten van goederen vonden wij slechts drie vermeldingen 
waar mest op de graslanden werd gevoerd en dan ging het nog om 
zeer kleine hoeveelheden (22). De stalmest werd dus in de 
mestput verzameld en met karren naar de akkers gevoerd waar het 
in hoopjes werd afgetrokken om later gespreid te worden. Dank 
zij een dertigtal staten van goederen konden wij berekenen hoeveel 
grond jaarlijks bemest werd. 
Procent akkers dat per jaar 
Soort bedrijven Aant. geg. 
Rundveeteelt 11 
Graanteelt 15 

bemest werd. 
Uiterste% 

9,5 56,2 
8,J 44,6 

Mediaan 

19,5 
20,7 

Gemiddelde 
21 
21,J 

Zowel in de rundveeteeltbedrijven als op de graanteelthoeven 
werd jaarlijks ongeveer één vijfde van de akkers bemest, men kan 

dus veilig stellen dat de akkers om de 5 tot 6 jaar eens bemest 
werden. Ook konden wij nagaan of er een verschil in de hoeveel
heid mest per ha bestond bij de twee voorgaande soorten bedrij-
ven. 
Aantal ha door 1 GVE bemest (23). 
Soort bedrijven Aant. geg. 

Rundveeteelt 12 
Graanteelt 15 

Uiterste % 

0,05 0,16 
0,10 0,36 

Mediaan 

0,10 
0,21 

Gemiddelde 
1 

0,10 
0,21 
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In de rundveeteeltbedrijven werd gemiddeld de mest, geproduceerd 
do6r 10 GVE, op één hectare gevoerd; bij de graanteelthoeven 
werd de mest van 5 GVE op een hectare gespreid wat er op neer
komt dat de bemesting op de rundveeteeltbedrijven dubbel zo 
intens was als op de graanteelthoeven. In feite is dit logisch: 
rundveeteeltbedrijven hebben een grote veestapel en weinig akker
land, graanteelthoeven hebben veel akkerland en een kleinere 
veestapel, zodat de bemesting er noodgedwongen minder intens is 
wil men de akkers toch een minimale bemesting geven. 
Wij beschikken over weinig gegevens over de bemesting in andere 
gebieden,alleen kon B.H. Slicher van Bath op het bedrijf van Hen
nema in Hitsum in Friesland vaststellen dat in de periode 1570-73 
ongeveer 14 % van het akkerland bemest werd en de akkers er om 
de 6 jaar aan de beurt kwamen (24). In Westkerke werd op een pol
derhoeve in 1808 door één GVE 0,08 ha akkerland bemest of de 
mest van 12 GVE werd op één hectare gespreid (25). 
J. Eenmaal de grond bemest was kon er geploegd worden, van spit-

ten kan er geen sprake geweest zijn omwille van de aard van de 
bodem en de uitgestrektheid van de akkers. Alleen de pi oeg kon 
in aanmerking komen voor de grondbewerking. 
Over de ploeg is in feite niet zoveel bekend. De bestaande lite
ratuur zegt ofwel niets over de ploegen in het poldergebied of 
bevat tegenstrijdige elementen (26). In zijn" Notice 
sur la charrue de Mr Guillaume " geeft J. de l'Espée een over
zicht van de ploegen die in de polders werden gebruikt op het 
einde van het Ancien Regime (27). Hij vermeldt een plo~g zonder 
voortrein waaraan 4 paarden trekken, de wale-ploeg met voortrein 
en de normandische ploeg die weinig verschilt van de w~le-ploeg. 
J. Cordier vermeldt voor dezelfde periode in de streek van Rijsel 
de brabantse en normandische ploeg zonder voortrein en de 
" rouelle 11 een ploeg met voortrein gebouwd voor de be~erking 
van zware grond (28). J. Van Aelbroeck vermeldt naast de voet
ploeg de kouter- of waleploeg, een ploeg met voorloop die in 
de polders werd gebruikt (29). P. Lindemans, die een overzicht 

geeft van de evolutie van de ploeg, vermeldt voor de kuststreek 
de walenploeg of kouterploeg of raderploeg en de zool pf rouelle 

(30). 
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Daarbij verwijst Lindemans naar De Bo, die volgende termen aan
gaande ploegen opgeeft: 

- zole: zware wielploeg die met twee of drie paarden getrokken 
wordt; 

- kegge: lichte wielploeg met een riester die omgebogen is; 
kouterploeg: wielploeg met eenen riester die inwaarts gebogen 
is en die nu links en dan rechts aan de ploeg bevestigd werd, 
wordt in de zware polders vervangen door de waleploeg (31). 

Tegenover de diverse benamingen en de soms tegenstrijdige uit

leg over bepaalde ploegtypen, willen wij de gegevens stellen 
die wij uit de staten van goederen konden putten. Wij .noteerden 
volgende soorten ploegen: 
- de binoot; 
- een hollandse ploeg; 
- de kegge ; 

- de zole, waarbij volgende onderverdelingen dienen vermeld te 

worden: vierpaardzole, driepaardzole, tweepaardzole, " heer

zoole ''," sloofzoole '', normandische zole en vlaams e zole. 
In de staten van goederen ontbraken volgende benamingen: brabantse 
ploeg, waleploeg en kouterploeg. 
Wij bespreken de voorkomende soorten ploegen. 
a. de binoot. Is een ploeg zonder kouter met een schaar en twee 

riesters die dient om de grond een eerste bewerking te geven. 
De binoot wordt dan gewoonlijk gebruikt om de akkers een eerste 

bewerking - namelijk het losmaken van de stoppels-te geven (32). 
De binoot vonden wij vooral in de Kasselrij Sint-Winnoksbergen. 
b. de hollandse ploeg. Wij vonden in de Kasselrij Sint-Winnoks

bergen twee vermeldingen van deze soort ploeg in 1623 en 1627 
(33). In het laatste geval werd er bij vermeld: " een hollansche 

plouch zoo twee peerden aenspanne ". Deze ploegen komen voor in 
de staten van goederen van families die uit het graafschap Hol
land afkomstig waren. Wij mogen hier gerust veronderstellen dat 
de benaming wel degelijk slaat op een type ploeg dat uit Holland 

werd meegebracht of later werd ingevoerd. 
c. de kegge. De kegge is in tegenstelling met wat De Bo voorop

stelt wel degelijk een voetploeg, dit konden wij ver~chillende 

malen in de staten van goederen terugvinden in de aard van: 
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" een voetplouch ofte kegghe alsoo sy met vier paerden vooren
waert gaet" (34). De kegge bestond uit verschillende types: zo 
waren er die geschikt waren om met een, twee, drie of vier 
paarden getrokken te worden, er waren ook" sloofkegghen ". 
Het woord kegge vonden wij de eerste maal in 1611 (35). 
d. de zole. De oudste vermeldingen in onze staten van goederen 

spreken steeds over " eerzoole " of " vierpaardzoole ", ook 
werd de term" sloofzoole " aangetroffen (36). Vanaf de XVIIe 
eeuw werd in de staten duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
normandische en de vlaamse zole, maar in ieder geval bleef de 
zole een zware ploeg met voortrein. Het is niet gemakkelijk aan 
de hand van de staten van goederen vast te stellen welk onder
scheid er bestond tussen de twee soorten ploegen. Wel werd in 
de staten steeds vermeld hoeveel paarden aan de ploeg kunnen 
trekken en dit is bijna altijd vier paarden aan de vlaamse ploeg 
en drie paarden aan een normandische ploeg. Een eerste ver schil 
zou dus kunnen liggen in de zwaarte van de constructie van beide 
ploegen. Andere verschillen konden wij in de staten niet vinden 
waarbij wij moeten veronderstellen dat het verschil moet gezocht 
worden in de typische bouw van iedere ploeg en de daaruit voort
vloeiende ploegmogelijkheden. Het begrip " normansche zoole " 

vinden wij de eerste maal in 1623 (3?), de " vlaemsche zoele " 
in 1626 (38). Voor 1623 spreekt men voortdurend en uitsluitend 
over de " zoele " zonder meer. Men mag dus veronderstellen dat 
de " normansche zoele " in het begin van de XVIIe eeuw bij ons 
werd ingevoerd, hoogstwaarschijnlijk uit Normandië (39). 
De zole bleef als ploeg bestaan tot in de dertiger jaren van 
deze eeuw en werd toen vervangen door meer moderne ploegsoorten. 
In de XIXe eeuw werden nog volgende ploegen in de polders ge
bruikt: 
- een ploeg zonder voortrein, hoogstwaarschijnlijk de kegge; 
- de waleploeg, door Van Aelbroeck en Lindemans kouterploeg 

genoemd en wellicht de opvolger van de vlaamse ploeg; 
- de normandische ploeg die weinig verschilde van het vorig 

; 

type en de opvolger zal zijn van de XVIIe eeuwse " norman-

sche zoele " 
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Zoals bij de keggen bestonden er zolen voor één of twee paarden 
naast de reeds vernoemde ploegen voor drie of vier paarden. 
Er bestonden ook tl sloofzolen en pootzolen tl (40). 
Ieder bedrijf bezat verschillende soorten ploegen. Zo waren er 
hoeven die én een kegge én een normandische of vlaamse ploeg 

bezaten. Dikwijls bezat een hoeve een wielploeg en een voet

ploeg en dit is logisch: met een wielploeg was het mogelijk de 
akkers zeer goed en diep te beploegen maar men kon de kanten 
van de akkers moeilijk omploegen, daarvoor was de kegge of voet
ploeg veel beter geschikt. 
Hoe zagen de ploegen er uit? Daar wij geen iko ,nografisch ma
teriaal konden verzamelen dat ploegen uit de XVIe en XVIIe eeuw 
weergeeft, moeten wij ons noodgedwongen richten tot afbeeldin

gen uit de XVIIIe en XIXe eeuw (41). Alhoewel deze ploegen 
ook onderling licht verschillen kunnen wij de volgende delen 
weerhouden die ook in de staten van goederen vermeld worden: 
- de voortrein: bestaat uit twee wielen al dan niet met ijzer 

beslagen, deze wielen werden met elkaar verbonden door een as; 
op dit alles was een jukvormige bovenbouw geplaatst waaraan ener
zijds de paarden trekken en anderzijds de eigenlijke ploeg 
aan bevestigd werd. 

- de balk was gewoonlijk uit eik vervaardigd en alle delen 
van de ploeg werden er aan vastgemaakt; de balk werd in het 

juk van de voortrein gelegd en met een ketting vastgemaakt 
aan de voortrein terhoogte van het aanhechtingspunt van 
het paardenharnas; door de ketting te verlengen of te verkor
ten kon men de diepte van het ploegen regelen. 

- het kouter of ploegmes was van ijzer en doorsneed vertikaal de 

aarde. 
- de ploegschaar of ploegijzer krijgt in de bronnen de naam 

tl s~harre, harre, schichte ",~ het is een pijlvormig ijzer 
dat de aarde horizontaal snijdt. 

- het ploeghoofd of plaat was een ijzeren stuk dat in de voor 
gleed, toevallig konden wij het gewicht van een dergelijke 
plaat terugvinden in de staat van goederen van de overleden 
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vrouw van smid Jan Salemoen uit Teteghem, daarin staat vermeld : 
" twee plaeten van normande ende vlaemsche zoole weghende 
omtrent 46 lb ",iedere plaat woog dus 10 k (42). 

- het strijkbord of riester was een vertikaal geplaatste plaat 

die ofwel sterk gebogen kon zijn of nagenoeg recht naargelang 
men de aardriem volledig wilde omkeren of rechtzetten tegen de 

andere aardriemen; het riester was afneembaar en kon vervangen 
worden door een meer of minder gebogen riester. Aa~vankelijk 

was het riester een houten plank die in de gewenste vorm ge
bogen en geperst werd, in de XVIIe eeuw gebruikte ~en zeker 
reeds riesters die met ijzer beslagen werden (4J). Wij hebben 
een sterk vermoeden dat omstreeks 1630-40 volledig ijzeren 
riesters bestonden, zeker waren er reeds in gebruik in 1675 (44). 

- de ploegstaart was het stuk waarmee de ploeg door de ploeger 

in de rechte baan werd gehouden, wij konden niet uitmaken of 

de ploegen in de polders een of twee ploegstaarten hadden. 
Bij de kegge lag het verschil hierin dat in plaats van de voor
trein er een voet aan de balk zelf bevestigd was en de paarden 
rechtstreeks aan de balk trokken. 
Alhoewel de meeste ploegen, die in onze bronnen vermeld werden, 
gemaakt waren om door drie of vier paarden getrokken te worden, 

wil dat nog niet zeggen dat de ploeg altijd door evenve~el paarden 

werd getrokken, in de meeste gevallen trokken twee paarden de 
ploeg en het was alleen in uitzonderlijke gevallen dat meer 
paarden werden aangespannen. 
Alles bij elkaar werd in de Kasselrij Veurne en in de aanpalende 
polders gebruik gemaakt van zware ploegen - met of zonder voor
loop - die aangepast waren aan de zware kleigrond en in staat wa
ren degelijk werk te leveren. 
Kwamen deze ploegen ook voor buiten ons onderzoeksgebied ? Een 
algemeen overzicht over . de ploegen en hun uitzicht vindt men 
in het werk van A.G. Haudricourt (45). Voor een aantal landbouw
gebieden kunnen wij over meer informatie beschikken. In Norman-

• 
dië werd een zware ploeg gebruikt die zeer goed te vergelijken is 

met de de ploegen uit de polders en waarvan trouwens één soort 
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tl normandi s che " ploeg werd genoemd (46). In Maine werd eveneens 
een ploeg met voorloop gebruikt die echter weinig diep werk 

leverde (47). In Lorreinen kende men eveneens zware ploegen met 
voorloop en verschillende onderdelen in ijzer zoals de schaar 
en het ploeghoofd, het riester was nog van hout (48). Ook in 
de streek van Parijs werd een gelijkaardige ploeg gebruikt (49). 
Wanneer J. Meuvret Frankrijk indeelt in" pays tl d'araires tl et 
en pays de tl charrues tl•• (50), dan behoren alle vermelde streken, 

inbegrepen de polders van de Kasselrij Veurne, tot de laatste 
groep. In Engeland werden vier soorten ploegen gebruikt: de 
ploeg met voorloop, de ploeg met een voet of één wièl , de ploeg 
zonder voorloop en de hollandse ploeg (51). De laatste soort 
werd vooral gebruikt in lage moeraslanden die vrij van stenen 
waren. 

Om te besluiten kunnen wij terugkomen op de ploegen uit de pol
ders en de vraag stellen of deze ploegen veel van vorm en uit

zicht veranderden tussen de Middeleeuwen en de hedendaagse pe

riode. Uit de aanwijzingen, die J. Mertens aanhaalt voor de 
XIVe en XVe eeuw, mogen wij veronderstellen dat in de polders 
van het Brugse Vrije toen reeds de zole bekend was (52). Of die 
ploeg eruit zag als de XVIIe eeuwse zole kunnen wij alleen maar 
veronderstellen. Na de XVIIe eeuw schijnt de zole zich weinig 
gewijzigd te hebben, net als de andere ploegen uit andere land

bouwstreken. Wel werden steeds meer houten onderdelen vervangen 
door ijzer. 
Welke waarde hadden de ploegen? Uit de staten van goederen kon
den wij enkele schattingswaarden noteren, in bijlage 66 geven 
wij per type ploeg de gemiddelde schattingswaarde. Uit de be
perkte reeks cijfers kunnen wij afleiden dat de waarde van de 
ploegen tijdens de onderzoeksperiode sterk steeg, voor de 
grootste ploegen vooral tijdens de periode 1635-44. 
4. Vooraleer er kon gezaaid worden moest de grond fijn gemaakt 

worden en dit gebeurde door het gebruik van eggen. Uit de 
staten konden wij een viertal soorten eggen noteren zonder 

dat wij iets meer weten over vorm en afmetingen. De soorten 
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waren: de " vaulteegde ", de " zaeteegde ", eggen met ijzeren 
tanden en eggen met houten tanden. Om de grond fijn te maken 
kon de boer ook de grond fijn rollen waarbij veldrollen wer
den gebruikt. Ook van beide soorten werktuigen kennen wij en
kele schattingswaarden die in bijlage 66 werden opgenomen. 
Ook hier moeten wij een sterke prijsstijging vaststellen die tot 
16JO-J4 bleef duren en dan lichtjes daalde. 
5. Wanneer de landbouwer dan uiteindelijk kon beginnen zaaien, 

moest hij bepalen welk gewas op welke akker kon geteeld wor
den, hierbij speelde de vruchtopvolging een vooraanstqande rol. 
Graag hadden wij daaromtrent uitvoerige inlichti~gen willen 
verzamelen, maar wij moeten ons tevreden stellen met enkele ge
gevens uit de staten van goederen, die ons maximaa l gedurende 
twee jaar kunnen inlichten. De eegevens die wij in de staten 
vonden, hebben hoofdzakelijk betrekking op de wintervruchten. 
Wij geven per gewas de vruchtopvolging zoals die uit een dertig
tal staten naar voor kwam: 
- wintertarwe: na braak 

na wintergewassen als: gerst 
tarwe 

na zomergewassen als: bonen 
erwten 
vitsen 
" cruud " 
boekweit 
zomergerst 
haver 
koolzaad 

niet na rogge; 
- wintergerst: na braak 

- rogge: 

na wintergewassen als: tarwe 
gerst 

na zomergewassen als: bonen 
erwten 

niet na rogge; 
na braak 

" cruud " 
boekweit 

na wintergewassen als: gerst 
rogge 

na zomergewassen als erwten 
boekweit 
" cruud " 
haver 

niet na tarwe; 



- masteluin 

- spelt: 
- haver: 
- boekweit: 
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na braak 
na wintergewassen als: gerst 
na zomergewassen als: " cruud " 

lentegerst 
na rondstoppel 
na haver 
na raap 

Uit de weergegeven voorbeelden mogen wij gerust besluiten dat 
in feite alle gewassen na nagenoeg eender welk gewas gezaaid 
werden. In de staten was geen spoor te ontdekken van pet klas
sieke drieslagstelsel met braak, zoals het door P. Lindemans 
voorop gesteld werd (5J). Daar wij nagenoeg geen sporen vonden 
van het scheuren van weiden, waarna dan gewassen gezaaid werden, 
moeten wij ook het koppelstelsel verwerpen als zijnde het gang

ba re vruchtwisselingsstelsel (54). Wij moeten uit de s taten 
afleiden dat in de Kasselrij Veurne en in de omliggende polders 
een totaa l vrij vruchtopvolgingssysteem werd gebruikt waarin de 
braak een bijna te verwaarlozen rol speelt. 

6. Eenmaal de landbouwer had uitgemaakt waar hi j t-e n be pa.:i. lde 
graansoort zou zaaien, kon hij de akkers onderverdelen en 

het zaaien beginnen. Daar er geen zaaimachines be s tonden, werd 

er gezaaid uit de zaaimand, die door de boer gedragen werd, en 
waaruit hij breedwerpig het zaad over de akkers wi erp . De vraag 
is hoeveel zaaizaad er nodig was per gemet of ha . Uit de staten 
van goederen konden wij slechts enkele sporadische inlichtin
gen inwinnen, daarom vergelijken wij onze resultaten met de 
gegevens uit andere perioden die betrekking hebben op de pol
ders: 

Periode Tarwe Gerst Rogge Haver 
XIVe (55) 231 1 288 1 192 1 JlJ 1 per ha 
1627 327 
1632 227 227 
16.37 294 194 
1675 187 16.3 
1808 (56) 205 307 179 .307 
1846 (57) 267 277 259 JJ4 

Bestuderen wij de weinige cijfers die voorhanden zijn, dan 
mogen wij aannemen dat de cijfers voor 1846 ook kunnep gelden 
voor de vroegere perioden, wij zullen voortaan met de volgende 
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hoeveelheden zaaizaad rekening houden: 
tarwe: 267 1 per ha 
gerst: 277 
rogge: 259 
haver: JJ4 

Tegenover deze cijfers willen wij enkele waarden plaatsen 

uit andere gebieden. M.J. Tits-Dieuaide bestudeerde dQ graan
produktie in het hertogdom Brabant tijdens de Xl/e eeu~v (58). 
In haar studie geeft zij volgende hoeveelheden zaaizaad: 

tarwe: gemiddelde: 135 l/ha 
gerst: 183 
rogge: 147 
haver: 194 

In vergelijking met de Kasselrij Veurne werd in het hertogdom 

Brabant in de Xl/e eeuw opmerkelijk minder graan gezaa~d. 
Tijdens dezelfde periode werd in Normandië 166 tot 206 1 per ha 
gezaaid (59)~ terwijl in de Cambrésis 135 tot 150 1 tarwe en 
157 tot 213 1 haver per ha werd uitgezaaid (60). Tijdens dezelfde 
periode werd in het bisdom Winchester volgende hoeveelheden 
zaaigraan genoteerd (61): 

tarwe: 187 l/ha 
gerst: 344 
haver: JJ? 

Deze waarden liggen wat hoger dan op het vasteland en beginnen 
die van de polders te benaderen. J. Jacquart ging eveneens 
na hoeveel graan werd gezaaid tijdens de XI/Ie en XVIIe eeuw en 
kwam tot volgende waarden: 

Omgeving Parijs: 
Beauvaisis: 
Brie: 
Languedoc: 

gemiddeld 200 l/ha 
156 tot 196 
200 tot 230 
250 tot 300 (62). 

Ook J. Meuvret onderzocht het probleem van het zaaigraan en 
kwam voor de streek van Provins - huidig departement Seine
et-Marne - tot een gemiddelde van 173 tot 185 1 zaaigraan per ha 
wat merkelijk minder is dan de 201 tot 216 1 die in 1840 wer
den gezaaid (63). 
Alles bij elkaar werd in de Kasselrij Veurne veel graan gezaaid 
in verhouding tot de andere gebieden waarover gegevens bestaan, 



- 256 -

maar volgens J. Meuvret is dit logisch omdat zware gronden ge
makkelijker overwoekerd werden door onkruid en een dichter 
zaaien dan noodzakelijk werd (64). 
Wanneer de granen gezaaid werden kon de landbouwer alleen maar 
hopen dat het weer gunstig was: op tijd en stond regen en toch 
ook warme perioden om de groei te bevorderen. Toch werd de groei 
van de komende oogst bedreigd: langdurige natte perioden en 
vooral lange vorstperioden konden het graan veel schade toebren
gen, ook andere elementen dan het weer konden het graan bescha
digen: zo vonden wij in 1562 en in 1628 de vermeldi~g van 
graan" dat uute ghegheten es vande slecken" (65). 
7. Uiteindelijk brak dan de periode van de oogst aQn : het rijpe 

graan werd met " pecken en peckhaecken " afgepikt, gebonden 
tot schoven en in '' stuycken " geplaatst. Het aantal schoven 
hing natuurlijk af van de opbrengst van de akkers, ge zien de 
pikkers over het algemeen gelijke schoven binden, zal bij een 
goede opbrengst het aantal schoven hoger liggen dan bij een 
slechte oogst. In de bronnen vonden wij vier vermeldingen van 
schoven op de akkers: 
- in 1619 werden per hectare respectievelijk 825 en 6J 6 scho-

ven gerst geoogst (66); 

- in 16Jl werd per hectare 485 en 539 schoven gerst geoogst (67). 

Ter vergelijking: in 1808 werden per hectare 1492 s choven tar
we, 1029 schoven rogge, 1200 schoven gerst en 2925 schoven 
haver geoogst in de polders van Westkerke (68). 

De geoogste gewassen werden een tijdlang op het akkerland ge
laten tot zij voldoende droog waren om naar de hoeve vervoerd 
te worden waar zij werden opgestapeld in de schuur, de mikke 
(69), of bij plaatsgebrek in een schelf op de hofplaats. 
Het vervoer van de vruchten naar de hoeve gebeurde met wagens en 
karren, die ook gebruikt werden om andere goederen te vervoe
ren. Volgende vervoermiddelen waren in gebruik in het polder
gebied zowel tijdens de XVIe als tijdens de XVIIe eeuw: 
- de wagen: is een vierwielig voertuig waarmee de boe+ ofwel 

de oogst kon binnenhalen door hem te gebruiken " opghestelt 
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ten oughste " ofwel mest kon mee vervoeren door hem t e voor
zien van" meschbarders ", ofwel voor allerhande vervoer te 
gebruiken door er " rytcassen " aan te bevestigen , sommige 
wagens konden voorzien worden van " houppels " waarover dan 
een "wytte " kon gespannen worden. De wagens waren uit hout 
vervaardigd, uitgenomen de assen, en de wielen waren al dan 
niet met ijzer beslagen. Het paardeharnas werd aan een " dyes
sel " bevestigd, deze trekboom was op zijn beurt aan de 
draaibare voortrein van de wagen bevestigd. Hoogstwaarschijn
lijk verschilde deze wagen weinig van uitzicht met de houten 
wagens die nu nog op sommige hoeven te vinden zijn (70). 

- de kar: was eveneens een vierwielig voertuig maar kleiner 
dan de wagen en scheen vooral gebruikt te worden voor het 
binnenhalen van de oogst en het uitvoeren van me st (71). 

- de " lantcoorde ", " coordewaghen" of" bruwette ": was een 
driewielkar die vooral gebruikt werd om mest of aarde te 

vervoeren. In een paar gevallen vonden wij " coorden " waaraan 
een lamoen bevestigd was in plaats van een" dyessel " (72). 

- de " pupegaele " kan het best vergeleken worden met onze 
huidige kruiwagen. Dit voertuig werd vooral gebruikt voor 
het vervoeren van kleine lasten of het wegvoeren van de 
mest uit de stallen. 

- de slede kwam bijna niet voor op de boerderijen, waar die 
toch voorkwam kon die gebruikt worden om landbouwwerktuigen 
naar het veld te slepen. 

Dank zij de staten van goederen konden wij ook de schattings
waarde van deze voertuigen terugvinden, wij namen de gegevens 
op in bijlage 66. Zoals bij de ploegen moeten wij ook hier 
een stijging van de schattingswaarden vaststellen tot de pe
riode 16J5-J9 waarop een lichte daling intrad. 
8. Na de oogst en tussen het ploegwerk en zaaien door kon de 
laatste faze in de werkzaamheden plaatsgrijpen: het dorsen. Dit 
gebeurde in de schuur zelf waar een dorsvloer voorzien was. Het 
dorsen gebeurde met dorsvlegels en het graan werd van het kaf 

gescheiden door het gebruik van een wan, een mand waarmee men 
het gedorsen graan opwierp zodat de wind het lichtere kaf mee

voerde. 
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B. De arbeid op de polderhoeve. 

1. De menselijke arbeid. 

De arbeid op de hoeve is zeer verscheiden: naast de 

werken op de akkers, zoals het ploegen, eggen, mesten, zaaien, 
maaien en oogsten, diende men iedere dag de dieren te voederen 
en te onderhouden en daarnaast moesten nog allerhande karweien 
opgeknapt worden. Het is logisch dat op een dwergbedrijf van 
2 ha minder werk te verrichten viel dan op een bedrijf van 50 
of 100 ha en daarom willen wij hier onderzoeken hoeveel ar
beidskrachten er op een hoeve werkzaam waren en of er verhou
dingen bestonden tussen het aanwenden van arbeidskrachten op 

de verschillende soorten hoeven. Wie leverde er arbeid op de 
bedrijven? Dit was op de eerste plaats het gezin van de land
bouwer zelf: de boer, de boerin en de kinderen: de jongens vanaf 

14 jaar, de meisjes vanaf 12 jaar (?J); op hoeven vanaf een 
zekere grootte waren er steeds een aantal knechten en meiden 
aanwezig die in vast verband werden aangeworven en een vast loon 
kregen per seizoen; op sommige bedrijven werd dan nog beroep 
gedaan op tijdelijke werkkrachten die kwamen helpen geduren-
de enkele arbeidsintensieve werkzaamheden op de hoeve: het maai
en van de hooiweiden en het pikken van de oogst. Wij zullen 
ons in dit onderzoek echter beperken tot de vaste werkkrachten. 
Ook hier komt onze informatie uit de staten van goederen: de 
gezinsleden kennen wij uit de genealogische aanhef van de sta

ten, de werklieden kennen wij uit de betalingen die nog moeten 
gebeuren. 
Dank zij de gegevens konden wij een verhouding berekenen van 
het aantal gezinsleden en knechten en meiden binnen de hoeven; 
in bijlage 67 geven wij de cijfers per soort bedrijf en per jaar. 
Uit de tabel kan onmiddellijk afgeleid worden dat het aandeel 
van de gezinsleden in de arbeid op de hoeve kleiner wordt 

naarmate de hoeven groter werden. 
Daar wij de grootte van de bedrijven kennen, en ook het aantal 

vaste werkkrachten op de hoeven konden berekenen, hebben wij 

een verhouding berekend tussen het aantal werkkrachte11 en de 
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totale grootte van het bedrijf: wij stelden ons daarbij de vraag 
voor hoeveel hectare grond - zowel akkerland als weiland -
één werkkracht aanwezig was (74). Per soort hoeve en per periode 
berekenden wij de mediaan der gegevens: 
Periode Klein Middelgroot Groot Graanteelt- Gemiddelde 

bedrijf bedrijf bedrijf hoeve 
verm. ha verm. ha verm. ha verm. ha ha 

1609-14 7 5,19 13 7,65 3 9,99 6,59 
1615-19 1 4,45 5 3,32 12 6,12 4 7,04 4,93 
1620-24 1 3,63 3 3,27 10 6,99 4 7,11 5,14 
1625-29 2 2,61 8 3,64 17 8,28 12 61)48 5,29 
1630-34 3 2,31 7 3,63 17 6,70 7 7,69 5,06 
1635-39 4 1,84 21 4,49 25 8,12 27 7,69 5,83 
1640-44 3 1,81 21 4,50 25 6,81 34 6,31 5,29 

Twee feiten vallen in deze tabel op: 
- het aantal ha per werkkracht verminderde naar het einde van 

de eeuw toe; 
- hoe groter de hoeven des te meer ha per werkkracht, daarbij 

sluiten de graanteeltbedrijven aan bij de hoeven groter dan 
25 ha. 

Aan de hand van de medianen moet het mogelijk zijn te berekenen 
hoeveel personen in de landbouw werkten. Daar wij de oppervlakte 
van iedere groep bedrijven kennen en ook weten hoeveel ha voor 
één werkkracht aanwezig was, kunnen wij een globaal cijfer 
geven. 
Personen werkzaam in de landbouw. 
Periode Gezinsleden ~ van totaal Arbeiders Totaal 
1609-14 1708 65,1 917 2625 
1615-19 2163 61,6 1346 3509 
1620-24 1665 49,5 1699 3364 
1625-29 1754 53, 7 1514 3268 
1630-34 2103 61,5 1314 3417 
1635-39 1825 61,5 1142 2967 
1640-44 2068 63,2 1202 3270 

Aansluitend bij deze tabel kunnen wij ook een poging onder
nemen om het aandeel van de landbouwbevolking in de totale 
polderbevolking te berekenen. Wij nemen aan dat gemiddeld één 
gezinslid naast de ouders werkzaam is, door een deling door 
drie kennen wij het aantal gezinshoofden, door voor ieder 
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gezin een gemiddelde samenstelling van 5,3 te we erhouden, kun
nen wij een benaderende totale landbouwersbevolking berekenen. 
In de volgende tabel geven wij de resultaten: 

Periode Landbouwers Bevolking polders % van de land-
bouwers 

1609-14 3023 3624 (75) 83,4 
1615-19 3828 5451 70,2 
1620-24 2945 5697 51,7 
1625-29 3281 7896 41,5 
1630-34 3720 9254 40,2 
1635-39 J2JO 10130 Jl,9 
1640-44 J658 9568 38 ,2 
gemiddelde 3J84 7374 . 45,9 
mediaan 41,5 

Vooraleer wij de gegevens verder bespreken moeten wi j wijzen 

op het hypothetisch karakter van de bekomen cijfers: belang

rijker dan de absolute cijfers is de trend die uit de tabel

len naar voor komt. In eerste instantie moeten wij benadrukken 
hoe het aandeel van de gezinsleden vrij konstant rond 60 % 
schommelt met ui t zondering van de periode 1620-2S1 t i j dens de
welke het aandeel van de arbeidskrachten toenam. Uit wat wij 
verder zullen zien valt deze periode samen met een d ~ e pt e -

punt in de lonen van knechten en meiden, dit verklaart dan ook 

de uitbreiding van het aandeel van de werkkrachten in de arbeid 
op de hoeve. 
Het aantal landbouwers berekenen - en vooral de omvang van de 
landbouwersbevolking - was nodig om later het per capita in
komen te kunnen berekenen. Uit de resultaten zien wij een vrij 
gelijkblijvende groep landbouwers tegenover een sterk stij
gente totale polderbevolking. Het ligt dan ook voor de hand 

dat het aantal landbouwers voortdurend daalt tot 1639 om dan 

licht terug aan te groeien. De 83,4 % van 1609 is daarbij heel 
normaal: onmiddellijk na de grote crisis werden de hoeven weer 
het eerst in gebruik genomen zodat de landbouwersbevolking het 

eerst weer op peil was. De cijfers bevestigen dan ook onze be
wering uit hoofdstuk II waarbij wij stelden dat het aantal be
drijven een bepaald maximum niet overschreed en dat de over

tollige werkkrachten noodgedwongen moesten afvloeien naar de 

groep niet-landbouwers. 
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Uit de gemiddelde verhouding en met de mediaan mogen W1J aan
nemen dat de verhouding landbouwers-arbeiders ongeveer 45/55 
bedroeg. Tegenover 1569 moet een verschuiving vastgesteld worden: 
toen berekenden wij - zij het met onvolledige en in feite andere 
gegevens - een verhouding van 58/42 ten voordele van de landbou
wers (76). Dergelijke verschuivingen zijn niet abnormaal: 
D. Dalle berekende dezelfde verhoudingen en zag die evolueren 

van 52,7/47,3 in 1673 over 50/50 in 1750 naar 39/61 in 1785 (77). 
In de landbouwerswereld mag tot besluit vastgesteld worden 
dat het aandeel van de landbouwers zelf en enkele van pun ge
zinsleden overheersend is tot op het ogenblik dat de werkkrachten 
goedkoop worden, dan werden die werkkrachten in groter aantal 
aangeworven. Wanneer de lonen iets stijgen, daalt het aantal 
vreemde werkkrachten maar ontstaat tegelijkertijd een neiging 
om de arbeidsintensiviteit op te voeren. 
In dezelfde staten van goederen vonden wij ook een aantal aan-

wijzingen over het loon van de landbouwarbeiders. Wij berekenden 
per periode de mediaan der lonen voor knechten en meiden1 

Periode Knechten Meiden 
verm. loon verm. loon 

1609-~4 5 144 lb 2 58 lb/jaar 
1615-19 7 132 5 52 
1620-24 12 96 4 50 
1625-29 13 72 10 56 
1630-34 5 96 1 52 
1635-39 20 118 lJ 69 
1640-44 22 133 25 72 

Opvallend is hoe de lonen van de knechten dalen tot 1629 om 

tijdens de periode 1630-34 opnieuw te stijgen, vergelijken wij 
dit met de toestand van het personeel dan zien wij dat de lonen 
dalen wanneer het personeel toeneemt en dat de lonen stijgen 
wanneer het personeelsbestand op de hoeven kleiner wordt. Tot 
1629 zouden wij de evolutie kunnen uitleggen vanuit de vraag 
en aanbodwet, maar na dit jaar gaat die wet niet meer op: het 
aantal werklieden vermindert niet omdat het aanbod kleiner 
werd maar omdat de landbouwers niet méér arbeiders in dienst 
wensen te nemen. De reden van de loonstijging moet gezocht 
worden in de algemene prijzenevolutie: zo was het loon in 

. 1 
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1609-14 nog goed voor 1442 1 tarwe, in 1625-29 was dit maar 

500 1 tarwe meer of een daling met 65 %. Een loonsverhoging 
was met de nog steeds stijgende tarweprijzen onvermijdelijk 
geworden. De lonen van de meiden lagen merkelijk lager maar 
vertonen een ander verloop: de loonsvermindering is er veel 
minder dan bij de knechten en ook de meiden zien vanaf 1635 
hun loon stijgen. Wel moet opgemerkt worden dat zowel knechten 
en meiden zelf hun kost en inwoon op de hoeve hadden. 

Het is mogelijk deze gegevens te vergelijken met toestanden 

in het laatste kwart van de XVIIe eeuw. Voor de parqchies 
Lo, Oudekapelle, Stuivekenskerke en de heerlijkheid Bercle 
beschikken wij over enkele inlichtingen voor het jaar 1697 (78). 
Wij konden het onderscheid maken tussen de drie verschillende 
soorten rundveeteeltbedrijven maar over de graanteelthoeven 
hebben wij geen gegevens. Eerst beschouwen wij de verhouding 
gezinsleden-personeel in 1697: 

Soort hoeve 

Klein 
Middelgroot 
Groot 

Gezinsleden % 
55 80,9 

125 55,5 
30 43,5 

Personeel 

13 
100 

39 

Totaal 
68 

225 
69 

Alhoewel wij niet over cijfers beschikken voor de graanteelt
hoeven alleen - die hier in de andere soorten bedrijven ver
werkt zitten - kunnen wij de toestand het best vergelijken 
met de situatie in 1615-19 (79). 
Ook berekenden wij de mediaan van de verhouding werkkracht-totaal 
bedrijf, maar ook weer alleen voor de rundveeteeltbedrijven: 

Soort hoeve vermeld. 
Klein 24 
Middelgroot 54 
Groot 11 

ha/werkkracht 
2,40 
3,91 
6,05 

Ook hier liggen de cijfers dicht bij die van de perioqe 1615-
1619, met uitzondering van de bedrijven kleiner dan 10 ha 

waarvoor wij in 1615-19 slechts één gegeven hadden. 

Voor 1701 publiceerde D. Dalle loongegevens van 1024 ~nechten 
en 774 meiden. Daarbij stelde de auteur vast dat de lonen van 

de knechten en de meiden in de polderstreek respectievelijk 
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voor 65 % tussen 91 en 152 lb par en voor 85,7 % tussen 4J en 
78 lb par lagen (80). Ook hier moeten wij de grote gelijkenis 
met de toestand in 1640-44 vaststellen, wat er op wijst dat de 
lonen in de halve eeuw tussen 1644 en 1697 nagenoeg niet ver
anderden. 

2. De dierlijke arbeid. 

Voor de werkzaamheden, die veel kracht vergden, deed 
de landbouwer beroep op de dierlijke arbeid. Deze arbeid kon 
geleverd worden door runderen - vooral ossen -, paarden of 
ezels. In geen enkele staat van goederen vonden wij ·andere 
trekdieren dan paarden, dus ossen noch ezels werden in de 
polders als trekdier gebruikt. De paarden werden vooral ge
bruikt als trekdier om ploegen, eggen, karren en wagens te 
trekken. Hoe groot de trekkrachtvan de paarden in de XVIe en 
XVIIe eeuw was, kan niet gemakkelijk berekend worden, maar wij 
kunnen helemaal niet akkoord gaan met de bewering van B.H. 
Slicher van Bath dat in de XVIIe eeuw twee goed gevoede kar
repaarden maar een vracht van 750 k op een wagen konden trekken 
(81). Het is ondenkbaar dat paarden, die dezelfde grootte hebben 
als nu en op een zelfde wijze werden gevoed, niet in staat 
zouden geweest zijn een paar duizend kilo te trekken. 
Wij konden dank zij de staten van goederen een verhouding bere
kenen tussen de paarden en het akkerland. In de volgende tabel 
geven wij aan hoeveel akkerland één paard gemiddeld kon be-
werken: 
Periode Klein Middelgroot Groot Graanteelt-

bedri,jf bedri,jf bedrijf hoeve 

1609-14 4 '62 ho. 5' 4 3 ho. 8,26 h0-
1615-19 4,79 4,32 5,37 
1620-24 10' 62 h~ 3,86 3,97 6,55 
1625-29 4,33 3' 14 4,71 7,01 
1630-34 2,80 4,16 5,15 7,23 
1635-39 3,20 4,15 4,77 7 ,47 
1640-44 8,84 4,69 4,81 7,39 

De cijfers voor de hoeven kleiner dan 10 ha vertonen een nogal 

grillig verloop wat wel te verklaren is door de soms weinige 
gegevens waarover wij konden beschikken; voor de andere groepen 
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mag men aannemen dat de bedrijven tussen 10 en 25 ha één paard 
per 4 ha, de hoeven groter dan 25 ha één paard per 5 ha en de 
graanteelthoeven één paard per 7 ha akkerland hielden, 

Aansluitend hierbij kunnen wij enkele waarden ter vergelijking 
geven. Simon de Rikelike bezat tijdens de XIVe eeuw één paard 
per 3 tot 6 ha (82). De bedrijven die J. Mertens bestudeerde 
hadden één paard per 6,57 ha omstreeks 1300, één per 6,76 ha 
omstreeks 1350 en één per 6,47 ha rond 1400 (83). Uit de reeds 
vermelde steekproeven in de staten van goederen uit de XVIIe 
en XVIIIe eeuw zien wij één paard per 5,42 ha akker~and tussen 
1670 en 1710 en één paard per 4,38 ha in de periode 1710-50 
(84). In 1846 telde men één paard per 4,8 ha akkerland in de 
polders van de Kasselrij Veurne (85). Buiten de Kasselrij Veurne 
zijn er enkele gegevens voorhanden voor de Beijerlanden. Uit 
bedrijfsboekhoudingen kon C. Baars vaststellen dat er in 1674 
één paard was voor 3,6 ha, in 1763 één voor 5,4 ha akkerland 
en in 1789 één paard per 2,3 ha akkerland (86). In OVerijssel 
hield men in 1602 één paard per 1,6 tot 1,4 ha (87); in het 
prinsbisdom Luik hield men in de XVIIIe eeuw één paard per 10 
ha akkerland (88). Grote verschillen komen in de genoteerde ge
gevens niet voor, men kan veilig stellen dat gewoonlijk één 
paard werd gehouden per 5 ha akkerland. 

C. De graangewassen in het algemeen. 

Vooraleer ieder veldgewas afzonderlijk te bespreken, 
willen wij onze aandacht wijden aan een aantal meer algemene 
beschouwingen over de veldvruchten. 
In eerste instantie willen wij ons afvragen welke de verhouding 
was tussen de zomer- en de wintergewassen. In bijlage 68 volgen 
de procenten van de wintergewassen in de polders. Wanpeer wij 
die cijfers onderzoeken, moeten wij vaststellen dat de pro
centen vrij aanzienlijke schommelingen kunnen vertonen zowel 
tussen de soorten hoeven als tussen de verschillende perioden. 
Over het algemeen kan gezegd worden, en dit aan de hand van de 
algemene gemiddelden, dat het procent wintervruchten steeds 

rond 50 % schommelde en vanaf 1615-19 niet meer onder de 50 % 
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daalde en niet boven de 60 % uitsteeg. 
Hoe de toestand v66r onze onderzoeksperiode was, kunnen w1J 
veronderstellen aan de hand van de bezaaiingen op de bedrijven 
die J. Mertens onderzocht (89). Omstreeks 1350 zien wij dat op 
de onderzochte polderbedrijven de wintervruchten 42,5 % uit

maakten, omstreeks 1400 was dit nog 34 %. Er mag echter niet 

uit het oog verloren worden dat de bedrijven uit de polders 
van het Brugse Vrije nagenoeg geen gerst verbouwen, terwijl dit 
een eeuw later in de Kasselrij Veurne wel degelijk het geval was. 
Voor de XVIIe en XVIIIe eeuw kunnen de vermelde stee~proeven 
enkele inlichtingen bezorgen: tijdens de periode 1670-1710 
werd 54,9 % van het akkerland aan wintervruchten besteed, in de 
periode 1710-50 was dit opgelopen tot 60 %. In 1846 werd 
nog 47,5 % van de akkers met wintervruchten bezaaid (90). 
In tweede instantie kan de verhouding tussen de broodgranen 

en de andere gewassen bestudeerd worden, maar daar tarwe het 
enige broodgraan in de polders was, wordt het aandeel van dit 
gewas onder de rubriek tarwe besproken. 
In derde instantie moet het aandeel onderzocht worden van wat werd 
ingenomen door de veevoeders. In een gebied met intense veeteelt 
zoals de polders moet naast de weiden een bepaalde oppervlakte 

akkerland voorbehouden worden aan de produktie van veevoeders. 

Waar de weiden voor de zomervoeding van de dieren konden in
staan, moet voor de winterperiode in een vervangende voeding 
voorzien worden. Deze bestond uit hooi, rogge, haver, vitsen, 
bonen, erwten, " cruud " en in mindere mate uit spelt en 
boekweit. Gerst werd gebruikt én voor de dierlijke voeding 
én voor de aanmaak van bier; daar . wij echter niet weten welke 
hoeveelheid voor het ene of het andere doel wer aangewend, namen 
wij aan dat 50 % van de gerst voor dierlijke voeding en 50 % 
voor de brouwerijen bestemd was. Wat de graanteelthoeven aan
gaat, hebben wij aangenomen dat de volledige gerstproduktie 
naar de brouwerijen ging. In bijlage 69 geven wij de procenten 
van de veevoeders tegenover het totale areaal akkerland. 

Uit de tabel mogen wij besluiten dat tijdens de eerste helft 
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van de XVIIe eeuw de veevoeders gemiddeld 50 % van de akkers 
innamen en anderzijds dat het aandeel van de veevoeders tijdens 
de tweede helft van de XVIIe eeuw duidelijk hoger lag dan in 
de latere perioden. De stijging van het procent veevoeders 
valt hier samen met de uitbreiding van het weiland wat kan wij
zen op een uitbreiding van de veestapel. Dit gaat op tot 1583 
waarna zowel de veestapel als het procent veevoeders wegens de 
oorlogsomstandigheden terugviel. 

D. De granen in het bijzonder. 

1. De tarwe. 

Van alle graansoorten en gewassen die de landbouwer in 
de polders zaaide, komt de tarwe zowel kwantitatief als kwali
tatief op de eerste plaats. In bijlage 70 namen wij op hoeveel 
ha tarwe op de verschillende soorten hoeven werd gezaaid en 
welk procent dit betekende tegenover he1 akkerland. Uit de tabel

len stellen wij vast dat de tarwe J5 tot 40 % van het beschik
bare akkerland innam, waardoor deze graansoort kwantitatief de 
voornaamste was, ook moeten wij er op wijzen dat in de pol-
ders de tarwe het broodgraan bij uitstek vormde en aldus kwa
litatief vooraan stond. 
Daar de kwaliteit en de opbrengst van de tarwe zelf afhankelijk 

' 
was van de variëteit die gezaaid werd, moeten wij in de eerste 
plaats onderzoeken welke soorten tarwe er verbouwd werden. 
Zowel P. Lindemans als J. Van Aelbroeck vernoemen twee soorten: 
de witte en de rode tarwe (91). P. Lindemans zegt dat de witte 
tarwe een goede en tamelijk bezette aar heeft met langwerpige 
korrels die overvloedig en uitmuntend meel gaven maar niet zo 
winterhard was als de rode tarwe die een kleinere korrel had (92). 
Beide boven vernoemde auteurs melden ook dat de witte tarwe duur
der was dan de rode tarwe (9J), en dit zagen wij bevestigd door 
enkele gegevens uit de staten van goederen: 

Jaar Witte tarwe Rode tarwe 
1626 
1627 
16J7 

JO lb per 100 schoven 22 lb per 100 schoven 
JO 25 
24 17 
24 24 



16J8 
1641 
16J7 

25 
J2 
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227 lb per ha 

20 
28 

182 - 16J - 227 lb 
per ha(94). 

Uit de enkele voorbeelden kunnen wij veronderstellen dat de 
witte tarwe ongeveer 20 % duurder was dan de rode tarwe. Welke 
soort in de polders van de Kasselrij Veurne het meest gezaaid 
werd, is niet uit te maken uit de staten van goederen: meestal 

wordt alleen tarwe vernoemd en het onderscheid tussen witte en 
rode tarwe komt eerder sporadisch voor. Naast deze " klassieke " 
soorten tarwe moeten wij toch een paar andere soorten yermel
den: 

- in twee staten van goederen vonden wij de vermelding " blau
endighe tarwe " die naast andere tarwe vermeld wordt. Wi j 
denken dat het hier om een variëteit gaat die nu niet meer 
bekend is. In één geval kenden wij de prijs van deze soort: 
deze tarwe was 25 % goedkoper dan de gewone tarwe (95). 

- éénmaal vonden wij de vermelding'' gryse terwe " zonder meer (96). 

- in een ander geval werd op een hoeve " èpaensche terwe " gevon-
den naast andere soorten. Wellicht gaat het hier om eep 
tarwesoort, die uit Spanje werd ingevoerd (9?). 

- op een aantal hoeven werd naast de gewone tarwesoorten ook 
nog " haverighe terwe " gezaaid: hier hebben wij te doen 
met een mengvorm van haver en tarwe (98). 

- een andere mengvorm was de " gheerstige terwe ", die bestond 
uit tarwe en gerst, maar ook dit kwam zelden voor (99) , 

Tarwe werd gewoonlijk gezaaid in akkerland dat tweemaal geploegd 
werd. Zoals wij boven reeds aantoonden werd tarwe gezaaid na 

nagenoeg alle gewassen uitgenomen rogge; de wintertarwe werd in 
oktober gezaaid, de zomertarwe in de lente volgens de weers
omstandigheden. Er werd dus wintertarwe én zomertarwe gezaaid 
maar wij kunnen niet uitmaken welke soort tarwe - de witte of 
de rode - als wintertarwe of als zomertarwe aangewend werd. 
In één geval vonden wij witte tarwe als wintertarwe en rode 

als zomertarwe, maar uit dit ene voorbeeld kan geen algemene 

regel afgeleid worden (100). Tarwe die na braak werd gezaaid 

' .. 
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werd hoger gewaardeerd dan tarwe die na een andere vrucht kwam: 
in 1620 was braaktarwe 7 % meer waard dan de gewone t a rwe, in 
1633 was dat 33 % (101). 

Daar er in de polders zowel zomer- als wintertarwe werd verbouwd, 

is het nuttig de verhouding tussen beide gewassen te onderzoe
ken. In bijlage 71 werden de gegevens per soort bedrijf opge
nomen. De procenten, die uit de tabellen kunnen afgelezen wor
den, tonen aan dat het aandeel van de zomertarwe miniem was: 

nergens werd meer dan 10 % zomertarwe verbouwd. 
Zeer belangrijk in een landbouwstudie is de opbrengs~en van 
de gewassen te kennen. Voor de tarwe kunnen wij over enkele ge
gevens beschikken. Daar de "deellieden " of prijzers, die de 
staten van goederen opmaakten, de veldvruchten naar waar de 
schatten, is het mogelijk in die gevallen, waar de prijzen ver
meld werden, de opbrengst te berekenen (102). Hier willen wij 

ons houden bij de vijfjaarlijkse gemiddelden; per per iode geven 
wij zowel het minimum, het maximum als het gemiddelde. Er 
wordt ook een verbeterd gemiddelde gegeven: daar binnen een 
vijf jaarlijkse periode soms één of meer jaren ontbreken, hebben 

wij deze leemten opgevuld met waarden die analoog waren aan 
de waarden die voor het zandleemgebied en voor dezelfde perioden 
bestonden. Zo verkregen wij een nieuw en verbeterd gemiddelde: 
Opbrengst van tarwe in de QOlders. 
Periode Geg. minimum maximum gemiddelde verbeterd gemiddelde 

1615-19 31 766 l/ha 1670 1122 1075 l/ha 
1620-24 6 783 1382 1113 1075 
1625-29 58 638 1576 1087 1087 
1630-34 JO 688 1189 1001 1001 
1635-39 21 719 1516 1139 1071 
1640-44 29 815 2070 1181 1194 
gemiddelde: 735 1567 1107 1085 

Als kleinste opbrengst vonden wij 400 1 tarwe per ha, het ab
soluut maximum bedroeg 2386 1 tarwe per ha. 
Bij deze opbrengstcijfers moeten wij zeker opmerken d~t de 
periode 1630-34 een lagere opbrengst vertoont dan de periode 
er voor en er na. Deze cijfers willen wij vergelijken met de 

resultaten uit andere perioden en tegelijkertijd willen wij na

gaan wat die tarweopbrengst voor de landbouwer in geld betekende. 



- 269 -

In de volgende tabel geven wij naast de opbrengstcijfers ook 
de opbrengst van één ha tarwe in lb par . 

Opbrengst en waarde van de tarwe in de ~olders { lOJ ~. 
Periode O:Qbrengst in 1 Waarde van 1 ha tarwe in lb :Qar 
1350-1400 1062-1159 17,5 - 19,2 
1450-1500 1275 18 ,7 
1550-83 1100 67,5 
1584-08 1000-1100 128,6 - 141,5 
1609-14 1100 109,8 
1615-19 1122 124 
1620-24 1113 146,J 
1625-29 1087 156,J 
1630-34 1001 157,6 
1635-39 1139 158 
1640-44 1181 187 
1790-1810 1633-1888 (104) J47 - JOO 
1846 2122 

De opbrengsten tonen aan dat de periode 1615-44 nagenoeg dezelf
de resultaten vertoont als de tweede helft van de XIVe eeuw en 
de tweede helft van de XVe eeuw. Op het einde van het Ancien 
Regime zien wij dat de tarweopbrengst verdubbeld is. Interessant 
is het volgen van de reële opbrengst in geld van één hectare 
tarwe gedurende de verschillende perioden: v66r 1500 hebben 
wij een eerste niveau dat beneden de 20 lb par lag, tijdens de 

tweede helft van de XVIe eeuw schommelt de opbrengst rond 70 

lb par , na 1600 lag de prijs tussen 120 en 200 lb par, op het 
einde van het Ancien Regime lag het niveau boven de JOO lb par. 
In feite steeg de opbrengst tussen de tweede helft van de XVIe 
eeuw en het begin van de XIXe eeuw met ongeveer 1500 punten op 
de index, stellende dat de periode 1350-1400 = ca 20 lb = in
dex 100. Voor de tweede helft van de XVIIe eeuw kunnen wij de 

toestand per vijf jaar volgen: daar zien wij dat, ondanks de 
opbrengstdaling tijdens de periode 1625-34 maar door de prijs
stijging van de tarwe, de reële opbrengst van één ha tarwe voor 

de landbouwer niet gedaald is. 
Naast het berekenen van de opbrengst in liter per ha kunnen 
wij ook een idee krijgen van de opbrengst aan de hand van 
het aantal liter tarwe dat in één schoof te vinden was. Bij 

bepaalde schattingen werd opgeheven hoeveel liter tarwe er in 
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100 s choven aanwezig was, wat ons toeliet het aantal liter 
t a rwe per schoof te berekenen. Daar enerzijds bij het pikken 
van het graan de pikkers steeds dezelfde hoeveelheid vruchten 
binden en daar anderzijds de aren naargelang de oogst meer en 
omvangrijker graan kunnen bevatten, kan de hoeveelheid graan 
per schoof ons toelaten een benaderend beeld van de opbrengst 
voorop te zetten. 

Liter tarwe per schoof. 
J aar 
1626 
1628 
1630 
1632 
1634 
1635 
1638 
1640 
1642 

1643 

liter 
1,44 
1,82 
0,73 
1,65 
1,65 
1,10 
1,46 
1,56 
1,28 
1,70 
1,70 

2,10 

Jaar 
1644 
1671 
1675 
1700 
1705 
1719 
1735 
1808 

liter 
1,46 
1,10 
1,10 
1,47 
0,92 
1,65 
1,46 
2,00 

- 1,46 

(105) 

De weinige gegevens waarover wij beschikken, laten ons niet toe 
veralgemenende besluiten te trekken, wel mogen wij vaststellen 
dat de schoven gedrurende de XVIIe en XVIIIe eeuw nagenoeg even
veel tarwe bevatten, bij het begin van de XIXe eeuw schijnen 
de schoven meer tarwe te bevatten. 
Hierbij aansluitend kunnen wij ons de vraag stellen welke de 
verhouding zaaizaad-opbrengst was. Wij geven enkele gegevens in 
de volgende tabel: 

Periode 

1350-1400 
1615-44 

1846 

Verhouding 

1 5,9 
1 : 4,14; voor de minimum opbrengst: 

1 : 2,75 
voor de maximum opbrengst: 

1 : 5,86 
voor de hoogst genoteerde 

opbrengst: 1 : 8,93 
1 : 7, 94 ( 106) . 

Als wij daarbij nog vermelden dat tussen 1570 en 1573 te Hit
sum in Friesland de gemiddelde verhouding 1 : 13,6 bedroeg (107), 
dan moeten wij vaststellen dat de tarweopbrengst in d~ polders 
van de Kasselrij Veurne aan de lage kant lag en dat de tarwe-
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produktie blijkbaar niet het belangrijkste doel van de polder
boer was. 

Bij dit alles willen wij nog onderzoeken of de tarweproduktie, 

die wij in de polders konden vaststellen, voldeed aan de vraag 
naar broodgraan in dat gebied. De beschikbare graanvoorraad 
kunnen wij berekenen door van de totale opbrengst de hoeveel
heid zaaizaad af te trekken. In bijlage 72 geven wij tot lbt~ . 

per periode en vanaf 161~ per jaar de tarweproduktie, de hoeveel
heid zaai zaad en de beschikbare graanvoorraad. Wij veronderstel
den dat het areaal tarwe tijdens de vijfjaarlijkse periode on

gewijzigd bleef. 
Om te weten of de vermelde tarwevooorraden voldoende waren om 
de bevolking van de polders te kunnen voeden, moeten wij in de 
eerste plaats de behoefte kennen. C. Vandenbroeke publiceerde 
volgende gegevens, zij geven de dagelijkse tarwebehoefte per 
persoon en per dag in liter aan (108): 

Jaar Plaats Behoefte 

Platteland: 

1557 
1648) 
1692 
1694 

1789 
1812-lJ 

Steden: 

ZO Vlaanderen 
Vlaanderen 
Houtave 
Snaaskerke 
Stalhille 
Wenduine 
Bredene 
Kas. Veurne 
Leie departe-

ment 

0,956 1 
0,825 
1,08 - 1,17 
0,96 - 1,05 
1,14 - 1,23 
1,05 - 1,14 
0,86 - 0,95 
0,616 

0,55 

2e helft XVIe 
einde XVIIe 
einde XVIIIe 

Antwerpen 0,770 
Gent 0,52 
Gent O,J8 

Uit de bovenstaande cijfers mag een dagelijkse tarwebehoefte 
op het platteland van ongeveer 1 liter tarwe per persoon ver
ondersteld worden tot het begin van de XVIIIe eeuw, daarna lag 
de behoefte merkelijk lager; in de steden, waar een meer geva

rieerde voeding bestond, was de tarwebehoefte ook merkleijk 

lager dan op het platteland. 
Voor de Kasselrij Veurne en de omliggende polders konden wij 
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volgende gegevens over de tarweproduktie bij elkaar brengen: 
- in 1610 werd door de armendis van Oostkerke bij Diksmuide 

aan een alleenstaande vrouw tarwe geleverd a rato van 0,6 
liter per dag (109); 

- in 1620 kon een gezin bestaande uit 7 personen, wonend te 
Crochte in de Kasselrij Sint-Winnoksbergen, beschikken over 
0,571 1 tarwe per dag (110); 

in 1628 beschikte een gezin te Leffrinkoucke in de Kasselrij 
Sint-Winnoksbergen over 0,4 liter tarwe per dag en per per
soon ( 111); 

- in 1640 konden wij aan de hand van de opbrengst van de maal

derijbelasting en het veronderstelde aantal inwoners berekenen 

dat de maalderijbelasting een verbruik van 0,517 1 tarwe per 
dag en per persoon vertegenwoordigde (112). 

Uit de bovenstaande cijfers mogen wij gerust aannemen dat de 

dagelijkse tarwebehoefte op 0,521 liter - en dit is het reken
kundig gemiddelde van de vermelde waarden - per dag en per per
soon mag geraamd worden. Wanneer wij dit vergelijken met de 

' 
bovenvermelde cijfers, dan is de toestand in de polders het best 
te vergelijken met de toestand in de steden Gent en Antwerpen. 
Daar de voeding in de steden meer gevarieerd was, werd er min
der graan verbruikt en meer andere produkten als vlees, zuivel 
en groenten. Maar op eerste zicht kan men het platteland van 
de Kasselrij Veurne moeilijk vergelijken met de steden Gent en 
Antwerpen. Toch moet er terdege rekening mee gehouden worden 

dat in een veeteeltstreek als de polders er meer zuivel en vlees 
voorhanden was dan in de streken waar de graanteelt overheerste. 
Wij menen dan ook van uit deze optiek te moeten aanvaarden dat 
een dagelijks tarweverbruik van 0,521 liter per persoon en per 
dag met de werkelijkheid overeenstemde. De veronderstelling dat 
in de polders het aandeel van zuivel en vlees veel groter was 
dan in de andere landbouwstreken kunnen wij toetsen aan een 

staat van voorraden die door de magistraat van de stad Sint
Winnoksbergen op 28 december 1581 werd aangelegd (113). Wij 
willen er hier op wijzen dat de stad Sint-Winnoksbergen op dat 
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ogenblik 3067 personen telde verspreid over 665 gezinnen of 
4,61 personen per gezin; daar de stad midden de polders ligt 
mogen wij aannemen dat de eetgewoonten er dezelfde waren als 
op het omliggende platteland. De opgetekende voorraad pedroeg 
1396 razieren tarwe of 2012 hl of 150873 kilo; 867 tonnen 
boter van 40 k per ton of 35547 k boter; 229 koeien en WlJ 

rekenen 230 k bruikbaar vlees per koe of 52670 k in het totaal; 
229 varkens aan 70 k per varken of 16030 k vlees en 404 scha
pen aan 30 k vlees per schaap of 12120 k vlees (114). Samen 
wordt dit: 

tarwe: 
boter: 
vlees: 

150873 k 
35547 k 
80820 k 

Tegenover 1 kilo tarwe was er 0,536 k vlees en 0,235 k boter, 
tegenover 0,521 1 of 0,390 k tarwe was er dus 0,208 k vlees 
en 0,091 k boter. Zonder de groenten zou iedere persoon kunnen 

beschikken over 0,689 k voedsel, indien wij het tarwemeel om
rekenen in brood was dat 0,885 k voedsel. 
Nu wij de dagelijkse tarwebehoefte kennen - per jaar bedroeg die 
behoefte 190 liter tarwe per persoon - kunnen wij nagaan of in 
de polders genoeg tarwe werd verbouwd om de bevolking te kun
nen voeden. 
In bijlage 72 werden de behoeften aan tarwe in cijfers uitge
drukt en afgetrokken van de tarwevooorraad. Uiteindelijk werd 
ook een tegoed of tekort berekend. 
Bij de bekomen cijfers moeten wij toch enkele kritische opmer
kingen maken: 

- de cijfers hebben alleen betrekking op de parochies van het 
poldergebied van de Kasselrij Veurne en niet op de stad Veurne 
die midden in dit gebied ligt en zijn tarwe voor een groot 
gedeelte uit deze streek betrok; 

- in de periode 1550-76 zien wij enkele overschotten die wel 
het kleinst zijn tussen 1565 en 1576, zeker waren er jaren 
met tarwetekorten, maar dit konden wij niet met onze gege
vens achterhalen; 
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- voor de periode 1576-1600 hebben wij geen cijfers vooropge
steld omdat wij te weinig ingelicht zijn over de verwoestingen, 
opei$singen en misoogsten in deze periode; 

- vanaf 1615 kunnen wij over jaarlijkse cijfers beschikken: over 
het algemeen bestond er een overschot, maar toch vallen een 
aantal deficitaire jaren op: 1626-27, 1629-JJ, 16J6-J7 en 
1639-41; toch mogen wij aannemen dat in normale omstandig

heden, de polders voldoende tarwe produceerden en z~lfs een 
gemiddeld overschot van 22 % konden boeken; 

- het zou niet mogelijk geweest zijn de tarwebehoefte te bere
kenen indien wij niet konden beschikken over de bevolkings
cijfers voor deze perioden; wij kunnen hier uit besluiten dat 
de landbouw de bevolkingsstijging volgt en niet omgekeerd, de 
grotere vraag naar tarwe werd door de landbouw opgevangen, 

niet door een stijging van het rendement per ha maar door een 
uitbreiding van het areaal dat met tarwe bezaaid werd. 

Tot besluit mogen wij stellen dat de polders van de Kasselrij 
Veurne op het gebied van de tarwevoorziening self-supporting 
waren. 

2. De gerst. 

Wanneer wij de wintergranen rangschikken volgens hun 

belangrijkheid, dan moet de gerst na de tarwe de tweede plaats 
krijgen. In de polders van de Kasselrij Veurne en de omliggende 
gebieden werd een aanzienlijk gedeelte van het akkerland be
zaaid met gerst. Zoals voor de tarwe moeten wij vaststellen 
dat er zowel wintergerst als zomergerst werd gezaaid, maar met 
een overgroot aandeel van de wintergerst. De twee soorten gerst 
verhouden zich tot elkaar zoals de wintertarwe tot de zomertarwe. 
Nergens haalde de zomergerst meer dan 10 % van het areaal aan 
gerst besteed. In bijlage 73 geven wij per periode en per soort 
bedrijf het aantal ha met gerst bezaaid. 

Uit de cijfers blijkt dat per periode tussen 10 en 15 % van 
het akkerland met gerst werd bezaaid. Per soort bedrijf moeten 
wij wel enig verschil noteren: zo produceren de graanteeltbe
drijven merkelijk meer gerst dan de kleine en middelmatige rund-
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veeteeltbedrijven. Daarbij valt op hoe de bedrijven kleiner dan 
10 ha tot 1630-34 hun gerstproductie opvoeren en dat op de be
drijven tussen 10 en 25 ha het net andersom was. 
Net zoals de tarwe werd gerst gezaaid na een hele reeks granen 

- rogge uitgezonderd - ofwel na braak. Het is trouwens opvallend 
dat de meeste staten van goederen, die een vruchtopvolging ver
melden, hoeven beschrijven, waar na de braak meestal gerst 
werd gezaaid. De grondbewerkingen, die aan het zaaien van gerst 
vooraf gingen, waren dezelfde als die voor het zaaien van tarwe. 
Dat de waarde - en in feite de opbrengst - van gers t na braak 
groter was dan die van gerst na een ander gewas mag· uit vol
gende voorbeelden blijken: 
- in 1633 vonden wij een waarde per ha van gerst na braak van 

108,4 lb par tegenover 50,23 lb voor gerst na andere vruchen 
( 115) . 

- in 1639 vonden wij twee voorbeelden waarbij de waarden van 

gerst na braak 159,09 en 54,54 lb par per ha bedr oegen tegen
over 136,36 en 31,9 lb voor gerst na andere vruchten (116). 

Boven hadden wij het over het onderscheid tussen wintergerst 
en zomergerst, dit onderscheid kan doorgetrokken worden tot 
de twee gerstsoorten die voor de twee vermelde teelten werden 
gebruikt. Als wintergerst werd vooral vierrijige gerst gezaaid 
die in de polders veel beter bekend staat als sukrioen, de 
zomergerst is de tweerijige gerst die in de Kasselrij Veurne 
bekend staat als" pamele" (117). 
De opbrengst van de gerst was de volgende, dan uitgedrukt in 
perioden van vijfjaar (118): 

Periode Verm. Minimum Maximum Gemiddelde 

1615-19 8 1237 3728 2595 l/ha 
1620-24 1 2764 
1625-29 25 2178 4154 .3186 
1630-34 9 1569 2728 21.35 
1635-39 2 Jo41 
1640-44 12 1579 4021 2728 
gemiddelde 1641 J658 2742 
1846 4441 (119). 

Wij stippen hierbij aan dat de absolute minimum en m~ximum op
brengsten 1237 en 4775 liter per ha bedroegen. 
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Zoa ls voor de tarwe kunnen wij ook de opbrengst per schoof 
berekenen: 

Liter gerst ner schoof. 
J aar liter Jaar 
1605 3,67 1675 
1619 3,65 1678 
1626 2,26 1700 
1632 2,93 1705 
16J4 1,46 1705 
16.) 8 2,92 1719 
1640 2,23 1741 
1642 2,87 2,97 1808 
1643 3,86 2,93 

3,06 

liter 
2,16 
1,65 
1,83 
2,20 
1,46 in beide jaren pamele 
2,20 
2,20 
3,55 

( 120). 

Zowel uit de opbrengsten per ha als per schoof, moeten wij vast
stellen dat er gedurende de periode 1615-44 en ook tijdens 

de verdere XVIIe en XVIIIe eeuw wel kleine. schommelingen te no
teren vielen, maar dat de evolutie in de opbrengst weinig op
vallend wa s tot aan het einde van het Ancien Regime. 

3. De masteluin. 

Masteluin, dat in de polders bekend was onder de naam 
" misseljoen " bestond voor de helft uit tarwe en rogge. Deze 
granen werden samen gezaaid als wintergranen. Uit de staten 
van goederen konden wij niet uitmaken of masteluin voor men
selijke of dierlijke voeding werd aangewend. Wij vonden noch 
prijzen noch opbrengsten voor dit menggraan. In bijlage 74 
geven wij voor de eerste helft van de XVIIe eeuw enkele pro
centen en ha van het areaal aan masteluin besteed. Uit de 
cijfers blijkt enerzijds het geringe belang van het masteluin 
in de landbouw, maar anderzijds zien wij toch een kortstondige 
opgang van masteluin, vooral op de kleine bedrijven en dit 

tot 1630-34. 
4. De rogge. 

Alhoewel in de polders zowel winterrogge als zomerrog

ge verbouwd werd, moeten wij vaststellen dat de winterrogge 
sterk overheersend was. De rogge scheen in de polders niet als 

broodgraan maar veeleer als veevoeder gekweekt te worqen. Wel 
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dient aangestipt dat het roggestro als dekstro de voorkeur ge
noot, wij moeten dus ook van uit dit standpunt het belang van 

de rogge benadrukken, zeker als wij uit pachtkontrakten weten 

dat jaarlijks een aantal roggeschoven op de hoevegebouwen 
moesten verdekt worden (121). Het belang van de rogge in de 

landbouw van de polders kan uit de tabellen in bijlage 75 
afgeleid worden. 

Het verbouwen van rogge in de polders schijnt niet zoveel aan
trekkings kracht op de polderboeren uitgeoefend te hebpen, nooit 
werd meer dan 5,4 % van het areaal akkerland met rogge bezaaid. 
Toch moeten wij vaststellen dat de kleine bedrijven' tot 1630 
meer dan 10 % van hun akkerland met rogge bezaaien, maar na 
16JO daalde dit procent zeer snel. 
De opbrengst van rogge in de polders kennen wij slechts voor 
twee perioden: 1615-19 en 1625-29; de opbrengst bedroeg er ge
middeld 1863 en 1703 liter per ha, het minimum bedroeg 1675 
liter, het maximum 2789 liter (122). Ook per schoof konden 
wij enkele gegevens verzamelen: 

Liter rogge ~er schoof. 

Jaar liter Jaar liter 
1616 1,85 1635 1,83 
1628 2,19 1638 1,83 
1634 1,44 1643 1,83 

Per schoof mogen wij dus een gemiddelde van 2 liter rogge 
weerhouden. 

5. De verhouding tussen t arwe , gerst, masteluin en rogge. 

Nadat wij de vier graansoorten afzonderlijk beschouwd 
hebben en de verhouding tegenover het totale areaal akkerland 
bepaald hadden, willen wij de onderlinge verhouding tussen deze 
graansoorten evalueren. 
In de volgende tabel geven wij het procent van ieder gewas 
tegenover het areaal door de vier gewassen samen ingenomen. 

Verhouding tussen vier graansoorten. 
Periode Tarwe Gerst Masteluin Rogge 

1550-64 78,6 19,8 1,6 % 
1565-83 76,9 16,6 6,5 
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1684-08 68,8 23,2 7,9 
1609-14 73' 9 24,2 1,9 
1615-19 66,3 27,1 0,4 6,2 
1620-24 61,5 27,5 1,7 9,2 
1625-29 64,1 25,5 1,9 8,4 
1630-34 71 20,9 2,2 5,9 
1635-39 65,1 27,5 2,3 5,1 
1640-44 67 28,8 0,6 3,5 

Boven konden wij de evolutie van iedere graansoort afzonderlijk 
bespreken, hier moeten wij vaststellen dat de tarwe tot 1630 
voortdurend in belang afnam vooral ten voordele van de gerst 

en de rogge, na 1630 wint de tarwe opnieuw veld ten .koste van 
de rogge en de masteluin. Een verklaring voor deze evolutie 
kan alleen maar gegeven worden wanneer wij alle graangewassen 
en veldvruchten beschouwd hebben en wanneer wij ook de evolutie 
van de veestapel hebben kunnen achterhalen. 
Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij de gegevens stellen die 
door J. Mertens werden verzameld: omstreeks 1450 werd in de 
polders van het Brugse Vrije 88,3 % van het gezamelijke areaal 
besteed aan tarwe en gerst ingenomen door de tarwe, 11,7 % aan 
gerst; rogge en masteluin kwamen niet voor (12J). 
Voor de polders van de Kasselrij Veurne konden wij 
perioden volgende waarden noteren: 

Periode Tarwe Gerst Rogge 

voor latere 

1670-1710 
1710-1750 

1846 

70,7 % 
65,6 
47,5 

25,7 % 
33,1 
45,1 

J,6 % 
l,J 
7,4 ( 124). 

Indien wij nu alle gegevens op één lijn plaatsen, dan moeten 
wij vanaf de XIVe eeuw tot de XIXe eeuw een gestadige achter
uitgang van de tarwe naast een gelijke vooruitgang van .de gerst 
stellen. Hieruit mag echter niet besloten worden dat de opper
vlakte, besteed aan tarwe voortdurend verminderde: het gaat 
hier om een verhouding tussen vier gewassen. 

6. De haver. 
P. Lindemans stipt aan dat in ons land twee soorten 

haver werden gekweekt: de Avena sativa of. gewone haver en de 

Avena strigosa of de evene (125). Uit de inlichtingen die de 
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staten van goederen ons verstrekken, konden wij slechts é'n be 
grip noteren: de haver, nooit werd over evene gesproken. Wel 
vonden wij op een hoeve tegelijkertijd de vermelding " corte " 
en"langhe" haver (126), terwijl op een ander bedrijf naast de 
gewone haver ook" heete haver" vermeld werd (127). 

Haver werd in de lente gezaaid nadat het akkerland één- of twee
maal geploegd werd, deze vrucht werd steeds na andere teel-

ten verbouwd, nooit na braak. Ook werd de haver in " driesch " 
gezaaid. Daardoor worden wij ook met het probleem dries gecon
fronteerd. Volgens J. Boon is dries geen kunstmatige weide, maar 
een éénmaal beploegde braak (128); volgens P. Lindemans en 
J; Mertens is de dries een kunstmatige weide (129). Naast 

een paar vermeldingen als " dryes bezaeyt met haver '' (lJO) 
konden wij nog het volgende vinden over de dries: " 4 ghemeten 
ghezoolt inden voordriesch "(lJl) en " twee lynen ghebrocken 
driesch" (1J2). Als wij nu uit de costumen en de pachtkon
trakten weten dat het begrip dries er nooit in voorkomt en 
natuurlijke weiden steeds als " weeden " of " garserien " wor
den betiteld, mogen wij voorop stellen dat de dries zeker geen 
natuurlijke weide is. Anderzijds doet de melding " ghebrocken 
driesch " ons toch denken aan een stuk grond dat begroeid is 
met een vaste begroeiing die met de ploeg dient gescheurd te 
worden zodat alleen aan een weide kan gedacht worden. In deze 
optiek moeten wij veronderstellen dat dries een kunstmatige 

weide is die door de landbouwer na enkele jaren gescheurd werd. 
Het belang van de haver in de akkerbouw kan afgeleid worden 
uit de gegevens aangaande het areaal en het procent haver in de 
polders die volgen in bijlage 76. 
Het is duidelijk dat dè haver een groter aandeel in het are
aal akkerland had tijdens de periode 1550-.1614: steeds werd 
meer dan 20 % - zelfs eenmaal 33 % - van de akkers met haver 
bezaaid; na 1615 werd maar tweemaal meer dan 20 % van de akkers 
met haver bezaaid. Per soort bedrijf moeten w~j vaststellen 
dat de grote bedrijven vrij regelmatig rond de 25 % van hun 
akkers met haver bezaaiden, de kleine bedrijven daareptegen . 
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vertoonden sterk uiteenlopende procenten. 

De opbrengst konden wij uit de staten van goederen afleiden. 
Opbrengst van de haver. 
Periode Verm. 
ca 1400 
ca 1500 
1615-19 11 
16?.0-24 4 
1625-29 17 
16JO-J/.J- 9 
1635-39 8 
1640-44 9 
gemiddelde 
1846 

Minimum 

1847 
2220 
1044 
1252 
1532 
1724 
1603 

Maximum 

2765 
4820 
4246 
5077 
4712 
5516 
4523 

Gemicldelde 
2481 l/ha 
J067 ' 
2280 
3636 
2349 
2835 
3138 
3059 
2883 
395'+ (1J3) 

Haver is wellicht de enige graansoort die in de polders reeds 
tijdens de XVIIe ceuv,r een opbrengst geeft, die sterk de op
brengst van de XIXe eeuw benadert, dit neemt niet weg dat de 

periode 1625-34 eerder lage opbrengsten liet noteren. 
Ook per schoof konden wij enkele opbrengstcijfers noteren. 

Liter haver 12er schoof. 
J aar liter Jaar liter 
1628 4,01 1642 2,45 
1630 3,67 1643 3,15 3,67 3,40 
1632 3,67 1644 3,30 3,67 
1634 4,65 1675 3,53 
1635 2,93 1705 0,98 
1636 3,67 1719 2,37 
1638 2,56 1741 2,76 
1640 3, 12 

7. Bonen en " cruud " 
Tot de specifieke veevoeders, die in de polders werden 

gebruikt, behoorden de bonen en het " cruud ". 
Er bestonden verschillende soorten bonen: P. Lindemans vermeldt 
het bestaan van bonen die behoren tot het geslacht Vicia en 
tot het geslacht Phaseolus. Hij stipt aan dat de laatste soort 
veeleer op de huidige snij- en prinsesboon slaat, terwijl de 
eerste soort veeleer als veldgewas en als veevoeder moet be
schouwd worden (134). Onze staten van goederen spreken meestal 
van bonen zonder meer, daarmee zouden dan zowel de labbonen 
als de paardebonen bedoeld worden • . Toch vinden wij af en toe 
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vermeldingen als: " platte boenen ","roomsche boenen ", "clee
ne boenen ", " claere boenen", " cleene platte boenen" en 

" peerdeboonen 11 (135). Het is echter niet mogelijk vast te 
stellen welke huidige soorten bonen er bedoeld werden. 
Het woord " cruud " wordt in de teksten dikwijls vermeld, 
en dan gewoonlijk samen met de bonen, maar niemand schijnt 
precies te weten waarover het in feite gaat. Alhoewel niemand 
" cruud 11 ooit op een veld zag staan, konden wij van oude 
landbouwers uit de polders vernemen dat " cruud" hen wel bekend 
was als een veevoeder dat in feite een verwilderde vorm van 
vitsen zou zijn. Zij voegden er aan toe dat " cruud " dikwijls 
samen met paardebonen werd verbouwd, waardoor het laag tegen 
de grond groeiende " cruud " verstrengeld geraakte in de 
paardebonen en zo gemakkelijker gepikt kon worden. In de staten 
van goederen vonden wij verschillende malen de vermelding van 
" boonencruud " of" boonich cruud " (136). 
Daar in de staten van goederen zeer dikwijls de beide vruchten 
samen werden vernoemd, zullen wij ze ook hier samen behandelen. 

Wij kunnen ons de vraag stellen .hoe belangrijk deze teelten 
voor de polderlandbouw waren. Wij kunnen dit afleiden uit de 
gegvens die in bijlage 77 werden opgenomen. In de reeks cijfers 
valt zeker het resultaat van de periode 1584-1608 op: deze 
cijfers moeten gezien worden in het kader van de zeer slechte 
toestand waarin de Kasselrij Veurne verkeerde. Daarnaast moeten 
wij vaststellen dat na 1615 geen enkele maal de 20 % meer be
reikt werd. Per soort bedrijf kunnen wij alleen maar een vrij 
grote regelmaat in de cijfers noteren. 
Voor de opbrengsten kunnen wij alleen maar cijfers geven voor 

1 de bonen ( 137 ~ 
OJ2brengst van bonen in de 12olders. 

Periode Verm. Minimum Maximum Gemiddelde 

1615-19 2 1176 1638 1407 l/ha 
1620-24 1 1195 
1625-29 3 672 1343 1045 
1630-34 3 2358 2830 2515 
1640-44 2 1180 1282 1231 
gemiddelde 1346 1773 1478 
1846 2247 ( 138). 
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In de reeks opbrengsten valt onmiddellijk de zeer hoge waarde 
van de periode 16JO-J4 op, juist op een ogenblik dat de tarwe 
zeer lage opbrengsten opleverde. Anderzijds moeten wiJ opnieuw 

vaststellen dat de XVIIe eeuwse opbrengst ongeveer de helft be
draagt van de opbrengst in de XIXe eeuw. 
Ook per schoof konden wij enkele opbrengsten verzamelen. 

Liter bonen 12er schoof. 
J aar liter J aar liter 
1628 2,55 164J 1,46 
16J 2 1,28 1644 1,46 
16J 5 1,46 1700 2,20 
1640 2,23 1705 1,46 
1643 1,46 1719 1,10 
Liter " cruud " :12er schoof. 
Jaar liter 
1640 1,11 
1705 0,91 = zeer slecht (139). 

Tot besluit moeten wij opmerken dat bonen en '' cruud " steeds 
in de lente gezaaid werden en steeds na andere vruchten, nooit 
na braak. 

8. De vitsen. 
Naast de bonen en het cruud moet zeker wikke of vitsen 

als veevoeder vermeld worden. Vitsen werden in de polders ge
zaaid, zowel als wintervrucht en als zomergewas. Uit de staten 
blijkt dat JO% van de vitsen in de winter werden gezaaid. 
Het belang van deze vlinderbloemige kan uit bijlage 78 afgeleid 
worden. Het belang van de vitsen in de polderlandbouw is zeker 
niet bijster groot: nooit werd meer dan J,5 % van de akkers 

met deze vrucht bezaaid, opvallend is daarbij dat de kleine be
drijven helemaal geen vitsen verbouwden. 
Over de opbrengst van deze vrucht konden wij geen gegevens in 
de staten van goederen vinden. 

9. De erwten. 
Alhoewel wij er geen formeel bewijs voor hebben, 

mogen wij aannemen dat de erwten ook gedeeltelijk voo~ menselijke 
consumptie in aanmerking kwamen, hoe groot het aandeel van de 

erwten voor de menselijke consumptie was konden wij niet achter-
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halen, daarom veronderstellen wij dat de volledige produktie 
naar de dierenvoeding ging. Erwten werden op dezelfde wijze 
verbouwd als bonen en komen dus nooit voor als wintervrucht. 
Het belang van de erwten in de polderlandbouw kan afgeleid 
worden uit bijlage 79. Uit de tabellen blijk dat de erwten een 

geleidelijke opgang maken: tijdens de tweede helft van de XVIe 
eeuw niet of nauwelijks verbouwd, halen de erwten tegen het 
midden van de XVIIe eeuw toch bijna 2 % van het akkerland. 
Op de graanhoeven worden de erwten vrij regelmatig verbouwd, 
op de andere bedrijven is er minder regelmaat te ontdekken. 

10. De boekweit. 

Alhoewel de boekweit volgens P. Lindemans een typische 
graansoort van de zandstreek is, vindt men dit zomergraan ook 
in de polders terug (140). Hoogstwaarschijnlijk werd boekweit 

in de polders uitslui~end als veevoeder verbouwd, wij vonden 
in de staten geen vermelding waaruit wij konden besluiten dat de 
boekweit ook voor menselijk verbruik bestemd was. Het belang 
van boekweit in de landbouw van de polders kan uit bijlage 80 
achterhaald worden. 
Waar boekweit in de XVIe eeuw schijnbaar niet aan bod kwam, zien 
wij dat vanaf 1609 tot 1629 deze vrucht opgang maakt en 0,7 % 
van het areaal akkerland uitmaakt. Na 1630 verliest boekweit 
opnieuw aan belang. Alleen op de kleine bedrijven maakte de 
boekweit meer dan 5 % van het areaal uit, maar dit gebeurde 
slechts gedurende één periode. 
Over de opbrengst van boekweit in de polders kunnen wij evenmin 
inlichtingen geven. 

ll. Het koolzaad. 
Waar alle boven behandelde gewassen dienden voor de 

menselijke of dierlijke consumptie, belanden wij met het koolzaad 
in de reeks van de industriële gewassen. Koolzaad werd in de 
eerste plaats gekweekt omwille van het zaad waaruit olie geslagen 
werd, die voor verschillende doeleinden kon aangewend worden. 
Volgens P. Lindemans dateerde de teelt van koolzaad uit de 
eerste helft van de XVIe eeuw (141). Wij vonden de eerste ver-
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melding in het begin van de XVIIe eeuw. Koolzaad vonden wij 
zowel bij de wintergewassen als bij de zomervruchten. Het be
lang van koolzaad kan afgeleid worden uit bijlage 81. Voor 

1609 konden wij in onze bronnen geen koolzaad terugvinden, na 
1600 stijgt het aandeel van het koolzaad langzaam om in 

1625-29 bijna 0,9 % van het areaal in te nemen en daarna weer 

vlug te dalen. Ook van dit gewas konden wij geen opbrengstcij
fers terugvinden. 

12. Het vlas. 
Vlas behoort net als het koolzaad tot de industriële 

gewassen. Dit gewas kon voor twee doeleinden aangewend worden: 
enerzijds kan men met de fijne vezels van de stengel kledings
stoffen vervaardigen, met het zaad van de plant - het lijnzaad -
kan men bepaalde oliesoorten vervaardigen. In de staten van goe
deren vinden wij de ene maal de benaming " lynzaed " een andere 
maal gewoon vlas. Wellicht mogen wij uit de verschillende be
namingen van het zelfde gewas besluiten dat het in het eerste ge
val gaat om vlas gekweekt voor het lijnzaad, in het tweede ge
val voor de vezels. Het aandeel van het vlas in de landbouw van 
de polders is uit bijlage 82 af te leiden. 
De teelt van vlas heeft in de polders schijnbaar weinig uit
breiding gekend: op geen enkel ogenblik werd zelfs 0,5 % van 
het akkerland met deze vrucht bezaaid. 
De opbrengst van vlas is ons eveneens onbekend. 

lJ. De rapen. 
De rapen kunnen zowel onder de voedergewassen als 

onder de industriële gewassen gerangschikt worden: men kon de 
raap onder de vorm van loof of onder de vorm van knollen aan de 
dieren voederen, anderzijds kon men de rapen laten doorschieten 
en zo het zaad oogsten, waaruit olie kon geslagen worden. 
Uit onze bronnen moeten wij afleiden dat de rapen nagenoeg.uit
sluitend als veevoeders werden gebruikt. Het belang van de 
rapen voor de polderlandbouw kan afgeleid worden uit bijlage 8J. 
De rapen hebben als veevoeder enig succes gekend tijdens de 

periode 1620-24 toe een maximale uitbreiding werd bereikt, toen 
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werd 1,4 % van het areaal met deze planten bezet. V66r 1620 

werden rapen in de bronnen niet vermeld. Ook over de opbrengst 
van dit gewas tasten wij in het duister. 

14. Enkele andere gewassen. 

Buiten de reeds vermelde veldvruchten konden wij enkele 
gewassen in de staten van goederen terugvinden . Deze vermeldingen 
waren zeer sporadisch zodat wij er geen afzonderlijke rubriek 
konden aan wijden. 

- Spelt. Tweemaal konden wij een vermelding van het verbouwen van 
spelt terugvinden. De eerste vermelding vonden wij i~ 1619 in 
Teteghem, de tweede in 1623 in Armboutscapelle, beide plaat
sen liggen in de Kasselrij Sint-Winnoksbergen (142). 

- "Turs sche boonen ". Wij vonden tweemaal de vermelding va.n di t 
gewas, niet in de vorm van een vrucht op het veld, maar van een 

hoop " turkse bonen " op zolder. De vindplaatsen waren Ghyvelde 

en Bercle (143). Naar onze mening gaat het hier om ma ï s . 
- Klaver. Ook van deze vrucht vonden wij twee vermeldingen. De 

ene maal ging het om een partij van 5 rázieren " claver t erwe " 
te Ghyvelde in 1633 (144). Het gaat hier om een mengeling van 
tarwe en klaverzaad. Een tweede vermelding geeft ons het vol
gende: " item van tlabeur van spitten int schelfhof met eene 
partye clavers " (145), de desbetreffende hoeve ligt in de
zelfde parochie Ghyvelde, de staat van goederen van de overle 
den landbouwer werd opgesteld in 1639. Wij mogen dus vast

stellen dat klaver bekend was in de polders maar dat de teelt 
ervan zeer beperkt was. 

15. De verhoudingen tussen de gewassen van de tweede groep. 
Wij vergelijken hier het aandeel van de haver, de 

bonen, het " cruud " de vitsen, de erwten, de boekweit, het 
koolzaad, het vlas en de rapen in het areaal dat zij gezamelijk 
innamen. 
Wij maakten een totaal van alle voorkomende gewassen uit deze groep 
en berekenden de procenten van ieder gewas afzonderlijk tegen-
over de totale groep. 
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Verhouding tussen verschillende gewassen. 
Kolommen: A: procentueel aandeel van de haver; B: van de bonen 

en van het " cruud ", C: van de vitsen; D: van de 
erwten; E: van het boekweit; F: van het koolzaad; 
G: van het vlas; H: van de rapen. 

Peri one A B C D E F G H 

1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

45,2 
57,6 
6J,8 
53,2 
47 ,2 
44,6 
45,8 
50,4 
52,5 
46 

51,6 
36,5 
J2,4 
4J,J 
44,6 
4J,6 
J6,6 
39,9 
43,5 
4J,8 

J,2 
5,8 
J,7 
2,6 
5,J 
6 
7,4 
J,9 
2,7 
4,4 

0,1 
1,1 
2,7 
4,5 
2,6 
4,4 
J,9 

0,2 
0,5 
0,8 
1,6 
0,7 
0,4 
0,2 

0,5 
0,7 
0,1 
2,1 
l,J 
1 
0,9 

0,5 
0,4 
0,5 
1 
0,9 
0,4 

1,8 
1,4 
0,1 
0,1 
O,J 

Uit de tabel kunnen wij verschillende besluiten trekken. In de 
eerste plaats zien wij dat de landbouw in de tweede hel t van 
de XVIe eeuw veel minder ruim was dan in de volgende halve eeuw: 
de boer experimenteerde niet met andere gewassen en hield het bij 
de klassieke haver, bonen en vitsen. Dit wil niet zeggen dat deze 
gewassen niet werden gekweekt, wel is het zo dat dit slechts in 
zeer geringe mate gebeurde en dit niet te vinden was in de staten 
van goederen. Na de crisis beginnen de landbouwers hoe langer 
hoe meer plaats te maken voor gewassen die in de vorige halve 
eeuw nauwelijks of niet aan bod kwamen: erwten, boekweit, kool
zaad, vlas en rapen. Boekweit was trouwens een gewas dat nog 
niet zo lang bekend was in onze gewesten (146). De meeste gewassen 
kenden een steeds grotere uitbreiding die echter ten einde liep 
in 1625-29. Vanaf dat ogenblik vermindert het aandeel van de ge
wassen, die boven werden vermeld. In de tweede plaats zien wij 
dat de verbouwing van de nieuwe gewassen vooral ten nadele van 
haver en bonen gebeurde, vooral van haver, die tot 1614 sterk 
vertegenwoordigd was. Haver verloor aanvankelijk heel wat belang
stelling om later opnieuw aan bod te komen. Alles bij elkaar 

konden de nieuwe gewassen maar een klein deel van het ~reaai 

opeisen en bleven de haver, bonen en vitsen de belangrijkste 

gewassen naast de tarwe, masteluin en gerst en rogge. 

Ter vergelijking onderzochten wij de toestand omstreeks 1350 

aan de hand van de cijfers door J. Mertens gepubliceerq (147). 
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Haver haalde 46,1 %, bonen en " cruud " 20,3 % en vitsen 26,4 %. 
Erwten waren goed voor 7,1 %. In de polders van het Brugse Vrije 
valt de aanwezigheid van een behoorlijk aandeel erwten op, de 

haver stond op het niveau van de Kasselrij Veurne twee eeuwen 

later, bonen noteerden lager en vitsen hoger dan in ons studie
gebied. 

Uit de landbouwtelling van 1846 konden evene~ns enkele vergelij

kingscijfers geput worden: haver haalt slechts 23,3 %, bonen 62,1 %, 
vitsen en erwten samen 8,2 %, koolzaad 1,2 % en vlas 5,1 % (148). 
In het begin van de XIXe eeuw was het belang van haver als vee
voeder dus sterk verminderd en vervangen door de bonen en de bie
ten die hier nieuw zijn. 

§ 3. De veeteelt. 

A. Enkele algemene beschouwingen aangaande de veeteelt. 

Vooraleer wij het belang van iedere diersoort in de 
veeteelt van de polders gaan afwegen, moeten wij eerst een aantal 

voorafgaandelijke beschouwingen over de veeteelt maken. Daar 
veeteelt in de eerste plaats weiden en gras impliceert, moeten 
wij dus nagaan over welk areaal weiland de landbouwers van de 
polders kunnen beschikken. Boven hadden wij de grootte van de 

polders op 19238 ha gesteld, daarvan veronderstelden wij dat er 
1948 ha vette weiden waren, die wij buiten de normale verdeling 
weiland-akkerland lieten omwille van hun zeer speciale &ard. 
Hier moeten wij dus rekening houden met deze vette weiden, waar
van wij veronderstellen dat zij weinig of niet in grootte wis
selden, maar wij laten zij toch niet in het areaal weiland 
meetellen. Er bleven dus 17290 ha over waarvan wij berekenden 
hoeveel akkerland en weiland er aanwezig was (149). Het aandeel 
van de weiden per hoevesoort volgt in bijlage 65. Gedurende 
de tweede helft van de XVIe eeuw lag het aandeel van de weiden 
hoger dan tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw: vanaf 1609 
zien wij een langzame stijging tot 1624 - dan werd het peil van 
de tweede helft van de XVIe eeuw bereikt - gevolgd door een 

stagnatie waarop een bruuske vermindering van het weiland begon. 
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Per s oort bedrijf moeten wij de lage procenten weiland bij de 
graanteelthoeven opmerken en voor de andere typen bedrijven 
moeten wij wel enkele schommelingen vastleggen, die echter niet 
buitensporig werden. 

Het weiland was de eerste voedselbron voor de dieren, die op de 
polderhoeven werden gehouden, en wij kunnen hierbij onmiddel

lijk de vraag stellen hoeveel weiland er nodig was om de dieren 
te voeden. Daar paarden, koeien, vaarzen varkens en schapen 
niet dezelfde hoeveelheid voedsel nodig hebben, was het nodig 
een gemeenschappelijke noemer voor deze diere~te vinden: de 
grootveeëenheid - GVE -. Verschillende auteurs stelden een onder
linge waardeverhouding van de dieren tegenover de GVE op (150). 

Wij nemen die indeling gedeeltelijk over en vullen die aan zodat 
wij volgende waardeverhouding kunnen weerhouden: 

Waarde van dieren in GVE. 
Runderen: melkkoe 1 

stier of os 1 
rund van 3 j • 1 
rund van 2 j . 0,5 
rund van 1 j • O,J 
kalf 0 

Paarden: trekpaard 1,2 
paard 1 tot 2 j.l 
paard - 1 j • 0,6 

Varkens: zeug O,J 
jonge dieren 0,2 

Schapen en geiten 0,2 (151). 

Wij willen graag de relatieve waarde van deze indeling onder
strepen: het is immers de bedoeling de grote bewegingen te onder
lijnen en niet zozeer de veestapel tot in het kleinste detail 

te gaan uitrafelen. 
Eenmaal wij alle dieren in GVE hebben omgerekend, kan onder
zocht worden hoeveel ha weiland per GVE ter beschikking stond. 
Daardoor kunnen wij de druk van de veestapel op · het weiland 
vaststellen. 
In bijlage 84 geven wij voor ieder type bedrijf de volgende 
cijfers: het aantal ha weiland per GVE en het totaal aantal GVE. 

Hier geven wij de gemiddelden voor de polders: 



Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 
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ha per GVE 

0,89 
0,86 
0,85 
0,75 
0,80 
0,88 
0,83 
0,76 
0,80 
0,83 

Omdat de gemiddelden van de drie eerste perioden op een andere 
wiJze werden berekend dan de volgende, laten wij die voorlopig 

buiten beschouwing. De gemiddelden van de jaren 1609-44 vertonen 
drie bewegingen: een stijgende beweging tot 1624: de veelast 

werd lichter, een dalende beweging tot 1634: de veelast werd 

zwaarder, en een stijgende beweging tot 1644: de druk van de 

veestapel werd opnieuw zwaarder. Wat vooral opvalt i s da t de 

kentering in de veelast per ha valt in de periode 1630-34: in 
diezelfde periode was de graanvoorraad minimaal geworden en 

begonnen de boeren hun areaal akkerland uit te breiden ten koste 
van de weiden wat een vermindering van de veestapel tot gevolg 
had. Vanuit het standpunt van de bedrijven zien wij dat de druk 

van de veestapel het grootst was op de graanteelthoeven en op 

de kleine bedrijven, daarentegen was de veelast merkelijk lichter 
op de middelmatige en grote bedrijven, op deze laatste bedrijven 
kwamen zelfs waarden voor die boven de 1 ha uitstegen. 

Het zou verkeerd zijn bij de voeding van de dieren alleen maar 
naar de beweiding uit te zien, men moet er ter dege mee rekening 
houden dat de dieren meestal van omstreeks 15 november tot 

omstreeks 15 april op stal staan en dus een andere voeding 

krijgen dan het gras van de weide. Er diende dus aanvullend 
voedsel bezorgd te worden, dat kon zowel hooi als voedergewas
sen zijn. Daar de maaiweiden na het hooien begraasd werden, kon

den deze weiden bij de andere weiden gerekend worden. Wij reken
den dus uit hoeveel ha veevoeders per GVE beschikbaar was en 
wij telden dit bij het reeds beschikbare grasland. 

In bijlage 85 geven wij per soort bedrijf de verschillende waar-
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den, hier bespreken wij de gemiddelden voor de polders van de 

Kasselrij Veurne. Voor iedere periode geven wij het aantal ha 
weide en veevoeders per GVE en het procent van de veevoeders 
in de voeding: 

Periode ha weide en % veevoeders 
veevoeders in de totale voeding 

1550-64 1,15 23 
1565-83 1,06 19 
1584-08 1,05 19 
1610-14 0,97 23 
1615-19 1,01 21 
1620-24 1,11 21 
1625-29 1,03 20 
16JO-J4 0,97 22 
1635-39 1,05 24 
1640-44 1,08 23 

Wij mogen uit de vermelde cijfers gerust aannemen dat voor 
ieder GVE gemiddeld 1 ha weide en veevoeders ter bes chikking 
stond, daarvan was ongeveer 80 % weide en 20 % veevoeders . Het 

aandeel van de veevoeders kon wel wat schommelen: zo verminderde 

het procent stelselmatig van 1609 tot 1629 en bleef laag tot 
16J4, tijdens deze periode vermeerder de het areaal weiland en 
daar de vraag naar tarwe gelijk bleef of steeg kon men de vee
voeders niet uitbreiden, integendeel, het veevoederareaal werd 
verminderd. Vanaf 1635 werd het areaal weiland verminderd, 
waardoor de veevoeders weer meer aan bod kwamen. Tussen de be
drijven onderling zien wij volgende verschillen: de graanteelt
hoeven hebben voor ieder GVE ongeveer 1 ha weide en veevoeders, 
waarvan ongeveer 35 % veevoeders zijn; de kleine bedrijven 
daarentegen geven aan hun dieren procentueel meer veevoeders dan 
de andere veeteeltbedrijven. 
Hoe de toestand evolueerde, kunnen wij uit een paar steekproeven 

volgen: tijdens de periode 1670-1710 kon men rekenen op 0,77 ha 
grasland per GVE, daarbij kwam nog 0,30 ha veevoeders, samen 

1,03 ha per GVE, waarbij de veevoeders 29 % uitmaakten van de 
weiden en veevoeders samen. Uit de landbouwtelling van 1846 kon 

met een steekproef vastgesteld worden dat er per GVE 0,48 ha 

weiland was, daarnaast nog 0,25 ha veevoeders, samen 0,73 ha per 
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GVE, het aandeel van de veevoeders in de totale voeding be
droeg J4 % (152). 

Samenvattend wordt dit: 

Periode ha weide ha veevoeders % veevoeders 

1550-64 0,89 0,26 2J 
16JO-J4 0,76 0,21 22 
1670-1710 0,77 O,JO ~4 1846 0,48 0,25 

Uit de cijfers - en de laatste gegevens slaan op steekproeven -
ziet men tot de XVIIIe eeuw een gelijke hoeveelheid weide en 
veevoeders per GVE met een tendens tot inkrimping, ~ijdens de 
XIXe eeuw is het beschikbare grasland per GVE sterk vermin
derd en is het aandeel van ~e veevoeders in ha niet toegenomen, 
maar wel in procent tegenover de weiden. 

Gezien een betere opbrengst van de gewassen, kon met dezelfde 

oppervlakte meer dieren gevoed worden wat toeliet het aanta l 
ha per GVE in te krimpen. 

Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij ter vergelijking de waar
den door C. Baars vooropgesteld, naar voor brengen: omstreeks 
1675 was er in de Beijerlanden 1 GVE per l,J ha gras- en klaver
land (15J). In vergelijking met de Kasselrij Veurne was de vee
teelt er minder intensief, het was trouwens een gebied waar 

veel aan graanteelt gedaan werd. Een van de belangrijkste vra
gen over de veestapel is hoe groot deze veestapel wel was. 
Geen enkele bron geeft daaromtrent cijfers en wij moeten opnieuw 
met gelegenheidsbronnen scheep gaan om een benaderend aantal 

dieren te kennen. De eerste bron is uiteraard de reeks staten 
van goederen: daar de veestapel zeer gedet~ailleerd werd op
geheven, kunnen wij én de samenstelling van de veestapel én het 
aantal dieren kennen. Daar de melkkoe het centrale element 
vormde in de veestapel, berekenden wij hoeveel ha weiland ter 
beschikking stond van iedere melkkoe. Door extrapolatie konden 
wij berekenen hoeveel melkkoeien aanwezig waren in de polders 
en door daartegenover de andere dieren te vergelijken, was het 
mogelijk de volledige staat van de veestapel te omschrijven. 
Uit de verdere bespreking van het rundvee lichten wij één ge-
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geven1 wij berekenden voor de periode 16JO-J4 een melkkoeien
s t and van 9101 eenheden. Is dit een aanvaardbaar cijfer ? Wij 
konden dit gegeven kontroleren door een andere gelegenheidsbron : 
voor 1631-32 werd in de rekeningen van het bestiaelgeld een 
supplementaire belasting opgetekend die uitsluitend over 
melkkoe i en gaat: wij bekwamen aldus voor het zelfde gebied 
9818 melkkoeien. Tegenover ons boven berekend aantal is dit een 
verschil van 7 % wat ons toelaat aan te nemen dat de berekenings
wijze aanvaardbaar is (154). 
Wij berekenden voor iedere groep dieren en voor iedere soort 

hoeve de totalen en de procenten, deze gegevens werden opgenomen 
in bijlage 86. In de volgende tabel geven wij de procenten voor 
de totale polders en het algemeen totaal van de dieren. ·Er mag 
hierbij niet vergeten worden dat bij runderen de vette die r en 
in de vette weiden werden gerekend en dat het aantal scha pen met 
600 werd vermeerderd om de bestaande schapenkudden in he t aan
tal schapen te bedtrekken (155). 
Tota le vees t apel in de polders. 
Periode 

1550-65 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Runderen 

60,3 % 
67,9 
67,1 
74,7 
72,3 
75,3 
75,7 
77 
72,5 
72,7 

Paarden 

3,5 % 
4,1 
6,9 
5,9 
6,3 
6,6 
7,3 
7,1 
7,3 
6,6 

Varkens 

9 % 
10 
5,3 
5,8 
8,8 
9,3 
9 
5,7 

11,8 
11,8 

Schapen 

27,2 % 
17,9 
20,6 
lJ,l 
12,6 
8,9 
7,8 

10,l 
8,4 
8,8 

Geiten 

0,5 

0,02 
0,1 
0,1 
0,05 
0,1 

Totaal 

33528 
40208 
32950 
Jl677 
29917 
24322 
25709 
27388 
26687 
27940 

In de eerste plaats kunnen wij het totaal aantal dieren volgen: 
tot 1583 was er een stijging die zker moet gezien worden in 
de optiek van een demografische expansie tijdens deze periode. 
Met de crisis komt er een sterke vermindering van de veestapel, 
die aanhoudt tot 1619, tijdens dezelfde periode was zowel het 
akkerland toegenomen als het areaal tarwe. Kan de periode 1620-
1629 als een periode van stagnatie beschouw worden - tijdens 
dewelke het akkerland licht uitgebreid werd en het areaal tarwe 

heel licht werd vermeerderd - dan moet de periode 16JO-J4 als 
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een periode van uitbreiding gezien worden. Deze uitbreiding van 
de veestapel moet dan ook gezien worden in het kader van een 
vrij grote inkrimping van het weiland. Deze bevindingen zijn 
op eerste zicht in tegenspraak met wat vastgesteld werd toen 
de evolutie van het aantal ha weide per GVE besproken werd. 

Wij mog~hier echter niet vergeten dat de bovenstaande tabel 

het aantal dieren geeft en dat dit aantal niet kan vergeleken 
worden met de GVE gezien dit laatste aan grotere dieren meer 
waarde toekent dan aan kleinere. Daarom moet ook onderzocht 
worden of er zich verschuivingen voordeden tussen de gr oepen 
dieren. Van 1550 tot 1634 stijgt het aandeel van de runderen 
stelselmatig, daarna doet zich een plotse daling met ongeveer 
5 % voor. Tijdens dezelfde periode stijgt ook het aandeel van 

de paarden. De varkens vertonen de tendens in belang te stijgen 

terwijl de schapen sterk in aantal dalen. Het algemeen beeld 
van de veeteelt in de polders van de Kasselrij Veurne zou 
het volgende kunnen zijn: een stijging van het aandeel van de 
runderen ten nadele van de schapenteelt tot omstreeks 16JO-J4, 
tegelijkertijd stijgt ook het aandeel van de paarden. Na 1635 
verminderde het belang van de rundveeteelt ten voordele van 
de varkensteelt, de schapenteelt heeft zijn belang definitief 
verloren. 
Hoe de toestand voor en na onze onderzoeksperiode was, kunnen 
wij aan de hand van een paar steekproeven evalueren. Voor de 
XIVe eeuw onderzocht J. Mertens de veestapels van particulieren 
uit het Brugse Vrije (156). Uit de gegevens lichten wij deze 
die zeker betrekking hadden op de polders en konden wij volgend 
resultaat naar voor brengen: de runderen vertegenwoordigden 

4J,9 %, de paarden 7,1 %, de varkens 12,J % en de schapen J6,8 %. 
Op de onderzochte bedrijven zien wij hoe hoog het aandeel van 
de schapen en hoe laag het aandeel van de runderen was, Ligt 
dit resultaat in de lijn van de evolutie in de polders van de 
Kasselrij Veurne ? Wij mogen hier zeker een stijgende trend van 
de rundveestapel onderkennen: als in 50 jaar tijd tussen 1550 

~ en ~600 de rundveestapel met nagenoeg 15 % kon stijgen, waarom 
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zou die stijging zich ook niet voordoen in de periode 1500-
1550 ? Tegelijkertijd moet de omgekeerde evolutie bij de scha
penteelt vastgesteld worden: het belang van de schapenteelt 
daalde op dezelfde manier als het belang van de rundveeteelt 
stijgt. 

Voor de periode 1670-1710 kunnen wij eveneens enkele gegevens 
uit een steekproef naar voor brengen: tijdens deze pericxle 

was het aandeel van de paarden gestegen tot 8 %; dit van de 

runderen tot 79 % en dit van de varkens tot 12,6 %, schapen 
kwamen op de bedrijven van de steekproef niet voor en de geiten 
haalden 0,4 %. Voor de periode 1710-50 zijn de waarden de vol
gende: runderen 71,2 %, paarden lJ,l %, varkens 15,7 %, scha
pen kwamen andermaal niet voor. 
De telling van 1846 gaf voor de polders volgend beeld: trekdieren 

- paarden en ezels - halen 13,J %, runderen 61,4 %, varkens 
16,1 %, schapen 8,2 % en geiten 0,9 % (157). 
Een voorzichtig besluit uit de verschillende gegevens zou als 
volgt kunnen luiden: de rundveestapel kent een uitbreiding 
vanaf de XIVe eeuw tot de XVIIe eeuw, blijft gedurende die eeuw 
op het zelfde peil om tijdens de XVIIIe en de XIXe eeuw terrein 
te verliezen. De paarden kennen een steeds stijgende belang
steeling, wellicht te verklaren door een uitbreiding van het 

akkerland en een intensiveren van de landbouwwerkzaamheden. 
De schapenteelt kreeg klappen: van een zeer hoge waarde tijdens 
de XIVe eeuw en zelfs nog tijdens de XVIe eeuw daalt het aan
deel van deze teelt gedurende de XVIIe en XVIIIe eeuw voortdu
rend. De varkensteelt blijft lange tijd op peil maar vertoont 
de neiging naar de XIXe eeuw toe te stijgen in belangrijkheid. 
Welke zijn de oorzaken van deze evolutie ? Een antwoord kan 
niet uit de gebruikte bronnen afgeleid worden, wel kunnen en

kele veronderstellingen geformuleerd worden. De demografische 
expansie kan de vraag naar zuivel en vlees sterk doen stijgen 

en een uitbreiding van de runderteelt kan deze vraag beter 
opvangen dan een uitbreiding van de schapenteelt. De smaak 
van de verbruiker kan zich wijzigen: men kan een voorkeur 
voor runsvlees en zuivel afkomstig van koeien plots of geleidelijk 
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meer gaan benadrukken. Men mag ook de faktor prijs niet uit het 
oog verliezen: zo steeg tijdens de periode 1550-1645 de prijs 
van de schapen veel sneller dan die van de runderen en de var
kens, zodat de vraag naar goedkoper runds- en varkensvïees norma
lerwijze zal moeten stijgen. 
Om deze algemene beschouwingen over de veestapel af te sluiten, 
willen wij een groep bedrijven belichten waarvan de veestapel 
tot nu toe niet aan bod kwam: de schapenhoeven. In de volgende 
tabel geven wij de specifieke verhoudingen binnen de veestapel 
op deze hoeven: 

VeestaQel OQ de schaQenhoeven. 
Periode Runderen Paarden Varkens SchaQen 
1615-19 11,56 % 2,92 % 7,04 % 78 ,45 % 
1620-24 12,63 3,42 5,65 78,28 
1625-29 18,62 4,82 8,96 67,58 
1630-34 16,91 4,88 4,01 74,18 
1635-39 13,62 3,41 9,03 73,92 
1640-44 11,0J 2,JO 10,79 75, 86 

Aanvankelijk en tot 1629 steeg het aandeel van de runderen, 
maar daalde dit der schapen, later daalde dan het aandeel 
der runderen ten voordele van de varkens en de schapen. 

B. De veeteelt in het bijzonder. 

1. De rundveeteelt. 
Uit de algemene overzichten van de veestapel in de 

polders kwam duidelijk naar voor dat de runderen veruit de belang
rijkste plaats innamen onder de verschillende soorten dieren. 
Wij willen dan ook deze groep het eerst bestuderen. Vooraf
gaandelijk willen wij vooropstellen dat wij alleen rekening 
houden met de bestaande veestapel op de bedrijven en niet 
met de veestapel op de vette weiden. 
Over het rundvee konden wij in de staten van goederen heel wat 

terugvinden: de rundveestapel werd steeds opgedeeld in volgen
de soorten dieren: melkkoeien, stieren, ossen, vette dieren, 
runderen van drie, twee of één jaar oud, kalveren; daarnaast 
werd geregeld de kleur van de dieren vermeld en soms hun namen. 
Met deze overvloedige gegevens konden wij een degelijk over-
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zicht van de rundveestapel opbouwen. 
In eerste instantie willen wij het over de rassen hebben. 
P. Lindemans wijst erop dat er in Vlaanderen geen zuivere 
rundveerassen bestaan en dat de vele haarkleuren opvielen (158). 
Radcliff zegt dat de meest voorkomende haarkleuren waren: 
rood, rood-bont, zwart en zwart-bont (159). In die staten van 
goederen, die een kleurbeschrijving van het vee geven, valt op 
hoe ook daar een grote kleurenverscheidenheid bestond. Wij 
klasseerden de runderen in zes hoofdkleuren. 
Kleuren der runderen in de ~olders {160}. 
Peri one Bruin Wit Rood Bont Zwart Gri,js Totaal . runderen 

1569-71 43 % 16 % 11 % 5 % 11 % 12 % 37 dieren 
1584-89 18 1 28 8 29 15 335 
1620-24 31 2 37 19 10 48 
1625-29 10 52 22 6 101 
1630-34 4 1 56 1 32 7 469 
1635-39 4 1 61 27 7 115 

Uit de tabel blijkt dat tijdens de XV Ie eeuw inderdaad een grote 
verscheidenheid van rassen bestond: geen enkel ras haalt meer 

dan 45 % van de rundveestapel. In de XVIIe eeuw daarentegen 
is er een verandering merkbaar: twee rassen ko~en sterk naar 
voor: het rode en het zwarte ras overheersen duidelijk, en dit 
ten nadele van het bruine en grijze ras. Het rode ras haalt 
ongeveer 60 % en het zwarte ras ongeveer JO % van de rundvee
stapel. In feite zien wij een veestapel die twee eeuwen later 
schijnbaar nog dezelfde samenstelling heeft. 
Daar het het vee slechts zes maanden - van half april tot half 
november - op de weiden verbleef, moest er tijdens de andere 
zes maanden gezorgd worden voor een degelijk onderkomen voor 
de dieren. In hoofdstuk II konden wij aantonen dat de dieren 
over ruime stallen konden beschikken, waar voldoende ligplaats 
aanwezig was. 

Wij 

konden vaststellen dat de dieren er dezelfde ruimte hadden als 
die welke in de stallen uit het begin van deze eeuw stonden. 
Aansluitend kunnen wij het over de voeding hebben. Tijdens de 
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zomermaanden werd het vee naar de weiden gebracht waar voldoende 
gras aanwezig was zodat geen bijvoeding diende verstr~kt te 

worden. In de winter stond het vee op stal en dan diende door 

de landbouwers voedsel verstrekt te worden. In hoofdzaak be
stond dit voedsel uit het hooi dat tijdens de zomer gedroogd en 
verzameld werd, dit hooi lag gewoonlijk boven de dieren op 
" diltpersen " en was dus gemakkelijk bereikbaar. Op de dilten 
werd ook dat voedsel opgestapeld dat in bundels aan de dieren 
werd gegeven: dat waren vooral boon-, vitsen- en cruudschoven, 
meestal werd het rondgraan er niet uit gedorsen (161). Op de 
zolders boven het woonhuis werd het graan bewaard dat aan de 
dieren werd gegeven: haver,gerst, rogge, boekweit, bonen en 

vitsen. Daarnaast werd aan de dieren ook draf en raapkoeken 
gevoederd (162). De dieren lagen op stro dat samen met de mest 

op de mesthoop werd opgestapeld. De dieren stonden gewoonlijk 
twee aan twee in slieten die met houten of stenen tussenschot
ten van elkaar gescheiden waren. Ieder dier kon over een drink
bak beschikken die door de boer geregel'd diende aangevuld te 
worden; deze bak diende ook om de losse granen in te gieten. 
Over hoeveel ha weiland en veevoeders de dieren konden beschikken, 
hebben wij boven reeds vermeld, daar de grote runderen zoals 
de koeien, stieren, ossen en driejarige runderen allen voor 
één GVE gerekend werden, kunnen de resultaten voor één GVE ook 
op die vernoemde runderen betrekking hebben. 
a. de melkkoe. 

In iedere staat van goederen of boedelbeschrijving staat bij 

de veestapel de melkkoe steeds centraal, uitgenomen op de 
schapenhoeven. Men kan gerust stellen dat de melkkoe de cen
trale spil van de rundveestapel was: enerzijds levert zij melk, 

anderzijds is zij de leverancier van vlees in de vorm van kal
veren, die al dan niet gevet werden of die men liet volwassen 
worden om op die manier de veestapel te verjongen of als vette 
dieren geslacht te woreen. 
Vanaf twee jaar konden de jonge vaarzen ingeschakeld worden 

in het melkvee, terwijl jaarlijks een aantal koeien als " verwe 
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koe " uit de melkveestapel verwijderd werden, op deze manier 
werd de veestapel voortdurend verjongd en vernieuwd. 
Men kan zich hier ook afvragen welk gewicht de melkkoeien had
den ? Het is niet gemakkelijk daarop te antwoorden, maar wellicht 
kunnen de waarden uit de Franse tijd ook gelden voor onze 
onderzoeksperiode. Wij kennen het slachtgewicht van koeien in 
een aantal plaatsen en geven twee cijfers: het eerste is het 
levend gewicht van een melkkoe met 50 % slachtrendement, het 
tweede met 55 % (163): 

Gewicht van melkkoeien. 
Kasselrij Veurne: 
Brugse Vrije: 
Kasselrij Ieper: 
Leie departement: 
Friesland: 

418/460 k 
464/510 k 
364/400 k 
412/454 k 
500/550 k 

Wij mogen aannemen dat een gewicht van 450 tot 550 k per melk
koe zowel voor het begin van de XIXe als voor de XVIe en XVIIe 
eeuw aanvaardbaar is. 
Daar de melkkoeien in eerste instantie werden gehouden voor de 
melkproduktie, moeten wij de jaarlijkse melkgifte van de koe 
trachten te berekenen. Dat konden wij op de volgende manier: 
wij weten dat de melk van één dag samengebracht werd en dan in 
aarden potten in de kelder werd geplaatst om aldus de melk te 
laten beromen. Daar de melk 24 uur in de potten bleef staan 
diende men op de hoeve over een dubbel aantal potten te beschik
ken, zodat men steeds de melk van één dag kon laten beromen. 
Uit de staten van goederen weten wij zeer dikwijls hoeveel 
potten in de kelders aanwezig waren, daarbij weten wij of die 
potten al dan niet met melk waren gevuld. Het kwam er dus op 
aan een statistiek van de potten aan te leggen en zo konden 
wij berekenen hoeveel potten melk per dag door één koe geleverd 
werden. Wij nemen aan dat de lactatieperiode 280 dagen per 

jaar bedroeg en zo konden wij het aantal potten per koe en per 
lactatieperiode berekenen. In laatste instantie dienden wij 
te weten hoeveel de inhoud van een dergelijke melkpot bedroeg. 
Wij vonden geen potten uit de XVIIe eeuw terug, maar wel drie 
stenen potten uit de vorige eeuw, drie potten die onderling van 
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vorm verschilden. Wij nemen aan dat de potten niet van inhoud 
veranderden, zoals al het andere landbouwma ter ie el ge(:m of 
nauwelijks wijzigingen onderging. De drie potten hadden een in
houd van ongeveer 5 liter (164). De inhoud van deze potten zou 
kunnen overeenstemmen met 7 Veurnse pinten die 7 x 0,72 1 of 
5,04 1 uitmaakten. Aldus zouden wij per koe volgende melkpro

duktie kunnen berekenen: per periode delen wij het aantal lege 
potten door twee, wij voegen daarbij het aantal volle potten 
melk en delen de som opnieuw door twee. Wij geven een voorbeeld: 
tijdens de periode 1640-44 vonden wij dat er voor 324 koeien 
1738 melkpotten beschikbaar waren, dit is 5,36 potten per koe; 
in dezelfde periode gaven 297 koeien 585 potten melk of 1,96 
potten per koe. Om het gemiddelde te kennen delen wij 5,36 door 
2 wat 2,68 geeft - wij doen dit alzo omdat wij erop rekenen dat 
er steeds een voorraad potten aanwezig was die het dupbel bedroeg 
van de dagelijkse noodzaak -; bij de 2,68 tellen wij de 1,96 
van de volle potten en wij delen de som door twee wat 2,32 
geeft. Wij veronderstellen dat dit gemiddelde sterk de werkelijk
heid zal benaderen. 
Melkgifte per koe en per dag in potten. 
Kolommen: 

Periode 
1550-64 
1565-83 
1584-08 
1609-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A: aantal koeien; B: aantal lege potten; C: gemid
delde aantal potten per koe; D: aantal koeien; 
E: aantal volle potten melk; F: aantal potten per 
koe; G: algemeen gemiddelde: aantal potten per koe 
en per dag. 

A B C 

64 243 3,79 
100 398 3,98 
125 472 3' 77 
157 540 3,43 
159 648 4,07 

90 395 4,38 
238 991 4,16 
358 1574 4,39 
299 1241 4,15 
324 1738 5,36 

D 

27 
24 
10 
92 

216 
93 

174 
282 
431 
297 

E 

57 
58 
25 

219 
444 
188 
336 
763 
842 
585 

F 

2,11 
2 ,41 
2,50 
2,38 
2,05 
2,02 
1,93 
2,70 
1,95 
1,96 

G 

2,00 
2,20 
2,19 
2,04 
2,04 
2,10 
2,00 
2,44 
2,01 
2,32 

Uit de cijfers van het algemeen gemiddelde blijkt dat de dage
lijkse melkgifte van één koe schommelde rond twee potten per dag. 
Wij moeten hier toch de vraag stellen of de landbouwers ver-
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verschillende soorten potten met verschillende inhouden gebruik
ten. Uit de staten van goederen - die altijd nauwgezet werden op
gesteld - hebben wij geen enkele aanduiding daaromtren~evonden: 
indien er in de kelders verschillende typen potten zouden ge
weest zijn, dan hadden de opstellers van de staten van goederen 
daar zeker melding van gemaakt. In de veronderstelling dat de 
potten geen inhoudswijziging ondergingen, zouden wij een vol
gende melkgifte per koe en per jaar kunnen berekenen a rato van 
5,04 1 per pot en voor een lactatieperiode van 280 dagen: 
Melkgifte per koe, per dag en per jaar. 
Periode Per dag Per jaar 
1550-64 10,08 1 2822 1 
1565-83 11,08 3105 
1584-08 11,03 3090 
1609-14 10,28 2878 
1615-19 10,28 2878 
1620-24 10,58 2963 
1625-29 10,08 2822 
1630-34 12,29 3443 
1635-39 10,13 2836 
1640-44 11,69 3273 

Met de dagelijkse melkproductie van 10 tot 12 liter en een jaar
productie van 2800 tot 3400 liter moeten wij de uitzonderlijke 
opbrengst in de polders benadrukken. Wij willen daarom enekele 
vergelijkingscijfers geven: 
Plaatsl'.land Periode Productie 
Hitsum, Ned. 1571-73 1350 1 per jaar (165) 
Holland XVIe-XVIIe 2000 (166) 
Veurne eind XVIIIe 6000 
Antwerpen 1810 4000 
arr. Gent 1813 3900 
Oostvlaanderen 1815 5000 
idem 1820 6000 
Engeland 1750 765 
Duitse Rijk XVII Ie 1000-1400 
Frans Vlaand. idem 2600 
Friesland idem 1600-1700 

Lille 1800 4400 ( 167). 
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In deze tabel hebben wij een aantal maximum cijfers en een 
aantal gemiddelden opgenomen. Volgens de gemiddelden lag de 

melkproductie in de polders van de Kasselrij Veurne zeer hoog 
en werden door geen enkel gebied buiten de Kasselrij Veurne 
benaderd; daarentegen tonen de maximumcijfers aan dat de pro
ductiecijfers in de polders van de Kasselrij Veurne niet tot 
het onmogelijke behoren. De hoge cijfers in het Veurnse moeten 
verklaard worden én door de kwaliteit van het melkvee én door 
de goede en overvloedige voeding waarover de dieren konden 
beschikken. 

Welk aandeel de melkkoeien in de rundveestapel hadden, kan af
geleid worden uit bijlage 87 waarin wij .per bedrijfssoort het 
aandeel in % en het aantal melkkoeien vermelden. Hier geven 
wij het totale aantal melkkoeien en het procent tegenover de 
runderen: 

Periode Procent Aanta l melkkoeien 

1550-64 44,J 7238 
1565-83 32,1 7716 
1584-08 43,2 8718 
1609-14 40,4 7987 
1615-19 47,5 8418 
1620-24 56,5 8157 
1625-29 55,6 8653 
1630-34 53 9101 
1635-39 57,4 8869 
1640-44 46,7 7665 

Het aantal melkkoeien stijgt bijna voortdurend van 1550 tot 1619, 
dan volgt een lichte daling en daarop een forse stijging tot 

1634, waarop opnieuw een daling volgt. Ook binnen de groep van 
het rundvee zien wij het aandeel van de melkkoeien schommelen: 
normaler wijze haalt de groep melkkoeien de 50 % niet, maar 
tijdens de periode 1620-39 werd de 50 % ruim overschreden. 
Vanuit het standpunt van de bedrijven zien wij ook enkele ver
schillen: het hoogste procent melkkoeien vinden wij op de kleine 
bedrijven, gevolgd door de middelmatige hoeven en uiteindelijk 
door de grote bedrijven en de graanteelthoeven, waar de koeien 

slechts éénmaal de 50 % halen. Als wij daarnaast het aantal 

ha weide en veevoeders beschouwen dat per GVE en per koe - gezien 
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één koe gelijk is aan 1 GVE - aanwezig is, zien wij dat de be
weiding door melkkoeien ook het meest intens is op de kleine 
bedrijven, gevolgd door de middelgrote, de grote en de graan
teel thoeven. 

Buiten de periode 1550-1644 kunnen wij enkele vergelijkingscij
fers naar brengen. In de polders van het Brugse Vrije kan bij 
particulieren in de XVe eeuw vastgesteld worden dat de melk
koeien er 66,6 % van de rundveestapel uitmaakten (168). De 
reeds vermelde steekproeven geven ook enkele aanwijzingen: 
tijdens de periode 1670-1710 maakten de melkkoeien 45,9 % van 
de rundveestapel uit, tijdens de periode 1710-50 was dit J8,2 %. 
Volgens de landbouwtelling van 1846 bestond de rundveestapel 
in de polders voor 37,5 % uit melkkoeien (169). 
Uit de verschillende cijfergegevens kan een trend ontwaard worden 
die een stelselmatige vermindering van het aandeel van de melk
koeien in de rundveestapel aantoont: van 66,6 % in de XVe eeuw 
over ongeveer 50 tot 55 % tijdens de XVIIe eeuw naar 37,5 % 
in de XIXe eeuw. De oorzaak ? Wellicht moet die gevonden worden 
in een stijging van de melkproductie enerzijds, waardoor een 
kleiner aantal koeien een zelfde hoeveelheid melk kunnen leveren, 
en anderzijds een stijging van de vraag naar vlees waarvoor de 
melkkoeien minder geschikt waren terwijl de jonge dieren veel 
beter voor de vleesproductie kunnen dienen. 
Nu wij het aantal melkkoeien kennen, kunnen wij iets over de 
bewaring en verhandeling van de melkproductie zeggen. Daar er 
geen koeltanks bestonden en de melk vooral in de zomer niet 
lang houdbaar was, kon de landbouwer niet anders dan de melk 
verduurzamen door die om te zetten in boter of kaas. Vooral 
het eerste schijnt het meest toegepast te worden in de polders. 
Voor het vervaardigen van 1 kilo boter rekenen wij op JO liter 
melk, voor één kilo kaas op 7 liter melk (170). 
De boter werd als volgt op de hoeve bereid: eerst liet de land
bouwer de melk in platte potte~rusten, waardoor de room kwam 
bovendrijven, Deze room werd afgeschept of afgeblazen in een 
roomvat dat dikwijls in de staten van goederen als " zannemine 

genoteerd staat. De rijpe room ging dan in de karn om gekarnd te 

Il 
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worden. De staten van goederen vermelden drie soorten kar nen: 
de " slypkeerne " ( 171), de " wentelkeerne " ( 172) en de " hol
landse keerne met stamper" (l?J). Eenmaal de boter klaar was, 
werd de karnemelk en ook de ontroomde melk nog gebruikt voor 

menselijke consumptie en voor dierlijke voeding, de boter werd 

gewassen en was klaar voor levering of gebruik. 

Er werden in de polders een aantal soorten kaas bereid waarover 
wij weinig weten, wel kennen wij de naam: de " payse caesen ", 
die wij vonden zowel liggend op de zolder als ingemaakt in zout 
(174), en de " nieumolcken caes " die door P. Heinderycx geroemd 
werd (175) en tenslotte vonden wij op dezelfde hoeve " hollansch 
caes " en" caes ghemaect opde hollansche maniere " (176). 
Alle vermelde kazen schenen t~ behoren tot het type van de vaste 
kazen. 
b. de stieren. 

Bij het nalezen van de staten van goederen valt dadelijk op 
hoe weinig stieren er in de veestapels vermeld werden. Wij moe
ten hier natuurlijk rekening houden met het feit dat wij slechts 
een beperkt aantal bedrijven kennen en dat op de op de niet 
bekende bedrijven een aantal stieren konden gehouden worden. 

In bijlage 88 vermelden wij het aantal stieren en het procent 
dat zij uitmaken in de rundveestapel. Op de kleine bedrijven 
werden helemaal geen stieren gehouden wat logisch is, de wei- · 
nige weiden waren bestemd voor de melkkoeien en de jonge die
ren die voor de landbouwer veel produktiever waren. Toch zien 
wij hoe het aantal stieren zeer gering was en het aantal koeien 
dat door dit geringe aantal stieren moest bevrucht worden zeer 
groot was. P. Lindemans zegt dat 150 tot 200 koeien per stier 
al onvoorstelbaar veel is (177). De getallen voor de XVIIe eeuw 
zijn dan gewoon fenomenaal. Wij mogen echter niet vergeten 
dat tussen de tweejarige dieren zeker stieren waren die voor 
de dekdienst beschikbaar waren, maar dit is niet uit onze bron
nen af te leiden. In 1846 maakten de stieren 0,6 % van de vee
stapel uit en er was één stier voor 64 koeien (178). 
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c. de vette dieren. 
Waar de melkkoeien door de landbouwers gehouden werden voor 

de melkproductie, werden de ossen en de vette koeien -die samen
gebracht werden in de groep vette dieren - vooral gekweekt 
voor de vleesproductie. In tegenstelling met de huidige toestan
den werden de ossen door de landbouwers gekweekt tot zij drie 
jaar oud waren en werden dan als " ossen van ouden " verkocht. 
Het aandeel van de vette dieren in de rundveestapel volgt in 
bijlage 89. Uit de cijfers mogen wij onmiddellijk noteren dat 
het kweken van vette dieren niet het werk was van de kleine en 
middelgrote bedrijven - voor de kleine bedrijven vormt de toestand 
in 1640-44 een uitzondering - maar van de grote bedrijven en de 
graanteelthoeven. Voor de polders zelf zien wij buiten de periode 
1565-1583 een langzame vermindering tot 1630, daarna gaat het 
belang van deze groep runderen opnieuw stijgen. Bij deze groep 
moet zeker ook de groep runderen gerekend worden die in de 
vette weiden werden gehouden. Uit een aantal staten konden wij 
afleiden dat de vette dieren over gemiddeld een halve nectare 
weide per stuk konden beschikken (179). Zoals boven reeds vermeld, 
rekenen wij 3894 dieren bij de groep vette dieren, uitgenomen 
tijdens de periode 1584-1608 waar wij wegens de oorlogsomstan
digheden slechts 1948 dieren weerhouden. De omvang van de 
totale groep vette dieren kan eveneens uit bijlage 89 afgelezen 
worden. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 20 % van de runderen 
vette dieren zijn. 
Wij hebben tot nu toe de term " vette dieren " gebruikt voor 
die groep runderen die speciaal voor het slachten werden ge
kweekt, het zijn de vette koeien en de ossen van drie jaar, maar 
daarnaast bestond er nog een groep die in de bronnen " vette 
ossen " worden genoemd en merkelijk meer waard waren dan de ge
wone ossen. De vraag die men zich kan stellen is hoeveel deze 
dieren wogen. E. Scholliers publiceerde voor Antwerpen een 
reeks prijzen van slachtossen en kon voor een aantal jaren ook 
de gewichten van de dieren opgeven. Daar deze ossen gekocht 
werden door de armenkamers, mogen wij veronderstellen dat deze 
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instellingen niet de beste kategorie dieren kochten en dat het 
slachtverlies wel 50 tot 55 % zou kunnen bedragen. Zo zouden 
de slachtossen te Antwerpen in 1613-14 435 tot 479 k wegen en 
in 1638-42 554 tot 610 k (180). Uit de rekeningen van de armen
kamer van Sint-Walburga te Veurne konden wij voor 1612 een os 
van 498-553 ken voor 1615 een vette koe van 623 k noteren (181). 
Tot in het begin van de XIXe eeuw werden volgende gewichten van 
ossen berekend (182): 

Plaats 

Kasselrij Veurne 
Brugse Vrije 
Kasselrij Ieper 
Leie departement 
Friesland 

d. de driej arige runderen. 

Gewicht 

445/490 k 
527/580 k 
454/500 k 
478/526 k 
636/700 k 

Op een aantal bedrijven komt een afzonderlijke groep runderen 
voor die gewoonlijk volgende benaming krij gt: " veerzen drie 
jaer oudt zynde ". Over deze groep weten wij niet zoveel, waar
schijnlijk gaat het hier om dieren die voor het slachten be
stemd waren. Het aandeel van deze groep in de rundveestapel 
is af te leiden uit de gegevens in bijlage 90. Uit de tabellen 
moeten wij afleiden dat het houden van driejarige runderen niet 
zo'n succes kende bij de landbouwers. De kleine bedrijven 

hielden er blijkbaar geen - de cijfers van 1620-24 zijn alleen
staand -, op de andere bedrijven kon het aantal en het procent 
nogal sterk schommelen. In het geheel genomen halen de drie
jarige runderen op de bedrijven nauwelijks 3 % van de rundvee
stapel. 
e. de tweejarige runderen. 

In deze groep zitten zowel stieren, ossen als vaarzen, maar 
zij worden in de staten van goederen steeds genoteerd onder 
de benaming " veerzen, stieren en ossen van twee jaer oudt " 
zonder dat men een onderscheid volgens geslacht kon noteren. 
Het belang van deze groep runderen kan uit de gegevens in bij
lage 91 afgeleid worden. Opvallend in de tabellen is het voort
durend dalen van het aandeel van de tweejarige runderen vanaf 
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1565 tot 1639 waarna een lichte teoname volgt. De daling is in 
alle bedrijven waar te nemen en dient gezocht te worden in een 
grotere handelsaktiviteit: steeds meer dieren werden vroeger 
van de hand gedaan aan vetleggers uit de omgevfing of aan bui
tenlandse handelaars. 
f. de éénjarige runderen. 

Zoals bij de vorige groep zitten ook hier ossen, vaarzen en 
stieren samen in één afdeling. Welk aandeel deze groep in de 
rundveestapel had, kan afgeleid worden uit de gegevens in 
bijlage 92. Tot 1629 daalt het procent van de éénjarige runde
ren van ca 20 % tot lJ,4 % om daarna opnieuw te stijgen tot 
18,3 %. De reden van deze daling moet gezocht worden in het 
vlueger verkopen van de overtollige dieren op de hoeve. 
g. de kalveren. 

Als laatste komt de jogste groep dieren aan de beurt: het 
zijn de " drynckelinck kalvers " zoals zij in de staten van 
goederen gewoonlijk vermeld worden. In principe zouden er per 
jaar evenveel kalveren moeten geboren worden als er melkkoeien 
waren, in werkelijkheid sterft een gedeelte van de kalveren 
bij de geboorte, andere kalveren worden na verloop van tijd 
geslacht en verkocht zodat de aantallen die wij in bijlage 93 
geven veel lager liggen dan het aantal melkkoeien dat in dezelfde 
periode voorhanden was. Wij moeten daarbij nogmaals benadrukken 
dat de staten van goederen een doorsnede geven van de veestapel 
op één bepaalde dag en niet de productie van een jaar weer
geven. 
Opvallend is het voortdurend dalen van de procenten tot 1634 
waarna een toename van de kalveren op de hoeve begint. Het 
fenomeen is alleen te verklaren door het vlugger verkopen van 
de dieren, wat wij ook boven vaststelden bij de twee- en éénja
rige dieren. De reden dient gezocht te worden in de steeds 
stijgende vraag naar dieren zowel voor de zuivelproductie als 
voor het vetten. Wij mogen niet vergeten dat pas in 1604 Oos
tende ingenonen werd en dat alleen vanaf dat ogenblik qe her
bevolking van het Brugse Vrije rond Oostende kon beginnen. 



- 307 -

Ook de weiden dienden opnieuw bezet te worden en het vee kon 
gemakkelijk uit het nabije poldergebied van de Kasselrij Veurne 
betrokken worden. Daarnaast moeten wij ook rekening houden 

met een sterke bevolkingsaangroei in de Nederlanden waardoor 
de vraag naar vee ook steeg . 
h. de rundveestapel in haar geheel. 

Na het afzonderlijk bespreken van de verschillende soorten 
runderen is het gewenst een globaal beeld van de rundveestapel 
te geven. In bijlage 94 geven wij per periode de procenten van 
de verschillende soorten runderen. Hier geven wij een gemid
delde voor de periode 1609-44 waarbij niet uit het oog mag ver
loren worden dat de dieren uit de vette weiden bij het totaal 
werden gevoegd, wat niet het geval was bij de afzonderlijke be
spreking. De procenten zijn: 

Melkkoeien 
Stieren 
Vette dieren 
Driejarige 
Tweejarige 
Eénjarige 
Kalveren 

40,4 % 
0,2 

22,6 
1,2 
8,1 

13,2 
14,2 

Uit de tabel mag gerust aanvaard worden dat de melkkoeien en de 
vette dieren het zwaartepunt van de rundveestapel en van de 
rundveeteelt vormden. 
i. de handel in runderen. 

Alhoewel het niet anders kan dan dat heel wat runderen ver
handeld werden, konden wij in de bronnen over deze handel in 
dieren weinig terugvinden. Slechts twee vermeldingen konden 
ons dienaangaande inlichten. In 1586 kwamen een paar inwoners 
uit Lampernisse getuigen voor de schepenen van de Stad en Kas
selrij Veurne dat Pieter le Pypre, die op de hoeve Blauvoets
wal te Pervijse woonde, beroofd werd van 61 ossen en verwe 
koeien die hij uit Artesië en de Kasselrij Rijsel had ingevoerd 

(183). 
Tussen de honderden staten van goederen vonden wij één staat 
die betrekking had op een veekoopman: op 6 mei 1633 werd de 
staat van goederen opgemaakt van Jonkvrouw Jacquemynke Thoorin, 



- 308 -

echtgenote van Jacques Verleire, veekoopman te Veurne. Men 
vond in hun stallen: 8 ossen van twee tanden, gekocht " te 
Cassel feeste ", 8 verwe koeien, gekocht " te Poperynghe feeste " 
5 ossen van twee tanden, gekocht . te Veurne op de markt, 3 koeien 
en 1 os van twee tanden gekocht te Sint-Winnoksbergen, drie 

melkkoeien, twee melkkoeien en twee verwe koeien, drie stieren, 
drie jaarlingen, vijf lammeren, zes veulens van één jaar1 deze 
veestapel had een waarde van 3402 lb par (184). 
Wij kunnen deze pargraaf over de rundveestapel het best afsluiten 
met de beoordeling die Pauwel Heinderycx gaf van de Veurnam
bachtse veestapel: " de coeyen, door hun overgroot getal, leveren 
den meesten ryckdom vande casselrie op. Door den overvloet van 
melck, dat sy opleveren, wordt er seer veel boter ghemaect, 
de welcke de beste en leckerste is van Europa ..•• Daer worden 
jarelicx inde weyden deser streecke een groot getal ossen ende 
coe~ren ter garsse geleyt, de welcke door de eracht van het gras 
vande weyden binnen den somer gheel vet worden. Deselve worden 
ontrent den wintercant vercocht op de marckten van Veurne en 
Dixmuyde, alwaer cooplieden van Ryssele, Doornycke, Henegouwe 
ende andere quartieren die commen coopen, omme die wegh te senden 
geheel Nederlant door." (185). 

2. De paarden. 
Zoals boven reeds werd vermeld, was het paard het enige 

trekdier in de polders. Wij stelden er vast dat één paard 
er tussen 5 en 7 ha akkerland te bewerken had. Veruit de meeste 
werkpaarden waren merries en ruinen, slechts hier en daar 
kwamen hengsten voor. Uit de staten vangoederen konden wij meer 

te weten komen over de haarkleur van de paarden, wij brachten 
de gegevens samen in de 
Haarkleur van paarden. 
Periode Baaide Bruin 
1550-64 77 % 
1565-83 58 15 
1584-08 59 6 
1609-14 70 
1615-19 69 3 
1620-24 45 7 

volgende tabel: 

Grauw Zwart Vos 
23 

12 8 8 
6 19 3 

19 7 
23 6 
36 7 

% 
Wit Totaal 

6 
5 

5 

9 paarden 
26 
32 
42 
35 
44 
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1625-29 63 5 28 1 1 2 83 
1630-34 48 3 37 6 5 1 136 
1635-39 55 5 31 3 4 2 113 
1640-44 57 10 26 4 3 105 

Ongetwijfeld is het baaide paard het typische paard van de 
polders, maar in de eerste helft van de XVIIe eeuw komt het 
grauwe paard een steeds groter procent opeisen. De andere haar-
kleuren komen maar in geringe mate voor. 
De paarden stonden gewoonlijk in afzonderlijke paardestallen 
waar dikwijls een slaapruimte voorzien was voor de paarde
knechten. In de zomer liepen de paarden in de weide~ in de 
winter bleven zij op stal. De voeding van de paarden pestond 
uit gras, hooi, bonen, vitsen en haver; zoals in de koestallen 
lag het hooi, en de vitsen-, bonen en cruutschoven op een dilt 
boven de dieren. De voeding van de paarden verschilde in feite 
weinig van de voeding die de paarden nu krijgen. 
Wij konden ook dank zij de staten van goederen een en ander ver
nemen over de grootte van de paarden. Paarden werden gewoonlijk 
aan het schoft gemeten en de hoogte werd uitgedrukt in palmen, 
die ongeveer 10 cm hoog waren. In de volgende tabel geven wij 
enkele gegevens: 

Grootte der paarden. 
Hoogte verm. 12rocent 
1,40 m 2 5,4 
1,50 5 13,5 
1,60 22 59,5 
1,70 7 18,9 
1,80 1 2,7 

totaal 37 

Bijna 60 % der paarden haalt een schofthoogte van 1,60 m. Vol
gens P. Lindemans bezat de Kasselrij Veurne de grootste paar-
den en waren de trekdieren in andere delen van Vlaanderen 
kleiner dan 1,60 m (186). Wij kunnen de bewering van Lindemans 
hier bevestigd zien. Dezelfde auteur vermeldt ook dat de paar
den van de polder3 hoofdzakelijk zwart zijn - en uit zijn 
XVIIIe eeuwse bronnen blijkt dat ook - maar dat is dan weer in 
tegenstelling met onze bevindingen waar wij beweren dat de meeste 
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paarden tot de baaide en grauwe groep behoren, wat dan weer 
door Radcliff bevestigd werd (187). 
De vernieuwing van het paardenbestand gebeurde schijnbaar niet 
zozeer door het aankopen van nieuwe paarden, maar door het 
kweken uit de aanwezige paarden. In principe liet de landbou
wer ieder jaar zijn merries dekken, de veulens werden dan opge
kweekt en opgeleid tot nieuwe werkpaarden en vervingen ofwel de 
oude paarden of werden verkocht aan andere landbouwers of han
delaars. Toch werden de paarden zomaar niet vervangen, goede 
paarden werden zolang mogelijk gehouden, zo vonden wij een trek
paard van 20 jaar oud (188). 
Uit de staten van goederen konden wij ook de verhouding volwas
sen paarden - jonge paarden berekenen. 

Procent jonge paarden in de polders. 
Periode Procent 

1550-64 JO 
1656-83 J7 
1584-08 29 
1609-14 44 
1615-19 J6 
1620-24 J6 
1625-29 27 
16J0-34 39 
1635-39 35 
1640-44 27 

Tijdens de periode 1625-29 en 1640-44 waren er op de kleine 
bedrijven geen jonge paarden, althans op de bedrijven waarover 
wij een staat van goederen hebben. Laten wij deze perioden 
buiten beschouwing dan zien wij dat de bedrijven op 100 paar
den gemiddeld JO tot 40 jonge paarden hadden. 

J. De varkens. 
Uit de bovenvermelde tabel kunnen wij afleiden dat de 

varkens ongeveer 10 % van de veestapel in de polders uitmaakten. 
Naar het tweede kwart van de XVIIe eeuw toe werd de teelt van 
varkens belangrijker en stijgt hun aandeel tot 14 %. Over deze 
groep dieren weten wij in feite niet zoveel uit de st~ten van 
goederen. Wel vonden wij varkensstallen, maar over de voeding 



- Jll -

werd niets gezegd. Op de hoeven werden vooral zeugen met big
gen gehouden, daarnaast ook jonge varkens zowel voor het slach
ten als voor het vetten. Wat de soorten aangaat, moeten wij 
onderscheid maken tussens de varkens die in de bronnen geen 
andere specificatie kregen en die welke van een andere soort 
schijnen te zijn zoals een" zueghe met ros hair '' (189), 
" een bespigghelde zueghe " (190) en " vier zueghen al bespig
ghelt up de messen" (191). 
Uit de staten konden wij ook enkele inlichtingen inwinnen over 
de vruchtbaarheid der zeugen. In de volgende tabel geven wij 
het aantal biggen per zeug: 

Aantal biggen Zeugen procent 

1 1 J 
2 1 J 
J 2 6,1 
4 1 J 
5 7 21,2 
6 5 15,1 
7 J 9,1 
8 4 12,1 
9 6 18,2 

10 1 J 
11 1 J 
12 2 6,1 

totaal: JJ 

Uit de weinige cijfers, die wij konden samenbrengen; mogen wij 
besluiten dat een landbouwer er mag op rekenen dat in 75 % der 
gevallen zijn zeugen tussen 5 en 9 biggen zullen werpen. 
Hoeveel wogen de vette varkens ? Wij vonden geen aanduidingen 
in onze staten van goederen dienaangaande. Wel weten wij dat 
te Antwerpen de slachtvarkens in de eerste helft van de XVIIe 
eeuw ongeveer 120 k wogen (192). 
In de XIXe eeuw wogen de vette varkens als volgt: 

Plaats Gewicht 
Kasselrij Veurne 117 k 
Brugse Vrije 213 k 
Kasselrij Ieper 160 k 
Leie departement 166 k 
Friesland 146 k ( 193). 
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4. De schapen. 
' Op nagenoeg alle bedrijven komen er schapen voor: op 

de meeste bedrijven zijn er een paar schapen aanwezig terwijl 
andere hoeven over grote kudden beschikken. Op deze schapenhoeven, 
die werkelijk gespecialiseerd waren in het houden van schapen, 
kwamen kudden voor die tot 250 schapen telden. Van 28 derge-
lijke hoeven zag de kudde er als volgt uit: 

Grootte der schapenkudden. 
Schapen kudden procent 
- 100 
100-150 
150-200 
200-250 

totaal 

13 
9 
4 
2 

28 

46,4 
J2,l 
14,J 
7,1 

De meeste kudden tellen minder dan 100 schapen, ongeveer 80 % 
van de kudden telt minder dan 150 schapen. Deze kudden beston
den uit rammen, ooien en lammeren. De schapen werden gehouden 
zowel voor de vleesproductie als voor de melkgifte als voor de 
wolopbrengst. Er werden twee schapenrassen vermeld in de bronnen: 
de vlaamse en de franse schapen die soms te samen op de be
drijven voorkwamen. 
Buiten de schapenhoeven zien wij het belang van de schapen 
sterk teruglopen, uit de reeds vermelde tabellen zien wij hoe 
het procent schapen in de totale veestapel daalt van 25 % naar 
8 %. 
Over het gewicht van de schapen kunnen wij uit de rekeningen 
van de armendissen van Veurne enkele gegevens verzamelen. 
Tussen 16Jl en 1645 vonden wij er schapen van 49, 54, 56, 58 

en 59 k per schaap (194). Op het einde van de XVIIIe eeuw wogen 
de schapen in de polders 54 k, in het Ieperse 45 k en in Fries
land 6J k (195). Over de vruchtbaarheid van de schapen konden 
wij ook enkele inlichtingen inwinnen: een ooi bracht tot 
maximum vier lammeren in één worp ter wereld. 

5. De geiten. 
Er werden op de hoeven slechts sporadisch enkele gei

ten gehouden en dit dan in hoofdzaak voor de melk. 
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§4. Het pluimvee. 

Op de hoeven werd zeker pluimvee gehouden, maar in vele 

gevallen werd door de opsteller van de staten van goederen 
deze groep dieren in een vermelding 11 en alle de poullerie " 
genoteerd en daarmee was over die groep alles gezegd. Zelden 

of nooit werd ~e prijs en de waarde van deze groep ,genoteerd. 
Wel weten wij~nkele staten dat op de polderhoeven hennen en 
hanen werden gehouden, daarnaast waren er ook eenden en ganzen 
en op één bedrijf vonden wij ook pauwen (196). Ook werd op 
een aantal hoeven een duivenhok genoteerd met de bijhorende 
duiven. 

BESLUIT. 

Dank zij de gegevens uit de staten van goederen was het moge
lijk een aantal aspecten van de landbouw in de polders te be
lichten. In eerste instantie kon een onderscheid gemaakt wor
den tussen rundveeteeltbedrijven, graanteelthoeven en schape -
hoeven; voor de eerste groep was een onderscheid mogelijk tussen 

kleine, middelgrote en grote bedrijven. Het was eveneens moge
lijk na te gaan welk areaal de verschillende soorten bedrijven 
innamen. Ook konden wij een onderscheid maken tussen weiland 
en akkerland binnen de verschillende soorten bedrijven. Op de 
rundveeteeltbedrijven overheerste het weiland met maxima van 
75 % weiden, terwijl op de graanteelthoeven en de schapenhoe
ven ongeveer de helft van de oppervlakte uit weiden bestond. 
Op landbouwtechnisch gebied waren eveneens voldoende gegevens 

voorhanden om een vrij volledig beeld te kunnen schetsen; 
braak kwam alleen nog voor op de graanteelthoeven maar nam 
nooit meer dan 5 % van het akkerland in. De enige meststof 
waarover de landbouwer kon beschikken was de stalmest, eens 
om de zes, zeven jaar werden de akkers bemest wat wel niet 
voldoende was om overvloedige oogsten te bekomen. De polder

boeren beschikten over voldoende en degelijk materiaal om de 

nodige landbouwwerkzaamheden te kunnen verrichten. De trekkracht 
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werd geleverd door paarden waarvan er gewoonlijk één per 5 tot 
7 ha voorhanden was. 
Het voornaamste gewas op de akkers was de tarwe die een gemid

delde opbrengst leverde van ~100 1 per ha. Tussen 30 en 40 % 
van de akkers werden met tarwe bezaaid, de rest werd vooral 
met veevoeders bezaaid waarbij de nijverheidsgewassen nauwe
lijks aan bod kwamen. 

Uiteindelijk lag het zwaartepunt van de landbouw op de veeteelt 
die op alle typen bedrijven sterk vertegenwoordigd was, het 
sterkst op de rundveeteeltbedrijven, iets minder op de graan
teelthoeven. De rijke graslanden en de goede veevoeders lieten 
toe een uitgebreide veestapel te houden, waarvan de runderen 
veruit het belangrijkst waren; met een aandeel van 70 tot 75 % 
komen zij duidelijk uit boven de paarden met 6 tot 7 %, de 
schapen met 8 tot 10 % en de varkens met 9 tot 11 %. 
Binnen de groep runderen waren twee soorten dieren sterk ver

tegenwoordigd: de melkkoeien, die gemiddeld 40 % haalden, en 
de vette dieren die ongeveer 25 % van de runderen uitmaakten. 
Daarmee wordt het dubbele aspect van de veeteelt in de polders 
beklemtoond: enerzijds zuivelproductie, anderzijds vleesop
brengst. Uit de weinige gegevens die beschikbaar waren, blijkt 
dat de runderen een goed gewicht boekten en dat de melkkoeien 
tussen 2800 en JOOO liter per koe en per jaar leveren wat 
ronduit schitterend mag genoemd worden. 
Welke waren de specifieke eigenschappen van deze verschillende 
soorten polderbedrijven ? De graanteelthoeven legden zich toe 
op het verbouwen van tarwe en veevoeders, deze bedrijven hadden 
het grootste aantal paarden, veel varkens en veel vette runderen. 
Het waren de bedrijven die proportioneel de meeste veevoeders 
aan hun dieren bezorgden. De kleine rundveeteeltbedrijven zijn 

ongetwijfeld de hoeven met meest intense exploitatie, er zijn 
weinig paarden maar veel varkens en het hoogste procent melk
koeien. De middelgrote bedrijven hebben duidelijk twee zwaarte

punten: enerzijds werd er de meeste tarwe gekweekt en ander

zijds was er het hoogste procent melkkoeien na de kleine be

drijven. 
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De grote bedrijven verschillen weinig van de middelgrote be
drijven tenzij in de beweiding die er het minst intens was, en 

in het grote aantal vette dieren dat op die hoeven werd ge

houden. De schapenbedrijven houden er vooral vrij grote schapen
kudden op na, maar zijn het best te vergelijken met de graan
teel tbedrijven. 

Alles bij elkaar en ondanks het overwicht van de veeteelt op 
de akkerbouw, krijgen wij in de polders een reeks bedrijven, 
die door hun gemengde structuur een zeer leefbaar geheel vormden. 
Nu nog altijd leveren de polderbedrijven met deze gemengde 
structuur de beste resultaten. 

Was er een evolutie in de polderlandbouw te merken ? 
Dank zij de gegevens, door J. Mertens gepubliceerd, een paar 
steekproeven uit de XVIIe en XVIIIe eeuwse staten van goederen 
en de landbouwtelling van 1846, was het mogelijk te peilen 
naar bewegingen van lange duur. Landbouwtechniek, bemesting, 

afwezigheid van braak en van drieslagstelsel, deze elementen 
waren dezelfde van de XIVe tot de XIXe eeuw. De polderlandbouw 
moet in de Middeleeuwen reeds een zeer modern karakter ver
toond hebben (197). 
Graanopbrengsten en melkproduktie bleven vanaf de XIVe eeuw 
tot de XVIIIe eeuw vrijwel ongewijzigd, maar kenden tijdens 
de tweede helft van de XVIIIe eeuw een opvallende stijging. 
Deze elementen vormen d~ grondslag van het stabiele karakter 
van de polderlandbouw, die echter geen immobiele landbouw was. 

Op lange termijn waren een aantal lichte verschuivingen vast 
te stellen. Binnen de groep runderen .daalde het. aandeel. van 
de ~elkkoeien langzaam ten voordele van de jonge dieren, maar 
ook de groep runderen verminderde heel langzaam ten voordele 
van de paarden en de varkens. Opvallend was de even sterke 
teruggang van de schapen, die haar beslag kreeg tijdens de 
eerste helft van de XVIIe eeuw. Ook de veelast per ha weiland 

werd naar het einde van het Ancien Regime toe groter, terwijl 
het aandeel van de veevoeders in de totale voeding steeds 
groter werd . 
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De landbouw in de polders van de Kasselrij Veurne werd geken
merkt door een grote stabiliteit, die echter niet uitmondde 
in immobilisme: langzaam, zonder bruuske bewegingen, evolueerde 
de landbouw naar de moderne landbouw, die wij nu kennnen. 
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H 0 0 F D S T U K VI 

De landbouw in het zandleemgebied - Vergelijking met de polders. 

Om de evolutie van de landbouw in het zandleemgebied te bestu

deren konden wij beroep doen op het zelfde bronnenmateriaal als 

voor de polders. Ook hier waren er een aantal staten van goede
ren voorhanden, die qua vorm niet van de staten uit de polders 

verschilden, qua inhoud lag het enige verschil hierin dat men 

veel aandacht schonk aan de bomen op de hoeven. Dit is niet 

verwonderlijk want het zandleemgebied telt nu eenmaal meer 

hagen en hoogstammige bomen dan de polders (1). 

Alhoewel wij aldus over gelijkvormig bronnnen materiaal be

schikken voor polders en zandleemgebied, moeten wij toch met 
twee bemerkingen rekening houden: enerzijds zijn er maar vol

doende bronnen vanaf 1615 - de enkele staten uit de periode 

v66r 1615 laten niet toe een beeld te vormen -, anderzijds 

vonden wij maar 232 staten van goederen voor de periode 1615-44. 

Ondanks deze bezwaren meenden wij over voldoende staten te be
schikken om een diepgaand onderzoek naar de landbouwevolutie 

in de zandleemstreek te kunnen ondernemen. Zoals voor de 
polders werkten wij met vijfjaarlijkse perioden. Wij konden 

aldus over volgend aantal staten per periode beschikken: 

Periode Aantal staten 

1615-19 34 
1620-24 32 
1625-29 41 
1630-34 34 
1635-39 50 
1640-44 41 

totaal: 232 

De bewerking van de staten gebeurde op dezelfde manier als voor 

de polders. Gezien wij echter over een merkelijk kleiner aan

tal staten konden beschikken vonden wij het nuttig na te gaan 
hoeveel ha landbouwgronden in de staten vermeld werden: 

Periode ha 

1615-19 
1620-24 
1625-29 

407,29 
294,98 
526,63 
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1630-34 
1635-39 
1640-44 

totaal: 
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430,55 
632,03 
426,39 

2717,87 ha 

Het zandleemgebied van de Kasselrij Veurne is 19108 ha groot (2), 
in deze oppervlakte zijn begrepen de 2730 ha vette weiden, 

maaiweiden en broeken die aan de rand van het zandleemgebied 

en in de vallei van de IJzer liggen (3). Daar deze gronden 
buiten de normale landbouwexploitatie vallen, houden wij er 
verder geen rekening mee. Alle verdere gegevens zullen dan ook 

betrekking hebben op de resterende 16378 ha. 
Bij het bewerken van de gegevens uit de staten van goederen 
viel op dat alle bedrijven - in tegenstelling met de polders -

tot één bepaald type bedrijf behoorden: de rundveeteeltbedrijven. 

In hoofdstuk II kwamen wij tot de bevinding dat er in die groep 

drie soorten bedrijven konden genoteerd worden: de dwerg- en 
kleine bedrijven van o,5 tot 5 ha; de middelgrote bed~ijven 
van 5 tot 15 ha en de grote hoeven groter dan 15 ha. In 1569 was 
de verhouding tussen deze bedrijven de volgende, wat hun aandeel 
in de landbouwgronden aangaat: 

kleine bedrijven: 
middelgrote bedrijven: 
grote bedrijven: 

9,1 % 
59,1 % 
31,8 % (4) 

§ 1. De verdeling van de landbouwgrond. 

Dank zij de gegevens uit de penningkohieren was het mo
gelijk het aandeel van de kleine, middelgrote en grote bedrij
ven af te lijnen en in ha uit te drukken. Wij krijgen volgende 

indeling: 

kleine bedrijven: 
middelgrote bedrijven: 
grote bedrijven: 

totaal: 

1490 ha 
9679 ha 
5209 ha 

16378 ha 

De tweede indeling die kan gemaakt worden, bestaat erin het 
akker- en weiland af te bakenen. In bijlage 95 geven wij de 
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waarden per bedrijf en per periode, hier geven wij het pro
cent van het weiland: 

Periode % 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
16JO-J4 
1635-39 
1640-44 

weiland 
52 
52,l 
52,1 
51,J 
52,l 
51,1 

Net iets meer dan de helft van het cultuurland wordt ingenomen 
door weiden, daarbij valt op dat het weiland in omvang weinig 
evolueert maar toch een heel lichte t endens tot inkrimping ver
toont. 

Tegenover de waarden geldende voor de zandleemstreek van de Kas
selrij Veurne, kunnen wij enkele gegevens ter vergeli j king geven, 
alle gegevens hebben betrekking op leem of zandleemgebieden. 

Eerst volgen enkele gegevens uit de Nederlanden: 
Soort ~- ..: 
l and 
akkers 
weiden 

Land van Schoris se ( 5) 
1572 1659 1786 
85,5 % 74 % 70,5 % 
14,4 25,9 18,5 

Geluwe 
1571 

95 % 
5 

(6) 

Buiten de Nederlanden kunnen wij enkele gegevens uit Frankrijk 
voorstellen: 

Soort Parijs Autey Noordelijke Zuideliijke 
l and { 2 L {8L Beauvaisis Beauvaisis {~). 

akkers 82,4 % 55,7 % 85,4 % 57,2 % 
wijngaard 10 J,4 
weiden J,2 23,9 1,6 25,6 
diversen 4,4 

Ter vergelijking kunnen wij nog de toestand in 1846 in de 
Kasselrij Veurne schetsen: het akkerland nam toen 65,4 % van het 
cultuurland in, de weiden 34,6 % (10). 
Uit de tabellen komt zeer duidelijk naar voor dat de ~assel
rij Veurne in vergelijking met de ander leem- en zandleemge
bieden een zeer hoog percentage weiden telt. Volgen wij de evo
lutie in de tijd, dan mogen wij de nadruk leggen op d~ gelijk

aardige evolutie in het Land van Schorisse en de Kasselrij 

Veurne: in beide gebieden neemt het aandeel van de ak4ers toe. 
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' 2. De akkerbouw. 

Zoals voor de studie van de akkerbouw in de polders konden 

wij beroep doen op de gegevens uit de staten van goederen. 
Alhoewel er geen wezenlijk verschil bestond tussen de staten 
uit de polders en die uit het zandleemgebied wat inhoud en 

vorm aangaat, moeten wij toch met nadruk er op wijzen dat de 

staten uit de zandleemstreek minder detailrijk waren dan die 

uit de polders. 

A. De grondbewerking, de vruchtopvolging en de iandbouw
werktuigen. 

Net zoals in de polders begon het landbouwjaar voor 
de zandleemboer met klaarmaken van de akkers voor de nieuwe 
bezaai ing. In de polders werd het land twee- of viermaal ge
ploegd naargelang dit gebeurde op braakgrond of op akkerland 
dat het vorige jaar vruchten droeg (11). In het zandleemgebied 

werd de grond eveneens geploegd, maar uit de staten kon niet 

afgeleid worden hoeveelmaal dit gebeurde. Buiten de b~aak zal 
dit hoogstwaarschijnlijk tweemaal geweest zijn. Het begrip 
braak is bijna niet op zijn plaats in het zandleemgebied: 
uiterst zelden werd van braak melding gemaakt en dan nog 
moeten wij ons afvragen of wij niet voor gronden staan die 
juist aan de rand van het poldergebied lagen en aldus als 

poldergrond werden bewerkt. 

Uit de staten konden wij dan toch volgende gegevens over de 
braak terugvinden: 

kleine bedrijven: geen braak 
middelgrote bedrijven: 0,4 % in 1615-19; 0,1 % i~ 1625-29 
grote bedrijven: 0,4 % in 1620-24 

Uit de cijfers mag gerust aangenomen worden dat de braak slechts 

een uiterst kleine betekenis had in het zandleemgebied. 

Vóór de bezaaiing werden de gronden meestal bemest en dit ge
beurde met de enige voorhanden zijnde meststof: de stalmest. 
Wij vinden op ieder bedrijf mesthopen en mestkarren om de mest 

naar de akkers te voeren, maar wij konden slechts in één geval 
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achterhalen welke de verhouding was tussen het aantal GVE en 

de bemeste oppervlakte: wij stelden vast dat ~GVE 0,18 pa akker

l and bemestte wat ongeveer overeenkomt met de toestand op de 
graanteeltbedrijven in de polders (12). Wij konden ook niet 
naeaan hoeveel procent van de akkers jaarlijks kon 
bemest worden tenzij in het vorige geval waar 17 % van 1'.ie akkers 
werd bemest. 
Het akkerland werd bewerkt ofwel met de hand waarbij mep ge

bruik maakte van de " brakhouwe " (13) ofwel met de ploeg die 
getrokken werd door paarden of melkkoeien. In verband met de 

trekkracht die op de hoeven nodig was, moeten wij het volgende 

opmerken: van de paarden weten wij altijd dat het om trekpaarden 
gaat, van de koeien kunnen wij alleen veronderstellen dat zij 
als trekkracht werden gebruikt. Nergens vonden wij een vermel
ding dat koeien voor de ploeg werden gespannen, maar ook trek

ossen werden niet gevonden, vandaar dat wij moeten aannemen 

dat de gronden van hoeven zonder paarden bewerkt werden door 
arbeiders, ofwel door melkkoeien als trekdier, ofwel door trek
paarden van andere landbouwers. In deze kontekst moeten wij 
vermelden dat op een achttal boerderijen van taxateurs van de 
lOOe penning geen paarden werden aangetroffen in de veestapel 

(14). Over de dierlijke werkkracht op de hoeve zullen wij 
het trouwens verder hebben. 
Net zoals in de polders werd de grond bewerkt met de ploeg. 
De ploeg uit het zandleemgebied werd steeds met de benaming 

" ploeg " aangeduid, de woorden " kegghe " en " zoole " kwamen 
er niet voor. De meeste ploegen waren geschikt om met één of 
twee paarden aan te trekken, een paar uitzonderingen vermelden 

ploegen voor drie of vier paarden. Ook bestond er geen onder

scheid tussen " normandische " of " vlaamse " ploegen, zoals 
dit in de polders het geval was. Wij mogen veronderstellen 
dat in de zandleemstreek een lichte voetploeg werd gebruikt 

om de grond te bewerken. Wat de prijs aangaat, mogen wij vaststel

len dat de schattingsprijzen van de tweepaardploegen uit de 

zandleemstreek overeenkomen met die voor het zelfde t~e in de 

polders. 
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Naas t de ploeg werden in de zandleemstreek dezelfde landbouw
werktuigen en voertuigen gebruikt als in de polders: wagens, 
karren, driewielkarren, ~ruiwagens, eggen en veldrollen. Ook 
hun prijs verschilde weinig van die van de werktuigen in de 

polders. 

Uit de staten van goederen van de zandleemstreek konden wij 
geen inlichtingen vinden aangaande de vruchtopvolging. Het 
ontbreken van gerst en het grote areaal tarwe laat echter een 
volgend vruchtopvolgingsschema veronderstellen: tarwe ~ 

die steeds de helft der beschikbare oppervlakte inneemt - , 
peulvruchten, rapen of vlas of koolzaad. 
Ook aangaande de gebruikte hoeveelheid zaaizaad konden W1J 

geen gegevens vinden, wij geven hier ter vergelijking met de 

polders de gebruikte hoeveelheden uit de landbouwtelling van 
1846 (15): 

t arwe: 
rogge: 
haver: 

211 1 per ha, 
199 1 per ha, 
305 1 per ha, 

Wij veronderstellen dat deze waarden ook kunnen gelden voor 
de XVIe en XVIIe eeuw zoals wij dit vaststelden voor de polders. 

Buiten de Kasselrij Veurne kunnen volgende waarden weerhouden 
worden: in de streek van Brussel en Leuven vermeldt M.J. Tits
Dieuaide volgende hoeveelheden zaaiza ad voor de XVe eeuw: 

tarwe: Brussel: min. 102, max. 177, gem. 135 1 per ha; 
rogge: Brussel: min.87, max. 199, gem. 147 1 per ha; 

Leuven: min. 130, max. 157 1 per ha; 
haver: Brussel: min. 133, max. 248, gem. 194 1 ~er ha; 

Leuven: min lJO, max. 157 1 per ha (16). 

In Artesië kon in de XIVe eeuw voor tarwe 139 tot 142 1 per 

ha genoteerd worden (17). Voor de omgeving van Cambrai kon 
voor de XVe eeuw de hoeveelheid zaaizaad van tarwe en haver ge
noteerd worden: dit was respectievelijk 150 en maximum 213 1 

per ha voor de beide gewassen (18). 
In de streek rond Parijs vermeldt J. Jacquart voor tarwe 166 
tot J04 1 tarwe per ha met een gemiddelde van 200 1, volgens 

dezelfde auteur zaaide men in Beauvaisis tussen 156 en 196 1 
tarwe per ha (19). In vergelijking met de verschillende land-
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bouwstreken moet vastgesteld worden dat er in de Kasselrij 
Veurne veel graan per ha werd uitgezaaid, beslist meer dan in 
Brabant, Artesië en Cambraisis maar nagenoeg evenveel als in de 
graanstreken rond Beauvais en Parijs. 
Het oogsten gebeurde op dezelfde wijze als in de polders, ook 
hier werd het graan gepikt en geschoofd. Hoeveel schoven er per 
ha werden geoogst is moeilijk na te gaan, één vermelding gaf 

het volgende: tijdens het goede oogstjaar 1619-20 werden 767 
schoven tarwe per ha geteld (20). 

B. De arbeid op de zandleemhoeven. 

1. De mens elijke arbeid. 

De arbeid op de hoeve vergde uiteraard de werkkracht 
van een aantal personen, in eerste instantie die van de land
bouwer en zijn gezin, eventueel aangevuld door vaste en tijde

lijke werkkrachten. Daar de zandleembedrijven kleiner zi jn dan 
de hoeven in de polders, kan men zich aan een andere arbeidsstuc
tuur verwachten dan in de polders. Wij verzamelden een aantal 
gegevens over de menselijke arbeid in dezelfde bronnen en op 
dezelfde manier als voor d~ polders. Alle gegevens werden per 
soort bedrijf en per periode samengebracht in bijlage 96. 
Uit de cijfers kunnen wij noteren dat het aandeel van de gezins
leden kleiner werd naargelang de hoeven groter waren, iets wat 
ook in de polders kon vastgesteld worden. 
Ook hier konden wij een verhouding berekenen tussen het aantal 
ha en het totaal aantal werkkrachten: wij stelden ons de vraag 
voor hoeveel ha hoevegro'êien er een werkkracht voorhanden was. 
Per soort hoeve en per periode berekenden wij de mediaan der ge-
gevens: 

Periode Klein bedrijf Middelgroot Groot 
verm. ha verm. ha verm. ha 

1615-19 1 l,J2(21) 8 2,47 2 5,60 
1620-24 1 l,J2 5 2,8J 2 5,60 
1625-29 3 1,16 7 3,JJ 4 3,90 
16JO-J4 1 1,54 6 J,52 5 5,lJ 
1635-39 (22) 1,54 9 2, 94 6 J,56 
1640-44 6 l,J6 16 2,86 7 4,84 
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Uit de cijfers moeten wij het volgende afleiden: 

- op de kleine bedrijven blijft het aantal ha per werkkra cht 

relatief stabiel, in tegenstelling met de kleine bedrij-
ven in de polders waar steeds minder ha per werkkracht werd en 
bewerkt; 

- op de middelgrote bedrijven moeten wij vaststellen da t er in 
de periode 1625-34 meer ha per werkkracht werden bewerkt dan 
in de omringende perioden, in dezelfde bedrijven in de pol

ders kan men dezelfde tendens vaststellen die echter doorloopt 
tijdens de periode 1635-44; 

- op de grote bedrijven zien wij hoe steeds minder ha per 
werkkracht werd bewerkt, in de polderbedrijven blee f de toes
tand daarentegen nagenoeg gelijk. 

Wij kunnen ons nu verder afvragen hoeveel mensen i n de land
bouw werkzaam waren en dit kunnen wij berekenen aan de hand 
van de medianen uit de tabel. Wij l eggen er wel de nadr uk op 

dat het hier gaat om een benaderende berekening waar in alle en 
de vaste werkkrachten opgenomen werden. I n de volgende t abel 
geven wij de verhoudingen per vijfjaarlijkse periode: 

Periode Landbouwers ~ Personeel ~ Totaal 

1615-19 4467 74,7 1510 25,3 5977 
1620-24 4131 75,4 1348 24,6 5479 
1625-29 4349 78,7 1176 21,3 5525 
1630-34 3928 83 804 17 4732 
1635-39 4531 79,2 1192 20,8 5723 
1640-44 4577 82,4 978 17,6 5555 

Belangrijk in deze tabel is het relatief klein aandeel van het 
personeel in de totale beschikbare werkkrachten op de hoeven: 
nergens werd meer dan 26 % genoteerd. Daarbij moeten wij nog 
vaststellen dat na 1630 het aandeel van het personeel nog lager 
lag en niet boven de 21 % uitsteeg. Wanneer wij deze cijfers 
vergelijken met die uit de polders, moeten wij noteren dat in 
de polders nagenoeg dubbel zoveel personeel op de hoeven werkt 

als in het zandleemgebied. Een verklaring hiervoor dient ge
zocht in de grootte der bedrijven: het zandleemgebied telde veel 
kleinere bedrijven dan in de polders en op deze kleine hoeven 

is er snel een overcapaciteit aan werkkrachten zodat er geen 
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s pra ke ka n zijn van het houden van knechten en meiden. 
Aans luitend kunnen wij nagaan hoe groot het aandeel van de 

l andbouwbevolking was in het zandleemgebied tegenover de tota 

le bevolking , de berekening gebeurde op dezelfde manier als voor 
de polders. In de volgende tabel geven wij het resultaat voor 
het zandleemgebied en voor de volledige Kasselrij Veurne: 
Verhouding l andbouwbevolking-totale bevolking. 
Kolommen: A: landbouwbevolking in de zandleemstreek; B: pr ocent 

van A tegenover de totale bevolking; C: totale be-
volking van de zandleemstreek; D: totale landbouw-
bevolking in de Kasselrij Veurne; E: procent van D 
tegenover F; F: totale bevolking van de Kasselrij 
Veurne. 

Periode A B c D E F 

1615-19 7906 74,8 10562 11734 73,3 16013 
1620-24 7312 59,5 12279 10257 57 17976 
1625-29 7698 50,4 15269 10979 47,4 23165 
1630-34 6952 40,2 17301 10672 40,2 26555 
1635-39 8020 47 17063 11250 41,4 25193 
1640-44 8101 47,6 17003 11759 48,2 243 77 

Voora leer wij deze tabel toelichten willen wij er nogmaals de 

nadruk opleggen dat de cijfers geen absolute waarde hebben, maar 
een trend moeten weergeven. Vanaf 1615 tot 1634 daalt het aandeel 
van de landbouwbevolking procentueel zeer sterk, nadien komt 
lichte verbetering. Het is echter logisch dat het aandeel van 
een niet veranderende groep tegenover een stijgende totale 
bevolking steeds daalt. Zoals wij bij de verklaring van de toes
tand in de polders opmerkten, moeten wij hier aanstippen dat de 
verhouding in 1615 bepaald werd door de demografische toestand 
omstreeks 1600: de relatief kleine bevolking van de Kasselrij 
Veurne kon zeer gemakkelijk werk vinden in de landbouw. Gezien 
de landbouw arbeidsintensief is, konden zeer veel mensen uit 
deze aanvankelijk kleine bevolking in de landbouw terecht. Een
maal de beschikbare plaatsen aangevuld waren, bleef het aandeel 
van de landbouwbevolking stabiel, terwijl de totale bevolking 
bleef stijgen. Vanaf 1635 neemt de landbouwbevolking opnieuw 

toe omdat de demografische expansie ook haar weerslag had op 

de landbouwers. De cijfers voor de Kasselrij Veurne zouden er 
kunnen op wijzen dat na 1635 de landbouwbevolking snellep aan-
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groeide dan de andere bevolkingsgroepen. De goede economische 
conjunctuur van deze periode is daar zeker niet vreemd aan: 
uit de gegevens van het laatste hoofdstuk zal duidelijk kunnen 
aangetoond worden dat de boeren het merkelijk beter hadden dan 
de arbeiders. 

In onze bronnen zochten wij naar gegevens aangaande de lonen van 
de landbouwarbeiders in het zandleemgebied. Wij vonden slechts 
enkele losse gegevens die een grote gelijkenis vertoonden 

met die uit de polders. Wij nemen aan dat de lonen uit de pol
ders ook konden gelden voor de zandleemstreek. 
Zoals voor de polders was het mogelijk de vermelde gegevens te 

vergelijken met de inlichtingen aangaanqe drie zandleemparochiies 
voor 1697 (23). Deze parochies waren: Leisele, Stavele en Krom
beke. Onze aandacht gaat in de eerste plaats naar de verhouding 
gezinsleden-personeel op de bedrijven: 

Soort hoeve Gezinsleden ~ Personee l ~ Totaal 
klein 51 89,5 6 10,5 57 
middelgroot 235 69,9 101 Jo,l JJ6 
groot 152 56,J 118 4J,7 270 

totaal 4J8 66,1 225 JJ,9 663 

Wij vergelijken de toestand van 1697 met die van 1615~19 en wij 
moeten vaststellen dat grosso modo de situatie gelijk is: er 
waren toen ongeveer 70 % gezinsleden en JO % werkkrachten op 
de bedrijven. Ook berekenden wij voor hoeveel ha grond een 
werkkracht aanwezig was in 1697, daarvoor gebruiken wij de medi
anen: 

Soort hoeve Gegevens 
klein 24 
middelgroot lOJ 
groot 61 

ha per werkkracht 
1,61 
J,10 
4,99 

Ook hier wijken de gegevens niet ver af van de waarden die wij 
voor de periode 1615-19 en in feite voor de totale periode 
1615-44 konden weerhouden. 

2. De dierlijke arbeid. 

Voor het bewerken van de gronden kon de landbouwer uit 

het zandleemgebied beroep doen op de eigen mankracht, op de 
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trekkracht van melkkoeien en trekpaarden. Daar melkkoeien in de 

eerste plaats gehouden werden voor de melkproduktie en maar 
sporadisch als trekdier werden gebruikt, laten wij dez~ dieren 

buiten beschouwing. Paarden kwamen als trekdier voor op de 
middelgrote en grote bedrijven: in de staten van goederen van 
kleine bedrijven konden wij geen enkele maal een trekpaard 
terugvinden. 

In de volgende tabel geven wij op hoeveel akkerland een trekpaard 
gemiddeld bewerkte: 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Middelgroot 
bedrijf 

7,27 ha 
6,37 
6,94 
6,85 
6,94 
6,62 

Groot 
bedrijf 

7,77 ha 
9,63 

10,50 
10,07 

7,85 
9,07 

Daar de cijfers voor 1615-19 slechts op enkele vermeldingen 
steunen, laten wij deze cijfers verder buiten beschouwing. Voor 
de andere perioden zien wij dat op de middelbare bedrijven één 
paard gemiddeld 6 tot 7 ha bewerkte, op de grote bedrijven was 
er één paard voor 9 tot 10 ha. 
Ter vergelijking geven wij de cijfers voor 1846: toen was er één 

paard voor 9,4 ha akkerland, maar dit cijfer slaat op alle hoe

ven zonder onderscheid. In het zelfde jaar werden nog een aan
tal melkkoeien geteld die als trekdier gebruikt werden (24). 
Buiten de Kasselrij Veurne kunnen wij de waarden uit twee land
bouwstreken vermelden. In de streek van Beauvais vond P. Goubert 

een aantal boedelbeschrijvingen uit het einde van de XVIIe en 
het begin van de XVIIIe eeuw (25). Uit deze boedelbeschrijvin
gen was het mogelijk de totale oppervlakte van een aantal bedrij-

. ven te kennen evenals de veestapel op deze bedrijven aanwezig. 
Uit het werk van Goubert konden wij afleiden dat gemiddeld 
75 % van de grond uit akkerland bestond; een eenvoudige bere

kening liet toe te stellen dat er één paard per 7 ha akkerland 

was. 
Voor de streek van Parijs gaf ook J. Jacquart een aantal in-
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lichtingen die dezelfde berekening toelieten: van de to tale 

oppervlakte, waarover gegevens bekend waren, mag verondersteld 

word en da t 65 % er van uit akkerland bestond; in de streek van 
Parijs was er één paard beschikbaar voor 7,8 ha akkerland (26). 

Vergelijken wij deze eerder sporadische gegevens me t de toestand 

in de zandl eems treek va n de Kasselri j Veurne, dan moeten wij 

vaststellen dat er weinig verschil bestond met de situatie rond 
Parijs en rond Beauvais. 

C. De graangewa ssen in het a l gemeen. 

Vooraleer wij de gewassen afzonderlijk behandelen, is 
het nuttig een paar algemene zaken aan bod te laten komen. 
In eerste instantie willen wij nagaan welke de verhoud i ng was 
tussen de winter- en de zomergewassen in de zandleems treek. In 

bijlage 97 verzamelden wij een aantal gegevens over de winter

gewassen. Uit de tabellen blijkt duidelijk dat 50 tot 55 % van 

de akkers met wintergewassen werden bezaaid. Deze verhouding 

komt vrij goed overeen met de toestand in de polders. Ter 

vergelijking kunnen wij de inlichtingen stellen uit een steek
proef in de staten van goederen uit de periode omstreeks 1680: 
op dat ogenblik was het aandeel van de wintergewassen opgelopen 
tot 64,4 % van het totale akkerland. Deze stijging van het aan
deel va n de wintervruchten ligt in de lijn van wat werd vast

gesteld in de polders tijdens dezelfde periode. Uit de land
bouwtelling van 1846 kan a f geleid worden dat het areaal, be

steed aan wintervruchten 52,5 % bedroeg (27). Dit stemt overeen 

met de toestand tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw. 
De verhouding tussen de broodgranen e~ de andere gewassen is een 
tweede studieobject. Daar tarwe echter het enige broodgraan 
was kunnen wij meteen verwijzen naar de studie van de tarwe die 

verderop komt. 

In derde instantie moet aandacht geschonken worden aan de ver
houding tussen de voedergewassen en de ander gewassen. In 

bijlage 98 werden de gegevens per vijfjaarlijkse periode opge

noBen. Uit de resultaten voor het totale zandleemgebied zien 

wij dat het areaal, besteed aan veevoedergewassen, rond 50 % 
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schommelt, wat niet afwijkend is van de toestand in de polders 
omstreeks dezelfde periode. 

D. De granen in het bijzonder. 

1. De tarwe. 
Net zoals in de polders bekleedt de tarwe de eerste 

plaats op de rangorde der verbouwde veldvruchten. Het aandeel 
van de tarwe in het areaal kan het best geëvalueerd worden 
aan de hand van de bijlage 99 waarin alle gegevens werden opge
nomen. Wij kunnen in de tabellen vaststellen dat ongeveer 50 % 
van het akkerland met tarwe bezaaid werd. In tegenstelling tot 
de polders werd in de zandleemstreek geen onderscheid gemaakt 
tussen rode en witte tarwe: steeds werd tarwe vermeld zonder 
enig onderscheid. Eénmaal vonden wij de vermelding van het 
verbouwen van haverige tarwe (28). 
Meer nog in het zandleemgebied dan in de polders werd vooral 
wintertarwe verbouwd, de zomertarwe vonden wij niet op de 

kleine en grote hoeven, op de middelgrote bedrijven haalde zij 
volgende procenten: 

Periode % 
1625-29 0,9 
1630-.34 0,.3 
16.35-.39 2,4 
1640-44 0,6 

Het aandeel van de zomertarwe in de totale tarweproduktie mag 
dus verwaarloosd worden. 
Belangrijk is het kennen van de opbrengstcijfers van tarwe in 
de zandleemstreek. Wij geven de vijfjaarlijkse gemiddelden (29). 

Periode Vermel- Minimum Maximum Gemiddelde Verbeterd 
dingen 012brengst gemiddelde 

1615-19 29 901 1 1607 1 1.366 1 1179 1 
1620-24 16 417 16.34 980 980 
1625-29 .35 626 1114 885 885 
16.30-.34 2.3 7.32 1.304 746 9.30 
1635-39 48 64.3 1770 1189 1189 
1640-44 4 654 1169 911 964 
ca 1846 2047 

De opbrengst van de tarwe lag tijdens de eerste helft van de 
XVIIe eeuw tussen 900 en 1000 liter per hectare met uite~sten 

(30) 
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van J51 en 2127 liter per hectare. Globaal is dit ongeveer 10 % 
minder dan in de polders tijdens dezelfde periode en veel min
der dan de 171J liter per ha die tijdens de Franse periode in de 

aanpalende Kasselrij Ieper kon genoteerd worden (Jl). Ook de 

gemiddelde opbrengst omstreeks 1846 lag met 2047 1 per ha dub
bel zo hoog als tijdens de periode 1600-44 (J2). 
Buiten de Kas selrij Veurne kunnen enkele opbrengstcijfers ge
vonden worden. In de omgeving van Brussel noteerde M.J. Tits
Dieuaide tijdens de X.Ve eeuw een gemiddelde opbrengst van 1888 
1 per ha met 628 1 en JOJ4 1 per ha als uiterste waarden (JJ). 
Tijdens de XIVe eeuw werd te Roquetoire een gemiddelde van 1228 

1 per ha genoteerd, de uiterste waarden bedroegen 1009 en 1645 
1 per ha (J4). Te Douai werd tijdens dezelfde periode e en maxi
mum van 1700 1 per ha geoogst (J5). Te Onnaing bij Va l enc iennes 
werd tijdens de X.Ve eeuw gemiddeld 1904 1 per ha opget ekend 
met als uitersten 9JO en 26JO 1 per ha; tijdens de XV I e eeuw 
bedroeg het gemiddelde 1762 1 per ha en de uiterste waarden 
waren 940 en 2640 1 per ha (J6). Tijdens dezelfde eeuw vermeldt 
J. Jacquart een opbrengst van 1800 tot 2200 1 masteluin per ha 
in de streek van Parijs (37). In Lorreinen lag de opbrengst tus
sen 612 en 1615 1 per ha (J8); te Cambrai was dit 1610 1 per 
ha (39). 
De enkele voorbeelden uit verschillende gebieden van de Neder
landen en Frankrijk tonen duidelijk aan dat de tarwe opbrengst 
in de Kasselrij Veurne aan de lage kant lag. 
Waarom was de tarweopbrengst minder groot in de Kasselrij Veur

ne dan in de andere gebieden ? Moet de oorzaak niet gezocht 
worden in de relatief lagere bemesting van het akkerland, is 
dit aanvaardbaar met een zo uitgebreide veestapel? Laten wij 
niet vergeten dat de veestapel van de Kasselrij Veurne een 
groot gedeelte van het jaar op de weiden stond, waardoor een 
gedeelte van de mest op de weiden achterbleef. Anderzijds was 
de veestapel in de andere gebieden minder omvangrijk waardoor 
ook de hoeveelheid geproduceerde mest geringer was. Naast de 

bemesting moet zeker de natuurlijke vruchtbaarheid van de grond 

en het al dan niet voorkomen van braak aangehaald worqen wil 
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de opbrengst van tarwe evalueren. Uiteindelijk moet een van 
de oorzaken van de lagere tarweopbrengst in de Kasselrij Veurne 
gezocht worden in de intensiteit van de landbouw: de grond werd 
er zelden of nooit braak gelaten. De voortdurende opeenvolging 
van diverse gewassen, waarbij de grond niet de tijd kreeg om 
te rekupereren, kan dus één van de oorzaken zijn van de minder 
hoge tarweopbrengsten. 
Interessant is ook enkele gegevens over de zaaizaad-opbrengst 
verhouding te vermelden. Tijdens de periode 1615-44 wa s de ge
middelde verhouding 1 tot 5, bij de minimumopbrengst pedroeg die 
1 tot J, bij de maximumopbrengst 1 tot 6,8, bij de hoogste 

waarde die genoteerd werd liep die verhouding op tot 1 tot 10,1. 

Vermelden wij hierbij dat de verhouding omstreeks 1846 1 tot 

9,7 bedroeg (40). Ter vergelijking kunnen wij de toestand te 
Brussel gedurende de XVe eeuw nenen: minimum 1 tot 6, maximum 
1 tot 24 en gemiddeld 1 tot 13,9 (41). Al lag de verhouding 
zaa i zaad-opbrengst iets hoger in het zandleemgebied dan in de 
polders, dan moeten wij toch steeds rekening houden met lage 
rendement van de tarwe in de Kasselrij Veurne. 
Zoals voor de polders kunnen wij onderzoeken of de tarweopbrengst 
voldeed aan de behoefte van de bevolking in deze streek.Wij 
namen aan dat de dagelijkse tarwebehoefte per persoon 0,521 
liter of 190 liter per jaar bedroeg. Dit lage gebruik is maar 
houdbaar als men kan aantonen dat er een vrij groot verbruik 
van andere produkten als vlees, zuivel en groenten bestond. 
Voor het laatste moeten wij verwijzen naar de vele kleine 
tuinen bij de bedrijven en naar de vrij grote produktie van 
erwten en bonen. Over het vleesverbruik kunnen wij volgende 

gegevens aanhalen: 
- in 1605 konden wij te Kaaskerke een verbruik van 244,5 k 

vlees in 6 maanden vaststellen in een gezin van 7 personen: 
4 volwassenen en J kleine kinderen; per dag beschikte men 
over 199 gram vlees per persoon (42). 

- in 1627 konden wij te Rexpoëde in een gezin van 3 volwassenen 
en 2 kinderen een vleesverbruik van 56,5 k voor 3 maanden 
noteren; dit was 123 gram per dag en per persoon (4J)r 
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- in 1636 werd te Warhem, in een gezin met 6 volwassenen en 
2 kinderen, 331 k vlees verbruikt in 6 maanden of 226 gr am 
per persoon en per dag (44). 

- in 1639 werd te Ghyvelde in een gezin met 4 volwassenen en 
4 kinderen 235 k vlees verbruikt in 6 maanden of 161 gram 
per dag en per persoon (45). 

- in 1644 werd eveneens te Ghyvelde 319,5 k vlees verbruikt in 

6 maanden door een gezin met 4 volwassenen en 4 kinderen of 
195 gram vlees per persoon en per dag (46). 

Maken wij een gemiddelde voor de vijf gevallen dan komen wij tot 
een vleesverbruik van 183 gram per dag en per persoón; nemen wij 
aan dat de kinderen de helft van de volwassenen eten, dan zou 
ieder volwas sene kunnen beschikken over 230 gram vlees per dag. 
Wij mogen dus aannemen dat ieder persoon gemiddeld 50 k vlees 

per j aar opat, wat merkelijk meer is dan tijdens het einde van 
de XVIIIe eeuw buiten de Kasselrij Veurne (47). He t hoge vlees
verbruik, da t wij reeds in de :XVIe eeuw te Sint-Winnoksbergen 
va sts telden, compenseert dus het vrij lage t a rweverbruik tijdens 
de :XVIe en :XVIIe eeuw in de Kasselrij Veurne en omgevi ng (48). 

Terugkomend op het tarweverbruik in de zandleemstreek willen 
wij ook hier globale cijfers naar voor brengen. We gens het ont
breken van gegevens tijdens de tweede helft van de :XV J e eeuw 
was het nodig een werkhypothese te gebruiken: wij veronderstel
den dat de oppervlakte, beza aid met tarwe, ongewijzigd bleef 

op 3685 ha tijdens de periode 1550-1614 en dat de opbr engst 
gemiddeld 1000 liter per ha bedroeg. Alle gegevens over het 
jaarlijks verbruik volgen in bijlage 100. 
Uit de cijfers opgenomen in de diverse tabellen, valt op dat 
er zich geregeld tekorten voordeden, maar tijdens de periode 
1615-44 bestond er toch een gemiddeld overschot van 619 hl per 
j aar, wat heel wat minder is dan in de polders. Voor de totale 
Kasselrij Veurne konden wij dezelfde berekening maken, maar wij 
wilden rekening houden met de stad Veurne en met het tarwe
verbruik in die stad, zodat het nodig was het veronderstelde 

verbruik bij dit van de Kasselrij Veurne te voegen (49). 
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In bijlage 101 werden alle volledige gegevens dienaangaande in 
tabellen ondergebracht.Vooraleer wij die gegevens bespreken, moe
ten wij eerst nagaan of er al dan niet een overschot bestond 

tijdens de periode 1615-44. Uit de tabellen moeten wij afleiden 
dat er een gemiddeld tekort bestond van 165 hl per jaar of 
O,J % van de gemiddelde jaarlijkse produktie. Wij mogen hierbij 
echter niet uit het oog verliezen dat Veurne, naast een stedelij
ke kern, ook een vrij groot gedeelte landbouwgrond binnen 

zijn grenzen had. Op deze akkers werd zeker tarwe verbouwd 
en mag men gerust aannemen dat er jaarlijks JO ha met tarwe werd 

bezaaid, wat een gemiddelde opbrengst van JOO tot JJO hl tarwe 
betekende. In deze kontekst moeten wij niet meer met een tekort 
maar met een licht overschot rekening houden. 
Aan de hand van de vermelde tabellen kunnen wij de bevoorrading 
in tarwe evalueren. 

Tijdens de perioden v66r 1576 kunnen wij slechts over enkele 

globale cijfers beschikken die tekorten voor de volledige peri
ode laten zien. Tijdens dezelfde periode moeten wij met 6 
duurtejaren rekening houden. 
Tijdens de periode 1600-1609 kunnen wij een ruim overschot 
weerhouden, omdat veel meer geproduceeerd werd dan door de vriJ 
geringe bevolking kon worden verbuikt. Hoogstwaarschijnlijk 
werden de overschotten uitgevoerd naar het Brugse Vrije waar 
de vele legers, die deelnamen aan het beleg van Oostende, grote 
tarweverbruikers waren. 
Vanaf 1615 beschikken wij over jaarlijkse cijfers. Een aantal 
jaren zijn sterk deficitair, andere jaren laten ruime overschot
ten noteren. Wij bespreken de toestand per jaar: 
- 1616-18: verhoogde tarweprijs zowel te Brugge, Oostkerke 

als in de staten van goederen, nochtans geen spoor van tarwe

tekorten in de Kasselrij Veurne. 
- 1621-22: licht tarwedeficit en verhoogde tarweprijs, die in 

het jaar 1622-23 nog stijgt. 
1623-24: zwaar tarwetekort, alleen in de · staten van goederen 

bleef de tarweprijs hoog. 
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- 1625-26 en 1626-27: zwaar tarwe tekort en hoge tarweprijs. 

- periode 1629-34: voortdurend sterk tarwetekort en hooggeno-

t eerde prijzen. 

- 1635-36: licht tarwetekort, mag verwaarloosd worden. 
- 1636-37: zwaar tekort. 

1639-40 en 1640-41: tarwetekort en hoge prijzen. 

- 1643-45: opnieuw tekorten en hoge prijzen (50). 
Uit de gegevens moeten wij drie perioden onthouden die werkelijk 

deficitair zijn: 1625-27, 1629-33 en 1639-41. Tijdens deze 

perioden moeten wij telkens hoge prijzen vaststellen. Anderzijds 

moeten wij ook noteren dat voor andere jaren met tekorten geen 
hoge t a rweprijzen te zien waren en dat da n weer jaren met hoge 
tarweprijzen geen tekorten vertoonden. Wij moeten ermee re
kening houden dat plaatselijke tekorten en overschotten geen 
invloed hadden op de tarweprijs, maar ook dat langere perioden 

van tekorten de prijs van de t a rwe de hoogte konden inj agen. 

De oorzaak van de tarwetekorten moet in de eerste plaats ge

zocht worden in de zeer lage opbrengsten waarvoor wij boven reeds 

een verklaring poogden te vinden. Men kan zich hier afvragen hoe 
de landbouwers op deze toestand reageerden. Daar de opbrengst 
nooit op voorhand te voorspellen was,kan de landbouwer alleen 
maar een tekort opvangen door meer tarwe te zaaien in de hoop 
aldus meer te kunnen oogsten. Vooral de l andbouwers van de 
polders hebben meer akkers met t arwe bezaaid vooral na de lang

durige graancrisis vàn 1629-33, zodat vanaf 1635 maar één 

periode met ernstig tarwetekort meer voorkwam (51). 
Tot besluit mogen wij stellen dat in normale omstandigheden 

de Kasselrij Veurne in staat was zich zelf te voorzien van de 
nodige tarwe. Alleen in crisisperioden moest graan van buiten 
de Kasselrij worden aangevoerd. 

2. De gerst. 
In de zandleemstreek werd zeer weinig gerst verbouwd. 

Wintergerst of sukrioen werd alleen aangetroffen in die paro
chies die op de grens tussen zandleemgebied en polders lagen; 

in het hart van de zandleemstreek werd geen gerst gezaaid. 
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Uit de staten van goederen konden wij toch enkele gegevens 
noteren die in bijlage 102 werden opgenomen. Uit de cijfers 

in bijlage kan gerust afgeleid worden dat de kleine bedrijven 

slechts zeer toevallig gerst verbouwden, de middelgrote bedrij
ven zaaiden wcs meer gerst, de grote bedrijven lieten de hoog
ste procenten zien. Voor de zandleemstreek van de Kasselrij 
Veurne moeten wij een aandeel van maximum 2 % voor de gerst 
weerhouden, wat merkelijk minder is dan de 10 % in de polders. 
Voor de totale Kasselrij Veurne kunnen wij vanaf 1615 volgend 
aandeel van de gerst laten zien: 

Periode Procent ha 

1615-19 7,8 1094 
1620-24 7,5 1032 
1625-29 6,6 ~l 
1630-34 5,3 750 
1635-39 7,8 1155 
1640-44 8,8 1341 

1846 11,6 (52). 

Het aandeel van de gerst in de landbouw van de Kasselrij Veurne 
schommelt tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw tussen 
5 en 9 %, wat toch minder is dan de 11,6 % van 1846. Na de aan
vankelijke daling tijdens de jaren 1615-34 volgde een forse voor
uitgang. 

3. Het masteluin. 
Ook in de zandleemstreek werd een gedeelte van de 

akkers met het menggraan masteluin bezaaid. Wat het belang van 
deze teelt was, kan uit de cijfers in bijlage 103 afgeleid 
worden. Uit de tabellen kunnen wij afleiden dat de teelt van 
dit menggraan weinig betekende voor de landbouw in de zand
leemstreek: 0,3 tot 1,8 % van het areaal akkerland werd met 
masteluin bezaaid. In vergelijking met de polders zien wij dat 
er, door een genomen, meer masteluin in de polders werd ver
bouwd dan in de zandleemstreek. Op de kleine bedrijven werd 

na 1630 schijnbaar geen masteluin meer verbouwd. Voor de to

tale Kasselrij Veurne kunnen volgende totalen weerhouden 
worden: 



Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

- J46 -

Procent 

0,7 
1,1 
1,9 
1,9 
1,4 
2,1 

ha 

58 
90 

151 
156 
112 
171 

Voor de totale Kasselrij Veurne moet een tendens tot uitbreiding 
van de masteluinteelt vastgesteld worden, daarbij speelden de 
polders een belangrijker rol dan het zandleemgebied. Alles bij 
elkaar kan het aandeel van het masteluin zeer klein genoemd 
worden. 

4. De rogge. 

Uit de staten van goederen kon eveneens heel wat ver
nomen worden over het belang van de roggeteelt in de zandleem
streek. De cijfers dienaangaande volgen in bijlage 104. Uit de 
tabellen kan afgeleid worden dat alle soorten bedrijven regel
matig rogge verbouwden en dat voor de totale zandleemstreek 
een tendens tot uitbreiding van deze teelt mag vastgesteld 
worden, in 1635-39 bedroeg het aandeel 4,8 % wat het maximum 
was, maar ook het begin van de terugval van deze teelt. 
In vergelijking met de polders mag het als volgt geformuleerd 
worden: tot 1630 werd meer rogge gekweekt in de polders, na 

1630 was het net andersom. Voor de volledige Kasselrij Veurne 
kunnen volgende waarden weerhouden worden: 

Periode Procent ha 

1615-19 2,4 340 
1620-24 J,6 496 
1625-29 3 420 
16JO-J4 J,2 458 
16J5-J9 J,9 583 
1640-44 2,2 JJ2 

Tot 16J9 steeg het aandeel van de rogge in de landbouw van de 
Kasselrij Veurne voortdurend tot J,9 % van het akkerland . Na 
dit jaar deed zich een inzinking voor. De roggeteelt was iets 
belangrijker dan de masteluinteelt maar veel minder belangrijk 

dan tarwe en gerst. 
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5. De verhouding tussen tarwe, gerst, masteluin en rogge . 
Zoals voor de polders willen wij ook voor de zand

leemstreek nagaan welke verhouding er bestond tussen de vol
gende graansoorten: tarwe, gerst, masteluin en rogge. In 
de volgende tabel geven wij van ieder gewas het procentuele 
aandeel tegenover het areaal door die vier gewassen ingenomen: 

Periode Tarwe Gerst Masteluin Rogge 

1615-19 93,5 2,7 1 2,8 
1620-24 94 1,3 o,6 4 
1625-29 95 0,4 1,9 2,7 
1630-34 90,6 0,9 2 6,4 
1635-39 88,6 1,7 0,5 9,1 
1640-44 87,9 3,1 3,6 4,6 

Uit de tabel valt onmiddellijk op dat de tarwe torenhoog boven 
de ander granen uitsteekt, alhoewel het aandeel van de tarwe 

mettertijd daalde ten voordele van de andere graangew&ssen die 
echter nooit boven de 10 % uitstegen. Dezelfde verhouding kon 
ook berekend worden voor de totale Kasselrij Veurne: 

Periode Tarwe Gerst Masteluin Rogge 

1615-19 80,8 14 0,7 4,4 
1620-24 79,2 13,2 1,1 6,4 
1625-29 81 11,7 1,9 5,3 
1630-34 81,6 10,1 2,1 6,2 
1635-39 77,3 14,2 1,4 7,2 
1640-44 77,4 16,4 2,1 4,1 

Het overheersen van de tarwe moet aan de hand van de tabel meer 
dan duidelijk zijn: tarwe vertegenwoordigde ongeveer 80 % in 
het areaal akkerland besteed aan de vier graansoorten, gerst 
komt op de tweede plaats met ongeveer 13 %, rogge volgt met 
ongeveer 6 % en masteluin haalt ongeveer 1 %. 
Om de vergelijking op langere termijn mogelijk te maken bereken
den wij de verhouding tussen tarwe, rogge en masteluin: 

Periode Tarwe Gerst Masteluin 

1615-44 
ca 1740 
1846 

91,8 % 
95, 7 
90,8 

6,4 % 
4,3 
9,2 

1,8 % 
0 
0,02 

(53) 
(54) 

Tarwe bleef het belangrijkste broodgraan in de Kasselrij Veurne, 

masteluin mag verwaarloosd worden, rogge was belangri~ker tijdens 
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de eerste helft van de XVIIe eeuw en in 1846 dan omstreeks 
1740. Grote verschillen kunnen echter moeilijk aanges t ipt 
worden. 

6. De haver. 
Bij het bestuderen van de staten van goederen viel op 

hoe ook in het zandleemgebied de haver een belangrijke plaats 
in de landbouw innam. De belangrijkheid van dit gewas kan 
dan ook afgeleid worden uit de gegevens in bijlage 105. Uit de 
tabellen kan afgeleid worden dat de haver het belangrijkst was 
op de middelgrote hoeven. Voor de totale zandleemst~eek zien 
wij het aandeel van de haver schommelen tussen 14 en 20 % wat 
overeenstemt met de toestand in de polders. Het rendement van 
de haver in de zandleemstreek schommelde tussen 2500 en 2600 
liter per ha, dit was ongeveer 500 liter minder dan in de pol
ders (55). Omstreeks 1845 werd in de zandleemstreek gemiddeld 
3794 1 haver per ha geoogst (56). Buiten de Kasselrij Veurne 
kunnen wij enkele vergelijkingen noteren: te Brussel werd in de 
XVe eeuw gemiddeld 1689 1 per ha geoogst met 620 en 3261 1 per 
ha als uiterste waarden (57). Te Onnaing bij Valenciennes noteer
de men in de XVe eeuw gemiddeld 1207 liter per ha met als uiter
sten 520 en 1900 1 per ha; tijdens de XVIe eeuw was dat 1165 
liter per ha met uitersten van 650 en 1880 1 per ha (58). In 
vergelijking met de zandleemstreek van de Kasselrij Veurne moet 
vastgesteld worden dat het rendement van de haver in het Veurnse 
merkelijk hoger lag dan in Brabant en Henegouwen. 
Voor de totale Kasselrij Veurne kunnen volgende cijfers betref
fende areaal en aandeel in het areaal weerhouden worden: 

Periode Procent ha 

1615-19 17,6 2469 
1620-24 16,8 2330 
1625-29 16,4 2306 
1630-34 21,3 3038 
1635-39 21,4 3181 
1640-44 19,8 3013 

1846 6,7 (59) 

Het is onloochenbaar dat de haver voortdurend in belang steeg 

tot 1639 en meer dan 20 % van het areaal akkerland vertegenwoor-
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digde. Na 1639 moest een lichte achteruitgang genoteerd worden. 
Bij dit alles moet de 6,7 % gesteld worden die de haver beteken
de in de landbouw van 1846: er is hier duidelijk een ~terke 
achteruitgang van het belang van de haver te noteren. 

7. De bonen en het " cruud " 
Voor deze vlinderbloemigen moeten wij opnieu~ terug

vallen op de staten van goederen. Het belang van deze gewassen 
in de landbouw van de zandleemstreek kan uit bijlage 106 afge
lezen worden. Uit de tabellen blijkt duidelijk dat de gemelde 
gewassen op de middelgrote en grote bedrijven het sterkst ver
tegenwoordigd waren en voor de totale zandleemstreek 17 tot 20 % 
van het areaal akkerland in beslag namen. De terugloop van de 
bonen en het "cruud " tijdens de onderzochte periode is wel 
niet zeer groot maar toch opvallend. Het rendement van deze ge
wassen schommelde tussen 1000 en 1300 liter per ha wa~ overeen
stemt met het rendement in de polders. Voor de volledige Kassei-· 
rij Veurne kunnen wij nog volgende gegevens over de ingenomen 
oppervlakte weerhouden: 

Periode Procent ha 

1615-19 19,7 2777 
1620-24 18,7 2581 
1625-29 17,5 2461 
1630-34 20,1 2823 
1635-39 17,2 2548 
1640-44 18,2 2775 

1846 19,1 (60) 

Tot 1629 daalde het .aandeel van de bonen en het " cruud " licht, 
om tijdens de periode 16J0-34 ee.n vrij goede heropleving te ken
nen die opnieuw instort maar dan toch overgaat in een langzaam 
herstel. Opvallend was dat omstreeks 1846 nagenoeg evenveel ak
kerland - in procent uitgedrukt - aan bonen en" cruud " werd 
besteed als in de eerste helft van de XVIIe eeuw. 

8. De vitsen. 
Bij de groep vlinderbloemigen, die in de zandleemstreek 

van de Kasselrij Veurne voorkwamen, moet ook de vits vermeld wor
den. Vitsen werden nagenoeg uitsluitend als veevoeder verbouwd. 
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Het belang van deze veevoeders voor de landbouw kan afgeleid 

worden uit de gegevens die in bijlage 107 volgen. Uit de tabel

len blijkt dat de kleine bedrijven helemaal geen vitsen ver
bouwen en dat op de andere bedrijven nauwelijks 1 % van de 
beschikbare akkers met deze veevoeders werden beplant. In de 
polders werden meer vitsen verbouwd dan in de zandleemstreek. 
Voor de totale Kasselrij Veurne krijgen wij volgend beeld: 

Het 

Periode Procent ha 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

aandeel van de 

1,3 
1,6 
1,6 
0,9 
0,9 
1 

vitsen in 

185 
224 
233 
134 
138 
147 

de landbouw in het algemeen en in 
de veevoeders in het bijzonder mag klein genoemd worden, trouwens 
in de loop van de eerste helft van de XVIIe eeuw daalt dit aan
tal voortdurend. 

9. De erwten. 
De erwten vormen het laatste gewas in de reeks van de 

vlinderbloemigen die in de Kasselrij Veurne werden verbouwd. Uit 
de staten van goederen konden wij enkele gegevens noteren die 
ons inlichten over de omvang van de erwtenteelt. In bij lage 108 
werden deze gegevens in extenso opgenomen. Uit de cijfers 

blijkt dat alleen op de grote bedrijven erwten regelmatig 
werden verbouwd, op de andere bedrijven gebeurde dit eerder 
sporadisch. Het verbouwen van de erwten scheen zeer onregelmatig 
te gebeuren waarbij het aandeel schommelde tussen 0,5 en 1 % 
van het beschikbare akkerland. 
Voor de Kasselrij Veurne kunnen volgende waarden weerhouden worden: 

Periode Procent ha 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

0,5 
0,5 
1 
0,6 
0,9 
1 

70 
67 

139 
93 

130 
152 
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Het verbouwen van erwten in de Kasselrij Veurne mag gerust 
als zeer miniem beschouwd worden: nauwelijks 1 % van de be
schikbare akkerlanden werden met dit gewas beplant. 

10. De boekweit. 

Een van de graangewassen die als veevoeder werden ver---. 
bouwd in de zandleemstreek was de boekweit. Het belang van de 
teelt van de boekweit kan afgeleid worden uit de gegevens in 
bijlage 109. Uit de tabellen blijkt dat de boekweit op de 
kleine bedrijven eerder sporadisch werd verbouwd, voo~ de 
volledige zandleemstreek zien wij hoe 2 tot 3,5 % van het 
akkerland met boekweit werd bezaaid, dit stond in schrille 
tegenstelling met de polders, waar boekweit nauwelijks aan 
bod kwam. 
Voor de Kasselrij Veurne kunnen wij volgende cijfers we erhouden: 

Periode Procent ha 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
16JO-J4 
1635-39 
1640-44 

1,4 
· 1,8 
1,4 
2,1 
1,5 
l,J 

202 
252 
201 
JOl 
220 
l~ 

Boekweit betekende in de Kasselrij Veurne meer dan masteluin, 
vitsen en erwten maar scheen een typisch gewas van de zandleem
streek te zijn. 

ll. Het koolzaad. 
In de zandleemstreek werd ook het industriële gewas 

koolzaad aangetroffen. Uit de staten van goederen konden wij 

enkele gegevens verzamelen over de omvang van dit gewas, de in
lichtingen volgen in bijlage 110. Uit de cijfers blijkt dat 
op de kleine bedrijven de teelt van koolzaad onbestaande was, 

maar op de andere bedrijven een steeds groter wordende belang

stelling ~reeg. De stijging verliep van 0,1 tot 2,1 % wat niet 
wil zeggen dat het belang van het koolzaad in de landbouw mag 
overschat worden. Wel is het zo dat het verbouwen van koolzaad 
een typische aangelegenheid van de zandleemstreek was, zeker 

als wij de vergelijking met de polders maken. 



- 352 -

Periode Procent ha 
1615-19 0,2 JO 
1620-24 0,4 56 
1625-29 1,2 172 
16J0-34 1,1 157 
16J5-J9 1 155 
1640-44 1,3 198 

1846 2,5 (61) 

Het verbouwen van koolzaad schijnt in de Kasselrij Veurne in stij
gende lijn te verlopen, een tendens die blijkbaar kan doorgetrok
ken worden tot de XIXe eeuw. 

12. Het vlas. 
Een tweede industrieel gewas in de zandleemstreek 

was het vlas. De betekenis van dit gewas kan het best geëvaJu
eerd worden uit de gegevens in bijlage 110. Uit de tabellen 

blijkt dat de kleine bedrijven vlas eerder toevallig verbouwen 
en dat op de andere bedrijven zeer weinig akkerland voorbehouden 
werd aan die teelt. Toch zien wij naar het midden van de XVIIe 
eeuw toe een lichte uitbreiding van de vlasteelt, een tend ens 
die ook in de polders aan bod komt. 
Voor de totale Ka~selrij kunnen wij de volgende cijfers weerhouden: 

Periode Procent ha 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
16JO-J4 
16J5-J9 
1640-44 

1846 

0,2 
0,2 
0,1 
0,4 
0,4 
0,8 
2,9 

32 
JJ 
19 
57 
66 

119 
(62) 

Het vlas mag als gewas in de Kasselrij Veurne verwaarloosd 
worden ondanks het feit dat dit gewas meer en meer verbouwd 
werd. De opgaande trend van het verbouwen van vlas kan wellicht 

doorgetrokken worden tot 1846 waar 2,9 % van het akkerland met 
vlas bezaaid werd. 

lJ. De rapen. 
Als laatste gewas behandelen wij de rapen die zowel 

als veevoeder en als industrieel gewas konden geteelt worden. 
Als veevoeder werden de bladeren en de knollen aan de dteren ge-



- 353 -

geven, maar het gebeurde dat men de rapen niet liet doorgroeien 
dan werd het gebladerte afgemaaid en zo aan de dieren gevoe

derd. Uit het raapzaad werd anderzijds olie geslagen. 
~ Het belang van de ~apen in de landbouw van de Kasselrij 

Veurne kan uit de gegevens in bijlage 112 afgelezen worden. 
Opvallend is het kortstondig succes van de rapenteelt in de 

zandleemstreek: tijdens de periode 1625-29 werd een maximale 
uitbreiding genoteerd: 6,3 % van de akkers werden toen met ra
pen bezet. Na 1630 kende de rapenteelt een snelle en diepe te
rugval, een evolutie die ook in de polders werd vastgesteld. 
Voor de Kasselrij Veurne kunnen wij volgende gegevens over de 
rapenteelt weergeven: 

Periode Procent ha 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

2 
3,1 
J,8 
1,5 
0,9 
0,8 

285 
425 
533 
219 
128 
116 

Wat voor de zandleemstreek als kommentaar werd gegeven kan ook 
bij de cijfers in de volledige Kasselrij Veurne gelden: de 
rapenteelt kende een kortstondige belangstelling bij de land
bouwers maar na 1630 daalde die interesse zeer snel zodat de 

rapenteelt geen 1 % meer betekende. 
14. De klaver. 

In de zandleemstreek vonden wij vermeldingen van 
klavers in 16J6 en 1637 (64). Net zoals in de polders gaat het 
hier om zeer kleine stukken akker die met klavers bezaaid wer
den. Men kan moeilijk spreken van een klaverteelt in de Kassel
rij Veurne, wel mag verondersteld worden dat deze klaverteelt 
in het begin van de XVIIe eeuw in de Kasselrij Veurne bekend 
werd. 

15. De verhouding tussen verschillende gewassen. 
Zoals voor de polders willen wij een aantal gewassen 

- tarwe, gerst, masteluin en rogge uitgezonderd - samenbrengen 
en nagaan welk aandeel zij in het resterende akkerland hadden. 
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In een eerste tabel geven wij de gegevens voor het zandleem-
gebied: 

Verhouding tussen diverse gewassen. 
Kolommen: A: procentueel aandeel van haver; B: van bonen en 

" cruud ", C: van vitsen; D: van erwten; E: van 
boekweit; F: van koolzaad; G: van vlas; H: van 
rapen. 

Periode A B c D E F G H 

1615-19 36,4 46,8 1,5 1,2 5,3 0,3 0,5 7,9 
1620-24 35,3 43 2,2 0,1 6,5 1,5 0,7 10,7 
1625-29 32,2 43,5 1,2 0,6 4,6 3,4 0,1 14,3 
1630-34 40,5 42,4 0,6 0,5 6,9 3 0,7 5,3 
1635-39 47,4 36,9 1,7 0,3 5,7 3,5 1,1 3,4 
1640-44 43,9 39, 3 0,3 0,9 5,1 4,7 2,9 2,9 

Uit de tabellen blijkt dat haver en bonen veruit de hoofd
gewassen vormden in deze groep die vooral veevoeders en industri
ele gewassen omvatte. Dit was trouwens in volledige overeen

stemming met de toestand in de polders. Aanvankelijk daalde 

het aandeel van de haver om vanaf 16JO sterk te gaan stijgen 
vooral ten nadele van de bonen en het " cruud ". Het aandeel 
van de andere gewassen schijnt iets groter te zijn dan in de 
polders het geval was. 

Uiteindelijk kunnen wij in een tweede tabel de verhoudingen 

binnen de volledige Kasselrij Veurne berekenen: 

Kolommen: zie boven. 

Periode A B c D E F G H 

1615-19 40,8 45,9 3,0 1,1 3.J 0,5 0,5 4,7 
1620-24 39 43,2 3,7 1,1 4,2 0,9 0,5 7,1 
1625-2 9 38 40,6 J,8 2,3 3,3 2,8 0,3 8,8 
1630-34 44,5 41,4 2 1,4 4,4 2,3 0,8 J,2 
16J5-J9 48,4 J8,8 2,1 2 J,3 2,4 1 1;9 
1640-44 44,9 41,3 2,2 2,3 2,9 2,9 1,8 1,7 

1846 19,9 56, 9 7,1 7,3 8,7 

Wat bij de resultaten voor het zandleemgebied werd vastgesteld 

kan ook hier gelden : de haver verliest eerst terrein maar wordt 
later belangrijker ten nadele van de bonen. De andere ~ewassen 
komen nauwelijks aan bod. Interessant is het de vergelijking 

door te trekken naar de XIXe eeuw: daar zien wij een sterke 

achteruitgang van de haver ten voordele van bonen, erwten en 
vitsen. Ook koolzaad en vlas wonnen merkelijk aan belapg · tegen

over de XVIIe eeuw. 
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~ ~. De veeteelt. 

A. Enkele algemene beschouwingen aangaande de veeteelt. 

Voor het zandleemgebied kunnen deze algemene beschou
wingen beperkt gehouden worden. De omvang van de weiden kennen 

wij uit de eerste paragraaf en de bijhorende bijlagen. De in
deling van het vee in GVE is dezelfde als die in de polders. 
Belangrijk is wel na te gaan hoeveel GVE in het zandleemgebied 
aanwezig waren, en hoeveel ha weiland één GVE ter beschikking 

had. De gedetailleerde gegevens dienaangaande volgen in bijlage 
113. Hier geven wij alleen de resultaten voor het zandleem
gebied in het algemeen: 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

ha per GVE 
0,66 
0,68 
o,64 
0,67 
0,69 
o,68 

Vooraleer wij deze gemiddelden vergelijken met de polders, 
moeten wij de waarden per soort . bedrijf in het zandleemgebied 
evalueren. De zwaarste veelast per ha was zeker te vinden op 
de kleine bedrijven, op de middelgrote en de grote hoeven was 
die veelast merkelijk lichter. Beschouwen wij het afgewogen 
gemiddelde voor de zandleemstreek, dan zien wij hoe de veedruk 
per ha groter werd tot 1629, nadien werd die druk wat lichter 
en bleef dan rond dezelfde waarde schommelen. Tegelijkertijd 
moeten wij de evolutie op de kleine bedrijven volgen: tot 1630 
schommelde de veelast rond 0,65 ha per GVE, na 1630 steeg de 
veedruk vrij sterk. De landbouwers van de kleine bedrijven 
verminderden hun areaal weiland maar behie~den een even grote 
veestapel, waardoor uiteraard de veelast per ha merkelijk steeg. 
Op de grote en middelgrote bedrijven was de evolutie net anders
om: vanaf 1630 werd de veelast per ha er lichter. Daarbij 
moeten wij opmerken dat juist in deze periode het verbouwen 
van gerst en haver - twee voedergewassen.- merkelijk toenam. 
Uiteraard is het interessant een vergelijking te maken tussen 

de toestand in de polders en die in het zandleemgebieo •. 
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In de volgende tabel geven wij voor polders en zandlee~gebied 
het aantal ha per GVE: 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Polders 

0,76 
0,82 
0,80 
0,73 
0,76 
0,75 

Zandleemgebied 
0,66 
o,68 
0,64 
0,67 
0,69 
0,68 

Over de ganse lijn zien wij dat het zandleemgebied minder wei
land ter beschikking van het vee stelde dan de polders, dit ver
schil bedroeg gemiddeld 0,10 ha per GVE. In het zandleemgebied 
was de veelast per ha dus groter dan in de polders. Met uit
zondering van de periode 1630-34 zien wij een grote analogie in 
de evolutie van de veelast per ha in de beide landbouwstreken. 
Hoe was de toestand buiten de Kasselrij Veurne ? Voor de streek 

rond Parijs kunnen wij beroep doen op de gegevens verzameld 
door J. Jacquart (65). Uit zijn studie konden wij afleiden 
dat ongeveer 5 % van het cultuurland uit weiden bestond. Dank 
zij de vermelding van een aantal boedelbeschrijvingen kennen 
wij de veestapel die wij in GVE konden omzetten zodat wij vol
gend resultaat konden berekenen~ tijdens de tweede helft van 
de XVIe eeuw was er gemiddeld 0,12 ha beschikbaar per GVE. 
Ook voor de streek rond Beauvais konden wij enkele gegevens 
verzamelen. Uit de boedelbeschrijvingen die P. Goubert voor 

dit gebied verzamelde konden wij afleiden dat er gemiddeld 

0,37 ha weiland per GVE beschikbaar was omstreeks 1700 (66). 
In vergelijking met de Kasselrij Veurne moeten wij een zeer 
grote veelast per ha weiland vaststellen, waarbij wij ernstige 

vragen kunnen stellen over de kwaliteit van de dieren in deze 
gebieden. Dienaangaande kunnen wij verwijzen naar de gewich-
ten van ossen die door J. Meuvret werden genoteerd: de ossen 

wogen minimaal 250 ken maximaal 400 k (67). Dit was quidelijk 
minder dan de zware dieren in de Kasselrij Veurne. 
Daar dedieren tijdens de winter op stal stonden, moest de land
bouwer voorzien in veevoeder voor zijn dieren. Daar wij de opper

vlakte kennen, door ieder gewas ingenofüen, kunnen wij net als 
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voor de polders berekenen hoeveel ha veevoeders per GVE beschik
baar was. In bijlage 114 geven wij de waarden per tyPe be
drijf, hier willen wij ons berken tot een algemeen gemiddelde 
voor de zandleemstreek: 

Periode Weiland Veevoeders % veevoeders in totale voeding 
il 

1615-19 0,66 ha 0,28 ha JO 
1620-24 0,68 0,28 29 
1625-29 0,64 0,24 27 
16JO-J4 0,67 O,Jl J2 
16J5-J9 0,69 0,29 JO 
1640-44 0,68 0,29 JO 

1846 O,JO 0,21 41 

In de zandleemstreek bedroeg het aandeel van de veevoeders in 

de dier1-ivoeding ongeveer JO %, wat toch wat hoger was dan in 

de polders. Veel schommelingen in de verhoudingen konden niet 
vastgesteld worden. Opvallend is de toestand in 1846: het aantal 
ha weiland per GVE is met de helft verminderd terwijl ook het 
aantal ha veevoeders per GVE licht terugviel. Toch was het aan
deel van de veevoeders per GVE sterk gestegen en daarbij mag 
niet uit het oog verloren worden dat de rendementen van de 
veevoeders merkelijk hoger lagen in de XIXe eeuw. 
In vergelijking met de polders moeten wij vaststellen dat de vee
druk per ha iets groter was in de zandleemstreek dan in de pol
ders, maar het aandeel van de veevoeders in de totale voeding 
lag dan ook hoger in de zandleemstreek dan in de polders. In 
1846 mochten wij een analoge toestand noteren. 
Een volgende stap is het beantwoorden van de vraag hoe groot de 

veestapel in het zandleemgebied was. De berekening van de om
vang van de veestapel gebeurde met dezelde bronnen en op de
zelfde manier als voor de polders. Voor iedere groep dieren 
en voor iedere soort hoeven berekenden wij de totalen en de 
procenten, alle gegevens dienaangaande volgen in bijlage 115. 
Hier willen wij ons beperken tot een overzicht van de veesta
pel voor de volledige zandleemstreek. Bij de groep runderen 
werden de vette dieren gevoegd die normaal op de vette weiden 

grazen a rato van 1 dier per 0,5 ha. 
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Samenstelling van de veesta~el 1 ~rocenten. 

Periode Rund eren Paarden Varkens Scha~en Totaal 
1615-19 73,4 4,9 17 4,7 28284 
1620-24 7J,4 5,4 15,7 5,4 27567 
1625-29 68,4 4,6 16,9 10,1 30688 
1630-34 72,6 4,8 13,7 8,9 27561 
1635-39 73,6 4,9 17,2 4,2 26581 
1640-44 70,4 4,4 19,3 5,7 28756 

De runderen haalden gemiddeld 70 % van de veestapel waarbij 
er niet zoveel verschillen tussen de verschillende soorten 

bedrijven opvallen, alleen moeten wij dit opmerken dat de 

veeteelt op de kleine bedrijven het meest intens was, op de 

grote bedrijven het minst intens. De paarden vertegenwoordig

den 4 tot 5 % van de veestapel waarbij niet uit het oog mag ver

loren worden dat erop de kleine bedrijven geen paarden werden 

gehouden. De varkens maakten gemiddeld 16 % van de veestapel 

uit t erwijl de schapen gemiddeld 5 % haalden. Bij deze laa tste 

groep moet de kortstondige toename van dieren tot 16JO vast
gesteld worden, een toename die gebeurde ten nadele van de 

runderen, maar na 16JO vlug verdween. In 1846 bestond de vee
stapel in de zandleemstreek uit 22565 dieren, waarvan 9,6 % 
paarden waren, 55,5 % runderen, 25,4 % varkens, 6,5 % schapen 
en 2,8 % geiten (68). 

Tegenover de polders moet een grote gelijkenis gezien worden 

wat de runderen aangaat, de paarden waren sterker vertegenwoor

digd in de polders dan in de zandleemstreek wat moet verklaard 
worden door de andere· bodemgesteldheid. Het grote verschil 
lag bij de varkens en de schapen: in het zandleemgebied was 

het aandeel van de varkens merkelijk groter dan in de polders, 

voor de schapen was het net andersom. In ~en gebied als de 

zandleemstreek, waar minder weiden bestonden, lag het houden 

van schapen minder voor de hand: schapen hebben een grote 

oppervlakte weiden nodig waarop zij zich al grazend verplaatsen. 

Hoe zag de veestapel eruit buiten de Kasselrij Veurne ? In de 
omgeving van Parijs kan uit de gegevens door J. Jacquart ge

publiceerd, afgeleid worden dat de veestapel tijdens de tweede 

helft van de XVIe eeuw volgende omvang had: 7,3 % paarden, 
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7,6 % runderen, 5 % varkens en 80,l % schapen (69). In de 
omgeving van Beauvais zag de toestand er als volgt uit: 12,J % 
paarden, 14,4 % runderen, 9,1 % varkens en 64,1 % schapen (70). 
Alhoewel er tussen beide besproken gebieden grote verschillen 
bestonden, kunnen wij gerust van een ~otaal andere samenstel
ling van veestapel gewagen: vooral het overwicht van d~ schapen 
viel op terwijl de paarden door de grotere oppervlakte akker
land relatief goed vertegenwoordigd waren. Varkens en runderen 
werden minder gehouden in deze graanteeltstreken. 
Tot besluit willen wij een aantal gegevens aangaande de omvang 
van de rundveestapel in de tijd vergelijken: 

Periode Aantal 

1615-40 40328 runderen 
1762 36244 
1768 36370 
1771 23028 
1775 32628 
1780 33458 (71) 
1846 26555 (72) 

Het is opvallend hoe de rundveestapel van de eerste helft van 
de XVIIe eeuw weinig verschilt van die uit de tweede helft van 
de XVIIIe eeuw, althans vóOr de grote rundveepest van die peri
ode. Op het einde van dezelfde eeuw is het aantal runderen opnieuw 
toegenomen maar tijdens de eerste helft was de rundveestapel 
kleiner geworden nu ten gevolge van de inkrimping van de weiden. 

B. De veeteelt in het bijzonder. 

1. De rundveeteelt. 
Het overzicht dat wij van de veestapel van de zand

leemstreek konden samenstellen, toont duidelijk aan dat de 
de runderen het grootste aandeel in de veestapel hadden. Deze 
toestand was analoog met de situatie die wij in de polders 
konden vaststellen. Net zoals voor de polders gaven de staten 
van goederen voldoende inlichtingen om een onderscheid te kun
nen maken tussen de verschillende soorten runderen en tussen 
de runderen volgens leeftijdsgroep. 
Belangrijk is na te gaan welke rassen in het zandleemgebied 
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aan bod kwamen. Dank zij de gegevens uit de staten van goederen 
konden wij de runderen in groepen volgens haarkleur verdelen. 
Haarkl eur der runderen in de zandleemstreek. 
Periode Bruin Wit Rood Bont Zwart Gri,js Totaal 
1620-25 47 % 5 % 11 % 16 % 11 % 10 % 19 runderen 
1625-29 45 .37 .3 10 5 .38 
16.30-.34 16 21 5 37 21 43 
1635-39 9 65 4 13 9 23 

Duidelijk valt de achteruitgang van het bruine ras op ten voor-
dele van het rode en zwarte ras, die in de zandleemstreek vrij 
goed vertegenwoordigd waren. Wanneer wij deze toestand vergelij
ken met de polders zien wij een grote gelijkenis zodanig dat 
wij gerust kunnen stellen dat in de Kasselrij Veurne gedurende 
de eerste helft van de XVIIe eeuw het zwarte en rode ras over
heersend waren. 
Ook in het zandleemgebied bleven de runderen gemiddeld zes 

maanden op stal - van half november tot half april - en diende 

gezorgd te worden én voor een degelijk onderkomen én voor een 
ruime voeding. Over de stallen hadden wij het in hoofdstuk II 
en kwamen daar tot de bevinding dat de dieren voldoende ruimte 
hadden en op een zelfde manier over die ruimte konden beschik
ken zoals nu nog het geval is. Belangrijk is te weten welke 
voeding de dieren kregen. In de stallen, boven de dieren, lag 

gewoonlijk dat voedsel dat gemakkelijk kon samengebundeld 

worden. Op de " diltpersen " lag dan gewoonlijk hooi, afkom
stig van de maaiweiden, en het stro dat overbleef na net dor
sen van de veldvruchten. Ook werden daar de ongedorsen schoven 
bonen en vitsen opgeslagen samen met de " cruud" schoven (73). 
Ook werden aan de dieren soms " rapcoucken " gegeven rnaar wij 
konden niet uitmaken of dit algemene regel was of eerqer een 
uitzondering (74). Men mag aannemen dat de voeding van de dieren 
bestond uit hooi, stro, ongedorsen vitsen, bonen en cruud en de 

gedorsen granen van rogge, gerst en boekweit. 

a. de melkkoe. 
Ook in de zandleemstreek net als in de polders stond de 

melkkoe centraal in de rundveestapel. Zij was enerzijds leve
rancier van melk en anderzijds van vlees in de vorm van kalveren 
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die ofwel gevetmest werden ofwel opgroeiden tot volwassen di eren 

waarmee de veestapel kon aangevuld en vernieuwd worden. Over he t 
gewicht van de melkkoeien in de zandleemstreek konden wij geen 

gegevens vinden, wellicht lag het gemiddelde gewicht tussen dit 
van de koeien in de polders en die in de Kasselrij Ieper (75). 
450 k zou een aanvaardbaar gewicht zijn voor de melkkoe uit 
de zandleemstreek. 

Daar de melkkoe in eerste instantie werd gehouden voor de pro
duktie van melk is het logisch dat wij onderzochten hoeveel 
melk iedere koe gemiddeld produceerde. In hoofdstuk V hebben 

wij uiteengezet hoe wij de melkgifte per dag konden -berekenen 
aan de hand van het aantal melkpotten dat in de kelders van de 
sterfhuizen aanwezig was (76). Daar wij voor de periode 1615-24 
slechts over sporadische inlichtingen konden beschikken, hebben 
wij voor die periode de cijfers uit het poldergebied overgeno
men. In de volgende tabel geven wij per periode een aantal gege
vens. 

Melkgifte per koe en per dag in liter. 
Kolommen: 

Periode 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A: aantal koeien; B: aantal lege potten; C: gemi d
deld aantal potten per koe; D: aantal koeien; 
E: aantal volle potten melk; F: aantal potten per 
koe; G: algemeen gemiddelde: aantal potten per koe 
en per dag. 
A B C 

35 143 4,08 
58 268 4,62 
65 268 4,12 
73 295 4,04 

D 

10 
7 

14 
15 

E 

21 
17 
29 
J6 

F 

2,10 
2,42 
2,07 
2,40 

G 

2,07 
2,36 
2,06 
2,21 

Net zoals in de polders schommelde de gemiddelde melkgifte per 
koe en per dag rond twee potten. Voor een lactatieperiode van 
280 dagen a rato van 5,04 liter per pot krijgen wij volgende 
melkgifte per jaar: 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

Melkgifte 
per dag per jaar 
10,08 1 2822 1 
10,58 2878 
10, 43 2920 
11,89 3329 
10,J8 2906 
11, 13 3116 
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De hoogste melkgifte werd genoteerd in de periode 16JO-J4, 
de laagste in 1615-19 wat analoog was met de situatie in de 
. 1 

polders. Men mag dus aannemen dat de gemiddelde melkprodukti e 
10 tot 12 liter per dag was. Daarmee moeten wij ook vaststellen 

dat de melkkoeien in de zandleemstreek even produktief waren 
als die in de polders ondanks het feit dat in de zandleemstreek 
minder weiden ter beschikking van het vee stonden. Dit tekort 
werd echter op een gunstige wijze aangevuld door de veevoeders. 
Hoeveel melkkoeien waren er in de zandleemstreek en welk aan
deel hadden zij in de rundveestapel ? Deze vraag kon opgelost 
worden met gegevens uit de staten van goederen, in bijlage 116 

worden per soort bedrijf en per periode de aantallen en de pro
centen gegeven. Uit de tabellen blijkt dat de kleine bedrijven 
procentueel het grootst aantal melkkoeien houden. Het aantal 
melkkoeien op de drie soorten bedrijven bleef konstant maar 

daalde licht tijdens de periode 1640-44. In vergelijking met 
de polders moet vastgesteld worden dat er procentueel meer 

melkkoeien werden gehouden in de zandleemstreek dan in de polders. 

De grotere intensiteit waarmee vee werd gehouden in de zandleem
streek moet als volgt verklaard worden: de bodemgesteldheid 
in de zandleemstreek was van die aard dat er minder werk nodig 
was in de zandleemstreek dan in de polders om dezelfde opper
vlakte grond te bewerken. Met de vrijgekomen tijd kon men 
meer aandacht wijden aan de veestapel die steeds veel verzorging 
behoefde. Het feit dat de hoeven in de zandleemstreek kleiner 
waren bevorderde een intensieve veeteelt: het personeel vermeer
derde niet in dezelfde mate als de oppervlakte vermeerderde. Al 
te dikwijls hebben grote hoeven evenveel personeel als de klei
nere bedrijven: door een zeker overschot aan arbeidskrachten 
kon op deze kleinere bedrijven meer aandacht besteed warden aan 
de veeteelt. Ten slotte mogen wij niet vergeten dat er in de 
zandleemstreek relatief meer veevoeder terbeschikking stond 
per GVE dan in de polders, wat het houden van vee begunstigde. 
Uiteindelijk willen wij nagaan of er op lange termijn evolutie 

in het aantal melkkoeien en in de verhouding van deze ~ieren tot 
de rundveestapel te vinden is. Wij verwijzen daarvoor naar vol

gende tabel: . 
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Periode Aantal koeien % tegenover de 
runderen 

1615-44 16696 41,4 
1770 12202 45 (77) 
1846 11895 44,8 (78) 

Het aantal melkkoeien in de Kasselrij Veurne daalde vrij sterk 
tussen de XVIIe eeuw en de XIXe eeuw maar de verhouding tot het 
totaal aantal runderen bleef nagenoeg gelijk. Wij mogen daaruit 
besluiten dat de landbouwers er over waken dat de verhoudingen 
binnen de rundveestapel niet te sterk gingen schommelen, ook al 
moet de rundveestapel inkrimpen ten gevolge van de veeziekten 
of ten gevolge van de inkrimping van het areaal weiden. 
b. de stieren. 

In de zandleemstreek was het schijnbaar niet de gewoonte dek

stieren te houden, zeker dekstieren van drie jaar of ouder. Wij 
vonden in de staten van goederen geen enkele vermelding dienaan
gaande. Wij moeten dus veronderstellen dat de landbouwers twee
en driejarige runderen als dekstier gebruikten en in feite was 
dit goed mogelijk gezien de voortdurende aanvulling van de 
veestapel die ook jonge stieren voortbracht. 
c. de ossen en de vette dieren. 

Bij het doornemen van de vele staten van goederen viel het 
ons op hoe weinig ossen en vette dieren in de zandleemstreek 
werden gehouden, dit mag blijken uit de gegevens in bijlage 117. 
Buiten de dieren die in de vette weiden verbleven~werqen op de 
bedrijven nagenoeg geen ossen en vette dieren gevende~: op de 
kleine bedrijven kwamen zij éénmaal aan bod, op de andere 
bedrijven schommelde hun aandeel tegenover de totale rundvee
stapel. Voor de zandleemstreek mag genoteerd worden dat het 
aandeel van de ossen en de vette dieren toch een stijgende trend 
vertoont. 

d. de driejarige runderen. 
Zowel in de zandleemstreek als in de polders was het de 

gewoonte driejarige runderen te houden, vooral dan driejarige 
vaarzen. In bijlage 118 geven wij enkele gegevens aangaande aan

tal en procent tegenover de runderen. 
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Het is niet gemakkelijk een duidelijke lijn in de cijfers te 
bekennen: uit de cijfers blijkt dat voor het geheel van de 
zandleemstreek het aandeel van de driejarige runderen in de 
rundveestapel voortdurend daalde van 5 % in 1615 tot minder 
dab 0,5 % in 1644. In de polders deed zich een analoge evolutie 
voor. 

e. de tweejarige runderen. 

Deze groep runderen omvat zowel stieren, ossen als vaarzen 
maar in de staten werd niet steeds het onderscheid gemaakt zo
dat wij deze groep dan ook in zijn geheel behandelen. In bijlage 
119 volgen alle gegevens per periode en per soort hoeve. 
Zowel op de bedrijven afzonderlijk als voor de volledige zand
leemstreek zien wij dat de tweejarige runderen in aantal ver
minderden tot 1639, nadien steeg het aandeel van deze rundergroep 
opnieuw. In vergelijking met de polders zien wij dat het aandeel 
van de tweejarige runderen weinig verschilde en dezelfde evo
lutie doormaakte. 
f. de éénjarige runderen. 

Zoals bij de vorige groep runderen moeten wij zowel ossen, 
stieren als vaarzen in één groep samen behandelen omdat onze 
staten van goederen zelden een onderscheid tussen de dieren 

maakten. Alle gegevens over de omvang en het aandeel in de 
rundveestapel van de éénjarige runderen werden opgenouen in 
bijlage 120. Op de kleine bedrijven werden gemiddeld meer één
jarige dieren gekweekt dan op de middelgrote en grote bedrij
ven, voor de volledige zandleemstreek zien wij een aangroei 
van 1615 tot 1629, een vrij hevige inzinking gevolgd door 
een nieuwe aangroei van 1635 tot 1639. In vergelijking met 
de polders moeten wij vaststellen dat er daar meer éénjarige 
runderen werden gehouden dan in de zandleemstreek. 
g. de kalveren. 

De laatste groep runderen die aan bod komt is de groep kal
veren. Wij moeten ook hier opmerken dat wij alleen een door
snede van de veestapel geven en niet de productie van vee kun
nen achterhalen. In principe was er van iedere melkkoe jaarlijks 

een kalf. Daar echter een aantal kalveren sterven, verkocht of 
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geslacht zodat er slechts een klein aantal kalveren in de 
statistiek terecht komen. Alle gedetailleerde gegevens volgen 
in bijlage 121. Het procent van de groep kalveren schommelde 
nogal volgens de periode en volgens de soort hoeve, toch mo
gen wij aannemen dat de kalveren gemiddeld 16 % van de rund
veestapel uitmaakten. 
h. de globale rundveestapel. 

Zoals voor de polders willen wij ook voor de zandleemstreek 

een globaal beeld geven van de rundveestapel tijdens de periode 
1615-44. In deze veestapel werden de vette dieren meegerekend. 
Wij krijgen aldus volgende procenten: 

melkkoeien: 
vette dieren: 
driejarige dieren 
tweejarige 
éénjarige 
kalveren 

40,5 % 
27,5 

2,5 
7,2 

10,J 
12 

Zoals in de polders lag het zwaartepunt van de rundveestapel bij 
de melkkoeien en de vette dieren. In de zandleemstreek waren 
er meer driejarige dieren maar voor de andere groepen lagen de 
procenten licht hoger in de polders. In feite is er weinig onder
scheid te maken tussen de rundveestapels van de beide landbouw
streken. 

2. De paarden. 
Zoals wij boven zagen waren de paarden uitsluitend als 

trekdieren in de zandleemstreek bekend, maar dan alleen op de 
middelgrote en grote bedrijven. Op de kleine bedrijven werden 
geen paarden aangetroffen en werden ofwel mensen ofwel koeien 
als " krachtbron" gebruikt. Ook in de zandleemstreek waren de . 
meeste paarden merries of ruinen, hengsten kwamen er nagenoeg 
niet in voor. Uit de staten van goederen konden wij iets te 

weten komen over de haarkleur van de werkpaarden. 

Haarkleur van paarden. 
Periode Baaide Grauw Zwart Vos Wit Totaal aantal paarden 

' 
1620-24 46 % 40 % 1 % 7 % 15 
1625-29 80 20 15 
1630-34 50 J6 7 7 14 
1635-39 27 55 9 9 11 
1640-44 82 6 6 6 16 
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In de zandleemstreek was het baaide paard het meest verspreid, 
maar wij mogen zeker het groeiend aandeel van de gr auwe paar
den niet uit het oog verliezen. Wanneer wij deze gegevens verge 
lijken met die uit de polders, dan moeten wij opnieuw een 
grote gelijkenis beklemtonen. 
Over de voeding van de paarden zijn wij niet zo goed ingelicht, 
maar wij mogen aannemen dat deze voeding weinig of niet verschil
de van die uit de polders. De vervanging van de paarden op de 
boerderijen gebeurde niet zozeer door het aankopen van paarden 
uit andere gewesten maar door het zelf kweken en opleiden van 
jonge paarden. Uit de staten van goederen konden wij berekenen 
hoeveel procent jonge paarden er waren in de volledige paarden-
groep: 

Periode 12rocent ,jonge 12aarden 
1615-19 27 
1620-24 JO 
1625-29 35 
1630-34 Jl 
1635-39 25 
1640-44 24 

Dez procenten liggen iets lager dan in de polders. Men mag aan
nemen dat er gemiddeld op drie paarden één jong paard te noteren 
viel. 

3. De varkens. 
Uit de tabel, die in de algemene beschouwingen over de 

veestapel voorkomt, mogen wij afleiden dat de varkens ongeveer 
20 % van de totale veestapel uitmaken. Daarbij moet opgemerkt 
worden dat het aandeel van de varkens steeds groter werd, en deze 
tendens schijnt zich doorgezet te hebben tot de XIXe eeuw waar 
men 20 % varkens noteert (79). Over de soorten rassen die in 
de zandleemstreek werden gehouden weten wij nog minder dan iri 
de polders het geval was. Wel konden wij uit de staten van 
goederen afleiden hoe groot de nesten biggen waren die per 

zeug geworpen werden. 
Aantal biggen Aantal zeugen ~ Aantal biggen Zeugen 

2 1 J,2 7 5 
3 2 6,5 8 4 
4 1 3,2 9 6 
5 2 6,5 10 1 
6 9 29,0 totaal: 31 

~ 
16,1 
12, 9 
19,4 
3,2 
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U.it de cijfers blijkt dat de landbouwer mag verwachten dat in 
77 % van de gevallen zijn zeugen tussen 6 en 9 biggen zullen 
werpen; ook in de polders konden wij gelijkaardige cijfers 
aanbrengen. 

4. De schapen. 
Terwijl de varkens in belang toenamen, verminderde de 

groep schapen voortdurend. Deze trend schijnt zich verder te 
zetten tot in de XIXe eeuw. Schapenkudden kwamen in de zand
leemstreek niet voor. 

§ 4. Het pluimvee. 

Vele staten van goederen vermelden het bestaan van pluim
vee op de landbouwbedrijven van de zandleemstreek. Maar meer 
dan vermeldingen van het bestaan van kippen, eenden en ganzen 
hebben wij niet, wij kunnen alleen vermoeden dat het hier 
hoofdzakelijk om hoenderen gaat die gehouden werden voor de 
eieren en voor het vlees. 

B E S L U I T • 

Bij het tegenover elkaar plaatsen van twee landbouwgebieden, 
die qua bodemstructuur nogal sterk van elkaar verschillen, zou 
men zich dan ook kunnen verwachten aan twee verschillende 
vormen van landbouw. Niets is minder waar gebleken: er is 
nagenoeg geen onderscheid te maken tussen de landbouw in de 
polders en de zandleemstreek. Alhoewel er kleine verschillen 
bestonden als het meer verbouwen van tarwe, een grotere veelast 
en de daarmede gepaard gaande grotere veestapel, was alles 
identiek. Het zandleemgebied verschilt landbouwtechnisch niet 
van de polders. Het ene landbouwsysteem heeft het andere tot 
voorbeeld gediend, maar welke was dominerend ? Wij mogen aan
nemen dat de polderlandbouw het grote voorbeeld was voor de 
zandleemstreek. Het massaal houden van vee is een eigenschap 
van de polders die haar bestaansreden vindt in de zeer goede 
weiden in dit gebied. In de zandleemstreek werd een even grote 
veestapel gehouden en dat in een gebied waar de bodem gerust 

een overheersende akkerbouw toeliet. De zware landbouwwerk-
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tuigen vindt men terug in de zandleemstreek en ZlJ zijn nauwelijks 
lichter uitgevoerd dan in de polders; lichtere ploegen hadden 
het werk evengoed aangekund. De grote aandacht die de polder-

boer schonk aan zijn veevoeders is eveneens terug te vinden 
in de zandleemstreek terwijl deze streek gemakkelijk meer 
broodgraan had kunnen voortbrengen. 
Kenmerkend voor de landbouw in de Kasselrij Veurne - zowel in 
de polders als in het zandleemgebied - is het grote belang van 
de veestapel die in beide gebieden ook de akkerbouw fundamen
teel bepaalde door de grote oppervlakte akkers die j~arlijks 
met veevoeders werden bezaaid. 
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Hoofdstuk VI - Noten. 

(1). Zie hoofdstuk I, p 5. 

(2). Zie bijlage 1. 

(J). Voor de afbakening van de vette weiden deden wij beroep 
op de gegevens die uit de Kabinetskaart van Ferraris en 
uit de kaarten van het Belgisch Militair Geograf isch Insti
tuut te halen waren. Ook lieten wij , ons leiden door de 
huidige toestand. 

(4). Zie hoofdstuk II. 

( 5). C. De Rammelaere, Bijdrage tot de landbouwgesch~_ edenis ••• 
p J4. 

( 6) • K. Maddens, Geluwe ••• , pp 204-207. 

( 7) • J. Jacquart, .2...:..2..:.• p 18. 

( 8) • G. Cabourdain, .2...:..2..:.' p 521. 

( 9). P. Goubert, .2...:..2..:., pp 95-llJ. 

(10). Agriculture, recensement général, passim. 

(11). Zie hoofdstuk V. 

(12). ACB, FF 14Jl/17. 

(lJ). RAB, KV, StvG, 25794. 

(14). SAV, 919 en 920, kohieren van Stavele, Proven en Haringe. 

(15). Agriculture, recensement général, passim. 

(16). M.J. Tits-Dieuaide,~, pp 100-102. 

(17). J.M. Richard, Thierry d'Hireçon, agriculteur artésien 
(lJ •• -1328), de omrekeningen komen uit B.H. Sliêher van 
Bath, De agrarische geschiedenis ••• , p 195. 

(18). H. Neveux, o.c., p 407. 

( 19). J : Jacquart, ~. p J82. 

(20). ACB, FF 14J6/4. 

(21). Voor de zeer kleine waren er nagenoeg geen gegevens voor
handen; de waarde 2,28 voor 1615-19 is dan ook QVerdreven 
en werd vervangen door de waarde van 1620-24. 
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(22). Gegevens ontbreken voor deze periode, wij nemen de waarde 
over van de vorige periode. 

(23). Wij verwijzen naar ons artikel dat zal verschijnen in 
Biekorf. 

(24). Agriculture, recensement général, passim. 

(25). P. Goubert, Q..:..Q..:., pp 190-196. 

(26). J. Jacquart, ~. p 456. 

(27). Agriculture, recensement général, passim. 

(28). ACB, FF 1553/20B. 

(29). P. Vandewalle, Graanopbrengsten in de Kasselrij Veurne en 
omgeving tijdens de eerste helft van de XVIIe eeuw, ter 

1 

perse. 

(JO). Het verbeterd gemiddelde werd op dezelfde manier berekend 
als in de polders. Voor de ontbrekende periode nemen wij 
een gemiddelde opbrengst van 1000 liter per ha. 

(31). Wij kregen deze inlichting van Drs. Vanderpijpen waar-
voor onze hartelijke dank. 

(32). Agriculture, recensement général, passim. 

(33). M.J. Tits-Dieuaide, .9...:..Q..:.r p 93. 

(34). Zie noot 17. 

(35). R.& 1. Fossier, Aspects de la crise frumentaire du XIVe 
siècle en Artois et en Flandre Gallicante, p 442. 

(J6). M. Morineau, Les faux-semblants d'un démarrage éçonomi
gue: agriculture et démographie en France au XVIIIe siècle, 
pp 128-129. y 

(37). J. Jacquart, o.c., p 465. 

(38). G. Cabourdain, o.c., p 1074. 

(39). H. Neveux, ~' p 155. 

(40). Agriculture 1 recensement général, 

(41). M.J. Tits-Dieuaide, ~. p 84. 

(42). RAB, BV, StvG, 38/1540. 

(4J). ACB, FF 1486/12. 

passim. 



- 371 -

( 44). ACB, FF 1553/30. 

( 45). ACB, FF 1242 bis/ 1 A. 

( 46). ACB, FF 1242 bis/ 3. 

( 47). C. Vandenbroeke, Agriculture et alimentation, p 322. 

(48). Zie hoofdstuk V. 

(49). Over de bevolking van Veurne, zie: D. Dalle, De bevolking 
van de stad Veurne in de 17e-18e eeuw. ' 
Aan de hand van de gegevens van D. Dalle en naar analogie 
Sint-Winnoksbergen en de Kasselrij Veurne veronderstellen 
wij volgende bevolkingscijfers: 

Periode Bevolking 
1560-64 . 2700 
1565-76 2700 
1585-00 1000 
1600-09 2000 
1610-15 2400 
1615-19 2500 
1620-24 2600 
1625-29 2700 
1630-34 2800 
1635-39 2900 
1640-44 3000 

(50). Zie bijlage 27. 

(51). Zie hoofdstuk V. 

(52). Agriculture, recensement général, passim. 

(53). C. Vandenbroeke & W. Vanderpijpen, De voedin3sgewassen 
in Vlaanderen in de XVIIIe en XIXe: eeuw, pp 0-51. 

(54). Agriculture, recensement général, passim. 

(55). Zie hoofdstuk V. 

(56). Agriculture, recensement général, passim. 

(57). M.J. Tits-Dieuaide, o.c., p 96. 

(58). M. Morineau, ~' pp 128-129. 

(59). Agriculture, recensement général, passim. 

( 60) • Ibider,1. 

(61). Ibidem. 
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( 62). Ibidem. 

(63). ACB, FF 1553/6. 

( 64). ACB, FF 1446/11 en FF 1580:12. 

( 65). J. Jacquart, o.c., p 465. 

( 66). P. Goubert, 2..:.Q., pp 190-196. 

( 67). J. Meuvret, .Q..&:., p 89. 

( 68). Agriculture 1 recensement général, passim. 

( 69). J . Jacquart, .Q..&:., p 465. 

(70). P. Goubert, .Q..&:., pp 190-196. 

(71). D. Dalle, De verwoestingen aangericht door de veeplaag en 
de sterkte van de rundveesta el in Veurne-ambac t in de 
tweede helft van de 1 e eeuw,pp 100-102 

(72). Agriculture 1 recensement général, passim. 

(73). ACB, FF 1436/16D; FF 1467/2; FF 1436:16; FF 1486/17; 
FF 1576/2B; FF 1590/13; FF 1590/8. 

(74). ACB, FF 1553/17. 

(75). Zie hoofdstuk V. 

(76). Ibidem. 

(77). R. De Herdt, Bijdrage tot de geschiedenis van de veeteelt 
in Vlaanderen inzonderheid tot de eschiedenis 1van de 
rundveepest, 17 9-1785, p , noot 230. 

(78). Agriculture, recensement général, passim. 

(79). Ibidem. 
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H 0 0 F D S T U K VII 

De landbouw in een bredere kontekst. 

In de vorige hoofdstukken hebben wij een aanta l aspecten van de 

landbouw onderzocht: wij konden nagaan hoe groot de bedrijven 

waren, hoeveel personen in de landbouw werkten, hoeveel akker
land en weiland gemiddeld voorhanden was, welke gewassen ver
bouwd werden, welke dieren werden gekweekt en in we l ke verhou

ding, welke landbewerkingstechnieken voorkwamen. Me t de gegevens, 

die wij in de loop van ons onder zoek konden verzamelen, waren 

wij in staat een doorsnede van de landbouwbedrijven te maken. 

Het zou echter verkeerd zijn bij de ze doorsned e t e blijven, wij 

moeten de landbouw in een veel bredere kontekst kunnen plaatsen. 

Het is immers zo dat de landbouw de beroepsaktiviteit van heel 

wat mensen vormde en de resulta ten die de landbouwer op zijn 

bedrijf kon boeken, ook bepalend konden zijn voor de ~ociaal

economische evolutie van de totale maatschappij waarin deze 

landbouw thuishoorde. Wij moeten dus onderzoeken welk rendement 

de landbouw voor de boer kon opleveren; wij moeten nagaan wat 

de landbouwer jaarlijks kon overhouden en wat hij daarmee kon 
aanvangen. 
Naast de landbouwers zijn er ook de werklieden en ambachtslui 

waarvan wij willen nagaan of zij al dan niet delen in de voor
uitgang of stagnatie die de landbouw kon kennen. 

In laatste instantie willen wij onderzoeken welke plaats de land

bouw in een breder kader innam, wij zullen de landbouw van de 

Kasselrij Veurne trachten te vergelijken met die van de Neder

landen of van Europa . 

~ 1. De bedrijfsresultaten in de landbouw. 

A. Berekeningsmethoden. 

Een studie over de landbouw zou niet af zijn indien 

geen onderzoek werd ingesteld naar de produktiviteit 'en het 
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rend ement van de landbouw. Heel wat auteurs, die zich met de 
landbouwgeschiedenis inlieten, hebben zich over he t probleem 

van de produktiviteit en de rentabiliteit van de landbouw ge

bogen. Daarbij gebruikten deze auteurs verschillende benadering$

wi j zen die wij hier kort aan bod willen laten komen. 
Enkele auteurs bedienden zich van een vrij rudimentair model om 
na te gaan of de landbouwers uit hun studiegebied behoorlijk 

konden leven. In dit model werden een paar algemene elementen 
opgenomen zoals de graanopbrengst en de belastingen en zo werd 
getracht de toestand te benaderen.Van een chronologi~che evo

lutie was daarbij geen sprake. Dit systeem werd gebruikt door 

P. Goubert voor de streek rond Beauvais (1), door J. J a cquart 

voor het gebied ten zuidoosten van Parijs (2) en door G. Cabour
dain voor Lorreinen (J). De eerste auteur somt vijf soorten 
bedrijven op met voor ieder bedrijf de vermelding van de opper

vlakte en de veestapel: het gaat hier om mode lbedrijven voor 

de periode 1680- 90. Verder berekende de auteur de opbr engs t en 

de kosten en kwam tot het besluit dat alleen landbouwer s met 
een hoeve die groter dan 10 ha was, de mogelijkheid ha dden om 
zich tijdens normale jaren in leven te houden. De auteur geeft 
wel toe dat die landbouwers, die theoretisch niet konden rond 
komen, toch geleefd hebben, zij het door zich te verarmen. 
Deze uitleg van de zaken kon ons moeilijk bevredigen. J. Jacquart 

bracht een schets van een bruto-produkt van de landbouw: ener
zijds kent hij de opbrengst en de oppervlakte van het bedrijf, 

anderzijds berekent hij de lasten volgens de aard van de bodem; 
het bekomen resultaat is bedroevend: geen enkele hoeve was in 

staat haar verplichtingen na te komen. Alleen de landbouwers
pachters van finqnciële lasten konden volgens hem het hoofd bo

ven water houden, maar hoe groot was die groep ? 
G. Cabourdain berekende hoeveel grond nodig was om voedsel, 

zaaizaad, belastingen en pacht op te brengen. Hij kwam tot het 
besluit dat de landbouwers-pachters in de normale jaren konden 
leven maar in de slechte jaren met negatieve resultaten dienden 

·rekening te houden. 
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Een meer recente benadering van de produktiviteit van de l a nd

bouw bestaat erin de tienden te onderzoeken. In hun inleiding 

op een bundel studies over de tienden in Frankrijk hebben E. Le 
Roy Ladurie en J, Goy gewezen op het belang van deze tienden 
voor de studie van de landbouwproduktiviteit (4). Voor de streek 

rond Gent onderzocht E. Thoen eveneens de tienden en kon aan de. 

hand van de resultaten volgende evolutie in de landbouwproduk
tiviteit onderscheiden (5): 

- 1550-1600 periode van ineenstorting vooral na 1560 
met dieptepunt na 1580; 

1600-1625 : goede stijging van de produktiviteit; 
- 1625-1645 : nieuwe ineenstorting. 

Voor ons studiegebied zijn geen grote tiendenreeksen voorhanden: 

de meeste tienden behoorden toe aan de grote abdi j en en kloosters 

van de streek en de archieven van deze instellingen gingen bijna 
alle verloren (6). Dit neemt niet weg dat wij niet over enkele 
produktiecijfers konden beschikken: in de vorige hoof dstukken 

konden wij de opbrengsten van tarwe, gerst en melk volgen en 
moesten daarbij vaststellen dat er zich geen opvallende wijzigin
gen voordeden (7). 
Uiteindelijk willen wij blijven stilstaan bij de methode die 
C. Baars gebruikte om de bedrijfsresultaten in de Beijerlanden 

te berekenen . ~ij hield rekening met volgende elementen: be
drijfsgrootte en bouwplan, ontvangsten uit de marktbare gewassen , 
inkomsten uit de veehouderij, pachtkosten, loonkosten, kosten 
van de ambachtslieden, kosten van zaaizaad, kosten van het kracht
voer, bedrijfsbelastingen en rente van het bedrijfskapitaal (8). 

De grafiek der resultaten laat zien dat de landbouw in de Beijer
landen het tijdens de periode 1615-1645 goed stelde waarbij de 

periode 1615-1630 vooral in het oog springt. De methode die 

C. Baars gebruikt om de bedrijfsresultaten te berekenen lijkt 
ons veruit de beste en wij willen deze methode - zij het dan 
aangepast aan onze gegevens - overnemen en eventueel verder uit
werken om aldus tot aanvaardbare voorstellingen van de bedrijfs

resultaten te komen. 
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Om de bedrijfsresultaten te kunnen berekenen zullen wij verder 

beroep doen op een aantal modellen. In feite is een model ge

woon fictie, maar wij willen dit model laten steunen op reële 

gegevens uit onze bronnen. Blijft het concept van een model 

fictie, de uitwerking ervan zal op werkelijke gegevens en toe

standen steunen. Wij willen hierbij graag beklemtonen dat de. 

modelbedrijven niet met de echte bedrijven mogen verward worden : 

een modelbedrijf van 25 ha zal wellicht nooit dezelfde struc
tuur hebben als een echt bedrijf van 25 ha maar za l dit soms 
sterk benaderen. 

B. De opbouw van het model. 

Het is dus onze bedoeling voor een bepaald type land

bouwbedrijf een model op te bouwen dat steeds volg nde elemen

ten zal omvatten: het geïnvesteerd kapitaal, de inkomsten en 

de uitgaven. Ieder element bevat dan ook een aanta l samenstellen

de delen die wij achtereenvolgens bespreken. 

1. Het geïnvesteerd kapitaal. 

Wanneer een landbouwer de uitbating van een landbouw

bedrijf aanvangt, moet hij zich voorzien van een aantal zaken 

die gewoon onmisbaar zijn voor de exploitatie. 

a. In eerste instantie moet een beginnende landbouwe~ over vee 

beschikken om de weiden van zijn bedrijf te laten begrazen. Dit 

vee zal dus in hoofdzaak bestaan uit melkkoeien, maar ook uit 

jonge dieren, want deze zullen de eerste inkomsten van de land
bouwer opleveren eenmaal deze jonge dieren voor de verkoop 

werden" klaargemaakt ". Een aantal varkens en schapen zullen 

de veestapel aanvullen. Van allergrootst belang zijn de werk

paarden, die nodig zijn om de trekkracht op de hoeve te kunnen 
leveren. De aankoop van deze dieren zal een vrij groot kapitaal 

vergen naargelang de prijs van de dieren op het ogenblik. 
b. Alhoewel de veeteelt een vrij groot aandeel in de landbouw 

kan opeisen, blijft een aanzienlijk areaal akkerland ter beschik

king. Dit akkerland werd vanaf het eerste jaar bezaaid met de 
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verschillende gewassen die in de Ka sselrij Veurne voorkwamen . 

Wij weten wel hoeveel zaaizaa d voor tarwe, gerst en haver nodig 

was, ma ar voor de andere gewassen kunnen wij geen hoevee l heden 
zaaizaad bepalen. Om toch de waarde van het zaaizaad te kunnen 
bepa len gingen wij als volgt tewerk: wij veronderstelden dat 

alle akkers met tarwe werden bezaaid en wij berekenden hoeveel 

dit in ge ld zou vertegenwoordigen. Daar tarwe het duurst e graan 

i s zal het aldus bekomen bedrag zeer zeker het bedrag van all~ 

zaa izaad samen overtreffen. Het overblijvend bedrag beschouwen 

wij als de tegenwaarde van de veevoeders die voor de eerste 
winterperiode werden aangekocht. 
c. Naas t vees tapel en zaaizaad diende de landbouwer te beschik
ken over ma terieel om de landerijen te bewerken. Di t landbouw
ma terieel bestond vooral uit ploegen, eggen, veldrollen , wagens, 
karren en kruiwagens. Ook de aankoop van deze zaken vergde 

va n de l a ndbouwer een financiële inspanning. 

Wanneer wij deze drie elementen samenvoegen, krijgen wij het 

ba siskapitaal dat nodig was om een bedrijf te laten starten. Wij 
veronderstelden steeds dat de beginnende landbouwe r ni et over 
deze kapitalen kon beschikken en dat hij de gestelde som moest 

lenen tegen de gangbare interest van 6,25 %. Daar de kans be
stond dat de bedrijver na zijn pachttermijn de hoeve diende te 

verlaten, veronderstelden wij dat hij dit kapitaal en de interest 

moest terugbetalen gedurende een termijn die even lang was als 
de pachttermijn zelf: dit is normaal 9 jaar voor de bedrijven en 
dit gedurende de volledige onderzoeksperiode (9). 

2. De inkomsten. 

Op het landbouwbedrijf kunnen wij een aantal hoofd
inkomsten aanstippen. Over de verkoop van kleine hoeveelheden 

kaf, een paar eieren of een kip zullen wij het niet hebben . 

De grootste en de belangrijkste inkomsten zijn de volgende: 

a. Op een aantal bedrijven - vooral de zeer kleine - was er niet 
voldoende werk voor man en vrouw samen zodat één van peiden 

uit werken kon gaan gedurende een bepaalde periode var het jaar. 



- 378 -

Het dan verdiende loon moet gezien worden als één van de in-
komsten van de boer. 

b. Daar ieder bedrijf tarwe verbouwt moet nagegaan worden of 

de tarweproductie voldeed aan de vereisten en de noodwendigheden 
van het landbouwersgezin. Waar dit het geval was, kon he t over
schot op de markt verkocht worden en kan de opbrengst van de 

tarweverkoop als een der inkomsten van de boerderij gelden. 
c. Van alle granen en gewassen - behalve de tarwe - die op de 
boerderij werden verbouwd, scheen aleen de gerst voor verkoop 

in aanmerking te komen (10), de opbrengst van deze graanverkoop 

dient dan ook bij de post inkomsten genoteerd te worden. 
d. Een zeer belangrijke post in de inkomsten werd gevor Qd door 
de verkoop van de zuivel - in casu de boter - die niet voor de 
eigen consumptie nodig was. Daar de landbouwers veel melkkoeien 
hielden en de melkproductie hoog was, kan men hier van een zeer 
belangrijke vorm van inkomsten voor de boer spreken. 

e. Jaarlijks werden op de boerderij dieren verkocht. Deze die

ren bestonden uit de melkkoeien die vervangen werden, jonge 

dieren die gevet werden en verkocht werden, overtollige varkers 
en schapen en uiteraard ook veulens, jonge paarden en trekpaar
den. Hoeveel dieren voor de verkoop in aanmerking kwamen is niet 
gemakkelijk te achterhalen. Wij veronderstelden dat jaarlijks 
1 op 4 melkkoeien werd verkocht, dat alle jonge dieren die in 
de statistieken bij hoofdstuk V en VI voorkwamen eveneens werden 
verkocht. Wij veronderstelden ook dat van iedere merrie jaarlijks 

een veulen werd verkocht. 
Ontegensprekelijk liggen de veronderstelde verkopen van dieren 
aan de hoge kant. Wij hebben doelbewust deze hoge waarden voor
opgesteld omdat hoogstwaarschijnlijk meer jonge dieren werden 
verkocht dan die welke in de boven vermelde statistieken voor 
verkoop in aanmerking kwamen. De overschatting in het model 
wordt dus opgevangen door de onderschatting van de gegevens uit 

de statistieken. 

J. De uitgaven. 

Met de uitgaven is het wel wat moeilijker gesteld dan met 
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de inkomsten, wij kunnen alleen maar de meest voorkomende uit 

gaven noteren en een aantal posten moeten wij achterwege laten. 

Het gaat hier vooral om de buitengewone uitgaven voor belastingen 
die om allerhande redenen werden geheven en om de uitgaven van 
huishoudelijke aard zoals de aankoop van klederen, schoenen, 
meubelen, eetgerei en beddegoed. 
De uitgaven waarover wij gegevens konden verzamelen zijn dan de 
volgende: 
a. De bedragen die jaarlijks moesten betaald worden om het 
kapitaal af te lossen en de verschuldigde interest 0p dit ka
pitaal te betalen. 
b. De lonen die aan de vaste en tijdelijke werkkrachten werden 
uitbetaald. 
c. De pacht die jaarlijks aan de eigenaar diend e betaald te 
worden en die een vrij groot deel van de uitgaven be t ekende. 
Voor de polders gingen WlJ er van uit dat de eigenaar een in
stelling was en wij weerhielden dus de pachtprijs die door de 
instellingen voor hoeven werd gevraagd. Voor de zandle emstreek 

veronderstelden wij dat één vierde van de grond eigendom van de 
bedrijver was en dat de overblijvende grond werd gepacht aan 
particulieren (11). 

d. De belastingen die door de Kasselrij Veurne en door het 
centrale bestuur werden geheven. Wij vermeerderden die belasting 
met 10 % om de plaatselijke - niet gekende - belastingen te kun
nen onderbrengen in de totale belastingsuitgaven. Wij verwijzen 
hiervoor naar de belastingsbedragen in bijlage 64. 
e. In het poldergebied werd nog een speciale belasting geheven 
door de wateringen: het watergeschot. De bedragen van dit water

geschat zijn eveneens te vinden in bijlage 64. 
f. De laatste uitgave behelst de tienden. Wij veronderstelden 
dat 10 % werd betaald op alle inkomsten, uitgenomen die uit de 
eigen arbeid ·van de landbouwer bij andere boeren (12). 

C. De perioden waarvoor een model kon opgemaakt worden. 

De structuur van een model zoals hierboven werd voor
gesteld, is in theorie bruikbaar in alle periode van de land-
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bouwgeschiedenis, in de praktijk is dit model alleen bru ikbaar 
in die perioden waarvoor wij over voldoende prijzen en l onen 

kunnen beschikken. Van uit dit standpunt kunnen wij een model 

geven voor de volgende vijfjaarlijkse perioden (13): 

- voor de XVIe eeuw: 1560-64 en 1565-69; 

- voor de XVIIe eeuw: 1605-09, 1610-14, 1615-19, 1620-24, 

1625-29, 1630-34, 16J5-J9, 164 0-44. 
Naa st het bepalen van de perioden waarvoor een model kan ge
maakt worden, is het nodig ook de grootte van de modelbedrijven 
te bepalen, het is trouwens praktisch niet moGelijk voor iedere 
hoeve met een oppervlakte tussen 1 en 100 ha een model op t e 
bouwen. Wij weerhielden dan ook volgende modelhoeven: 

- in de polders: veeteeltbedrijven van 2, 5, 8, 10, 15, 
20, 25, JO en 40 ha; 

graanteelthoeven van 15 en JO ha . 
- in de zandleemstreek: hoeven van 2, 4, 10, 14, 20 en 

JO ha; in deze landbouwstreek zijn maar gegevens 
voorhanden vanaf 1615. 

D. De variabele elementen in de modellen. 

1. Het aanta l personen op de bedrijven werkzaam. 

Wij gingen van het standpunt uit dat er op het model
bedrijf - hoe groot het ook moge wezen - volgende personen woon
den: de landbouwer, zijn vrouw en twee kinderen beneden de 
twaa lf jaar. Dit gezin met vier personen beantwoordt maar in 
enkele gevallen aan de werkelijkheid. Wij moeten rekening hou
den met zich wijzigende samenstelling van het gezin en met het 

verschil in huishouden op de grote en kleine bedrijven. Om 

praktische redenen was het onmogelijk voor ieder type gezin een 
model op te bouwen, daarom houden wij ons aan het vooropgestelde 
type gezin. Bij dit alles mag niet uit het oog verloren worden 

dat de bronnen voor de opbouw van het model de staten van goederen 
waren. Deze staten werden opgemaakt bij het overlijden van 
jonge mensen die minder kinderen hebben dan het " normale '' gezin. 

Twee kinderen per gezin beantwoordt dan ook aan de re~liteit 

van de staten van goederen. 
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Naast deze personen moeten wij rekening houden met een aantal 
vaste en tijdelijke werklieden op de bedrijven. Hun aantal 

schommelde naargelang het type en de grootte van het bedJ~i jf. 

Wij berekenden het aantal vaste werklieden naar de verhovdingen 

die wij in de vorige hoofdstukken konden vaststellen (14 ~ . 

Voor de tijdelijke werklieden veronderstelden wij dat zi;j ge

durende 75 dagen op de bedrijven kwamen werken, dit is onge

veer de tijd nodig voor het maaien, pikken en dorsen . 
In de polders krijgen wij dan volgend aantal werklieden: 

Bedrijfs- 1560 1565 1605 1610 1615 1620 1625 1630 1635 1640 
grootte 1564 1569 1609 1614 1619 1624 1629 16J4 16J9 1644 

Veeteeltbedrijven: 
8 ha M M M M M M M M 
10 ha M M M M M M M M 
15 ha MT MT MT MT 2MT 2MT 2MT 2MT MT MT 
20 ha KMT KMT KMT KMT KJMT KJMT K2MT K2MT KMT KMT 

25 ha 2KT 2KT KT KT 2KT 2KT 2KT 2KT 2KT 2KT 
JO ha 2K2T 2K2T 2K27 2K2T 2KM2T 2K2T 2K2T 2K2T 2K2T 2K2T 
40 ha 2KM2T 2KM2T 2KM2T 2KM27 2K2M 2K2M 2KM 2K2M 2KM 2K2M 

2T 2T 27 2T 2T 2T 
Graanteelthoeven: 

15 ha 
JO ha 

T 

2K2T 
T T 

2K2T K2T 
T 

K2T 
T 

2K2T 
T T T T 

2K2T 2K2T 2K2T 2K2T 

T 1 

2KM2T 1 

K = knecht; M = meid; T = tijdelijke werkkracht. 

Opmerkingen: 
gegevens over de aanwezige werkkrachten op de landbouwbedrij

ven ontbreken voor de perioden 1560-64, 1565-69 en 1605-1609 . 
Naar analogie met bestaande toestanden in de andere perioden ken

den wij aan de perioden 1560-64 en 1565-69 dezelfde gegevens toe 
als voor 16J5-J9; voor de periode 1605-09 volgden wij de toestand 

van 1610-14. 
de samenstelling van de bovenstaande tabel gebeurde volgens 

de gegevens over de tewerkstelling op de ~edrijven die wij samen

brachten in hoofdstuk V, slechts één maal werd hiervan afgeweken 
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en dit voor de grote bedrijven tijdens de periode 1625-2 9 . t 
aantal werkkrachten werd dan met één eenheid verhoogd omdat de 
waarden uit de tabel in hoofdstuk V te laag waren in verhouding 
met de middelgrote bedrijven en met de omringende perioden . 

Ook voor het zandleemgebied was het mogelijk vanaf 1615 een 
tabel met het aantal werkkrachten per soort bedrijf op te stellen: 

Bedrijfs- 1615 1620 1625 16.30 16.35 1640 
grootte 1619 1624 1629 16.34 16.39 1644 

10 ha KM KM K K K K 
14 ha K2M K2M KM KM KM KM 

20 ha 2KT 2KT 2KMT 2KT 2KMT 2KT 

.30 ha 2KM2T 2KM27 2KJM2T 2K2M2T 2KJM2T 2K2M2T 

K = knecht; M = meid; T = tijdelijke werkkracht. 

Bij deze tabel moet onderstreept worden dat ' het hie~ om werkl i -

den gaat naast de landbouwer en zijn vrouw. Op ieder bedrijf 

zijn dus steeds de bedrijver, zijn vrouw en de in de t abel J.en 
opgesomde werkkrachten naargelang de grootte van het bedri jf . 

2. De lonen in de landbouw. 

De meiden en de knechten die in de staten van goederen 
vermeld werden behoren tot het vast inwonend personeel, zij 
kregen naast de vergoeding in natura een loon dat gewoonlijk 

,() l\l voor een periode van zes maand werd uitbetaald . De gemiddelde 
V ~ lonen verschilden weinig of niet volgens de la~bouwstreek maar 
~ wel volgens de perioden. 

In de volgende staat geven wij enkele gemiddelde lonen: 

Periode knecht meid 

1560-64 28-JO lb par per jaar 15-18 lb par per jaar 
1565-69 28-JO 15-18 (15) 

1605-09 144 58 (16) 
1610-14 144 58 
1615-19 1J2 52 
1620-24 96 50 
1625-29 72 56 
16JO-J4 96 52 
16.35-.39 118 69 
1640-44 lJJ 72 
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Behalve de vaste werkkrachten werden op de middelgrote en grote 

hoeven ook tijdelijke werkkrachten aangeworven. Deze personen 

kregen een dagloon en een vergoeding voor de " mondcost " die de 
pachter dikwijls verplicht was te betalen omdat dit in het 
pachtkontrakt vermeld stond (17). 
De bedragen die voor dePmondcos~'dienden betaald te worden 

konden wij uit de pachtkontrakten zelf te weten komen. In de 
volgende tabel geven wij voor enkele perioden de gemiddelden: 

Periode 

1550-59 
1560-80 
1585-90 
1595-1645 

bedrag per dag in lb par 

0,10 
0,15 
O,JO 
0,40 

Het dagloon van de landbouwarbeiders konden wij niet uit de 

staten van goederen afleiden omdat gewoonlijk slechts een ge
zamelijke en niet gedetailleerde betaling werd opgenomen. Om de 
lonen te kennen namen wij de lonen van ongeschoolde landbouw
arbeiders rond Brugge; deze loonreeksen werden door E. Scholliers 
gepubliceerd (18). Het gemiddelde dagloon zou dan het volgende 
zijn: 

Periode Loon per dag Loon+mondkost Loon voor 75 dagen 
in lb par in lb par in lb par 

~ 
1550-59 ~ 1 ei" 0, 40 O, 50 ~ 37, 5 
1560-70 ~o (Q 0, 50 o,65 48,75 
1571-75 ')vlo 0,50 0,65 48,75 
1577-81 0,60 0,75 56,25 
1600-45 1,20 1,60 120 

De lonen van de ongeschoolde landbouwarbeiders schijnen tijdens 

de eerste helft van de XVIIe eeuw geen evolutie te ondergaan wat 

in tegenstelling is met de lonen van knechten en meiden. Het is 
niet gemakkelijk voor deze tegenstelling een verklaring te vin
den. De daglonen van de tijdelijke werkkrachten volgen de lo
nen van de andere arbeiders tijdens dezelde periode. De land

bouwers konden moeilijk anders dan de gekende lonen betalen. 
Voor de knechten en meiden lag de toestand wel enigzin~ anders. 
Deze werkkrachten waren over het algemeen jonge werkkr~chten die 
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het alledaagse werk op de hoeve verrichtten, zij kregen dan~

voor kost en inwoon en een geldsom. Demogra fische expansi e 

enerzijds en verhoging van het arbeidsrendement anderzijds ver

oorzaakte een overschot aan dergelijke arbeidskrachten waar

door hun loon kon dalen tot op het ogenblik dat het loon al te 
laag werd en uiteindelijk weer opgetrokken werd. 

J. De prijzen in de landbouw. 

In het hoofdstuk Prijzen en Lonen namen wij een aantal 
prijzenreeksen op die wij hier alleen kunnen gebruiken in de 
vorm van het vijfjaarlijks gemiddelde. In bijlage 122 geven wij 

de vijf jaarlijkse prijzen van dieren, van landbouwwerktuigen, 

van tarwe en gerst en de vijf jaarlijkse gemiddelden van pachten, 
belastingen en watergeschot. 

4. Het landbouwmaterieel op de hoeven. 

Uit de staten van goederen was het mogelijk een door-

snede va n het gebruikte landbouwmaterieel te bekomen. Wij ver-
onderste lden dat dit meterieel in de loop van de XVIe en 
eeuw vrij gelijkvormig bleef, dit werd dan ook bevestigd 

de gegevens uit de staten van goederen. 

In de polders werden volgende werktuigen gebruikt: 

Bedrijf P4 P2 E R w K c p ( 19) 

2 ha 1 1 1 
5 ha 1 1 1 1 
8 ha 1 2 1 1 2 
10 ha 1 2 1 1 1 2 
15 ha 1 2 1 1 1 2 
20 ha 1 1 2 1 1 1 2 
25 ha 1 J 1 2 1 1 2 
JO ha 1 J 1 2 1 1 2 
40 ha 2 J 1 2 2 1 2 
G 15 ha 2 J 1 2 2 2 J 
G JO ha 2 J 1 2 2 2 J 

In het zandleemgebied krijgen wij dan volgende toestand: 

Bedrijf 

2 ha 
4 ha 
10 ha 
14 ha 
20 ha 
JO ha 

PJ 

1 
1 
1 
1 

P2 Pl 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

E 

1 
1 
1 
2 
2 
2 

R 

1 
1 
1 
1 

w 

1 
2 

K 

1 
1 
1 
1 

c 

1 
1 
1 
1 

p 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

XVI I e 
door 
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E. De bedrijfsresultaten op de polderbedrijven. 

In het poldergebied willen wij ons in de eerste plaats 
wijden aan de veeteeltbedrijven waarvan er negen in een model 

werden uitgedrukt. Eerst komt een groep kleine bedrijven van 

2, 5 en 8 ha aan bod, dan volgt de groep middelgrote bedrijven 

met hoeven van 10, 15 en 20 ha en uiteindelijk de grote hoeven 
met bedrijven van 25, JO en 40 ha. Bij de graanteeltbedrijven, 
die in feite veeteeltbedrijven met een groter aandeel van het 
akkerland zijn, werden twee soorten bedrijven weerhouden: het 
zijn de hoeven met 15 en JO ha grond. 

1. De verdeling van het areaal (20). 

Een eerste verdeling die kan gemaakt worden is het aan
duiden van de weilanden en akkerlanden binnen het areaal van de 
vermelde modelbedrijven. Op basis van gegevens uit de staten 
van goederen hebben wij een verdeling gemaakt volgens het type 
bedrijf. Grosso modo kan gesteld worden dat op de veeteeltbe
drijven het areaal uit 65 tot 70 % weiden en 35 tot JO% akker
land bestaat. Op de graanteelthoeven schommelt het aandeel van 

het akkerland tussen 50 en 55 % van het totaal. 
Het akkerland kan op zijn beurt verdeeld worden volgens de ver
schillende soorten gewassen, maar in de optiek van het bestu
deren van de bedrijfsresultaten komen alleen die gewassen in 
aanmerking die verkocht kunnen worden of noodzkelijk zijn voor 
de voeding van het landbouwersgezin. 
In eerste instantie komt de tarwe in aanmerking. Gemiddeld werd 
JO % van het akkerland met tarwe bezaaid wat in een aantal ge

vallen niet voldoende was om het gezin en de werklieden te 
voeden. De bedrijven tot en met 10 ha hebben een chronisch te
kort aan tarwe, nochtans schijnen de bedrijvers niets te onder
nemen om dit tekort aan te vullen door een uitbreiding van het 
areaal tarwe. Zij kopen liever tarwe en behouden een deel van 
de grond voor andere teelten waarvan vooral de gerst verkoop
baar was. Het zou verkeerd zijn hier het drieslagstelsel als 

oorzaak van deze toestand te vernoemen, het drieslagstelsel was 
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in de polders reeds lang in onbruik geraakt (21). De l andb ouwe r s 
zaaien niet meer tarwe omdat zij enerzijds over voldoende voe

ders willen beschikken voor hun dieren en anderzijds omdat de 

Ka sselrij Veurne voldoende tarwe produceerde waardoor de land

bouwer zich ten allen tijde kon voorzien van tarwe (22). Be

drijven groter dan 10 ha beschikten wel over voldoende tarwe en 

konden zelfs een deel ervan verkopen. 

Een tweede verkoopbaar gewas was de gerst. Deze vrucht werd ge

teeld als veevoeder maar ook als graangewas voor mense i ijke 
consumptie, wij hebben dan ook verondersteld dat de he l ft van 

de gerstproduktie voor de bierbrouwerijen bestemd was. Zelfs 
de kleins te bedrijven telen gerst en kunnen een klein gedeelte 
van de opbrengst verkopen. 

Het gedeelte van het areaal dat uit weiden bestond wer d voor

behouden voor de veestapel van het bedr ijf. Hoe . die vees t apel 

samengesteld wa s wordt uiteengezet in de volgende r ubr " ek. 

2. De samenstelling van de veesta pel (23). 

De veestapel op de polderbedrijven omvat nagenoeg altijd 
paarden, runderen, va rkens en schapen. Pluimvee was aanwezig 

maar wordt hier buiten beschouwing gelaten. Van de paarden ver

onderstellen wij dat het steeds om werkmerries gaat die jaarlijks 

een veulen werpen; wij weten dat dit een overschatting is die 

echter goedgemaakt wordt door een eerder onderschatte verkoop 

van runderen. Wij kennen het aantal melkkoeien en uit de staten 

van goederen konden wij de verhoudingen berekenen tussen de melk
koeien en de andere soorten runderen. Deze verhouding slaat steeds 

op een toestand op een welbepaald tijdstip en niet op de pro
duktie van runderen op een hoeve. Nemen wij een bedrijf met 15 
melkkoeien: volgens onze berekeningen zijn daar 6 of 7 kalveren 

aanwezig, dit mag niet gelijkgesteld worden met de produktie: 
normalerwijze mag men van deze 15 koeien 15 kalveren verwachten. 

Zelfs al sterft er één derde van deze kalveren, dan blijven nog 

steeds een groter aantal kalveren over dan de vooropgestelde 
6 of 7 dieren. Wij hebben steeds aa ngenomen dat de landbouwer 



- J87 -

alle jonge dieren verkoopt die op één bepaald tijdstip aanwe
zig waren, de andere dieren werden voorbehouden voor de aan
vulling van de veestapel en voor het eigen vlees.Jrbruik. Van
daar dat hoogstwaarschijnlijk meer dieren verkocht werden dan 
het aantal dat wij vooropstelden. 
De tabellen vermelden ook de waarde van de veestapel op het ogen
blik van de '' bedrijfsdoorsnede " zoals die uit de staten van 

goederen te voorschijn komt en de waarde van het aantal verkoch
te dieren op het bedrijf. De waarde van de dieren werd berekend 

aan de hand van de tabellen uit het hoofdstuk Prijzen en Lonen. 

J. Het geïnvesteerde kapitaal (24). 

Om een landbouwbedrijf te kunnen uitbaten had de be
drijver een beginkapitaal nodig. Dit kapitaal diende verdeeld 
te worden over drie posten. Uit de tabellen die in bijlage wer
den opgenomen kunnen wij aangaande de drie posten heel wat in
formatie putten. Wij behandelen deze in de verschillende volgen
de punten. 
a. de veestapel: het grootste deel van het kapitaal werd op
geslorpt door de veestapel: op de kleine bedrijven sc~ommelt 
het aandeel tussen 70 en 80 %, op de middelgrote bedrijven 
ligt het rond 80 % en op de grote bedrijven worden waarden ge
noteerd tussen 80 en 85 %. Deze procenten kunnen schommelen 
naargelang de periode maar vertonen nooit opvallende afwijkin

gen. 
b. het zaaizaad: komt op de tweede plaats: op de kleine be
drijven werd gemiddeld 15 tot 20 % van het kapitaal aan zaai
zaad besteed, op de middelgrote bedrijven gaat gemiddeld 10 % 
van het kapitaal naar deze post, op de grote bedrijven schom
melt het aandeel tussen 10 en 15 %. In tegenstelling met de 
vorige post kunnen naargelang de periode vrij grote schommelin

gen optreden, zij moeten gezien worden in het kader van de uit
breiding of inkrimping van het areaal akkerland en in zekere mate 

van de prijsschommelingen van de tarwe. 

c. het materieel: deze post neemt normaal het kleinste deel 

van het kapitaal op; op het kleinste type bedrijf komt hèt 
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grootste aandeel voor, afgezien daarvan schommelt het aandeel 
rond 10 % maar heeft de neiging minder belangrijk te worden 
naarmate de hoeven groter zijn. Op nagenoeg alle bedrijven 
zien wij een bijna ononderbroken stijging van het aandeel van 
het materieel naar het midden van de XVIIe eeuw toe; di t moet 
verklaard worden door de prijsstijging van het materie~l die 
vlugger verloopt dan de prijsstijgingen van de veestapel en 
het zaaizaad. 

Bij de omschrijving van het beginkapitaal en de aanwending ervan 
kan men de vraag stellen hoeveel gemiddeld per ha werd geïn
vesteerd en of er wijzigingen in de groei van het kapitaal op
vielen. In de volgende tabel geven wij enkele gegevens dien
aangaande. 

Evolutie van het kapitaal op de bedrijven. 

Kolommen: A: kapitaal in lb par per ha op de kleine bedrijven; 
B: index; C: kapitaal op de middelgrote bedrijven; 
D: index; E: kapitaal op de grote bedrijven; F: index; 
G: kapitaal op de graanteelthoeven; H: index; I: ge-
middelde voor de polders; J: index. 

Periode A B c D E F G H I J 

1560-64 .30 100 41 100 .36 100 40 100 .39 100 
1565-69 40 lJ.3 56 137 49 1J6 5.3 1.32 52 1.33 
1605-09 37 123 70 171 64 178 77 192 67 172 
1610-14 56 187 68 166 64 178 78 195 68 174 
1615-19 6J 210 68 166 65 181 67 167 66 169 
1620-24 72 240 78 190 67 186 78 195 74 189 
1625-29 92 .307 107 261 97 . 269 102 255 101 259 
16JO-J4 104 J47 109 266 110 J06 120 300 112 287 
1635-.39 104 .347 125 .305 112 Jll 122 .305 119 J05 
1640-44 107 357 143 .349 12.3 J42 144 360 1J6 349 

Bij deze tabel moeten wij enkele opmerkingen maken: 
- voor de polders zien wij een voortdurende stijging tussen 1560 

en 1644 die ongeveer de stijging van de levensduurte tijdens 
dezelfde periode benadert; men mag veronderstellen dat tussen 

1550 en 1644 het beginkapitaal verviervoudigde. 
- het meest kapitaalintensieve bedrijf is het graanteeltbedrijf 

gevolgd door het middelgrote veeteeltbedrijf. Wij mogen hier

bij niet vergeten dat de graanteeltbedrijven toch steeds een 
vrij grote veestapel onderhouden. 
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Het kleine bedrijf vergt het minste kapitaal, het verschil 

tussen klein en middelgroot bedrijf bedroeg in 1560 27 %, 
in 1640 was het 33 %. 

- de groei van het kapitaal per soort bedrijf was het sterkst 
op de kleine bedrijven, het zwakst op de grote bedrijven. 

4. De inkomsten op de bedrijven (25). 

Zeer belangrijk is het te weten welke de inkomsten der 
landbouwers waren, alleen dan kan men door vergelijking met de 

uitgaven nagaan welke bedrijfsresultaten konden geboekt worden. 
De inkomsten bestaan uit de volgende posten, de volle.dige in
komsten werden in bijlage opgenomen. 
a. Het loon verdiend door een der gezinsleden. In de inleiding 
wezen wij erop dat op sommige bedrijven een overschot aan arbeids
krachten bestond, in de modellen hebben wij dit overschot a ls 
volgt verrekend: op een bedrijf van 2 ha kan voor 100 dagen bij

gewerkt worden, op een bedrijf van 5 ha voor 75 dagen. Deze be
schikbare dagen stemmen overeen met het aantal vrije dagen op 
de ze kleine bedrijven. Wij kenden aan de landbouwers die gin-
gen uitwerken het loon van een losse arbeider toe. 
b. De verkoop van tarwe en gerst. Uiteraard gaat het hier om 
het gedeelte van de tarwe- en gerstopbrengst die niet voor de 
voeding of de veevoeding in aanmerking kwam. Het aandeel van 
deze inkomsten in het geheel bedroeg vanaf de bedrijven van 8 ha 
nooit meer dan 15 %. In deze evaluatie moeten wij de kleinere 
bedrijven buiten beschouwing laten omdat het aandeel van de 
lonen van de uitwerkende landbouwers de waarden kan vervormen. 
c. De verkoop van zuivelprodukten. Wij veronderstelden dat alle 
melk in boter werd omgezet en verkocht werd, de bekome~ inkom
sten schommelen op de meeste bedrijven rond 50 % van de totale 
inkomsten. 
d. De verkoop van de overtollige veestapel. Enerzijds zijn er 
de melkkoeien die vervangen werden en verkocht, evenee~s als de 

jonge runderen, anderzijds zijn er de paarden, veulens, varkens 
en schapen die van de hand werden gedaan. Het aandeel van deze 
post kon nogal schommelen maar bleef meestal in de buunt van 
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JO tot 40 %. 

Het grootste gedeelte van de inkomsten op onze modelbedrijven 
werd dus geleverd door de verkoop van zuivel en overtollige 

dieren, het aandeel van de graanverkoop is miniem maar op heel 

kleine bedrijven moet terdege rekening gehouden worden met de 
inkomsten van de uitarbeid van de gezinsleden. 

Uiteindelijk willen wij ook hier blijven stilstaan bij de evo
lutie van de inkomsten per soort bedrijf. Voor de kleine bedrij
ven worden twee resultaten opgegeven: de A- resultaten met in
begrip va n het bijkomende loon; de B-resultaten zonder bijloon. 
Ui ter aard zijn er dan ook twee eindresultaten volgens de zelfde 

indeling . 

Evolutie va n de inkomsten. 

Kolommen: 

Periode 

1560-64 
1565-69 
1605~09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A: de i nkomsten op de kleine bedrijven A in l b pa r per 
ha; B: index; C: de inkomsten op de kleine bedrijven B; 
D: index ; E : inkomsten op de middelgrote bedr ijven; 
F : i ndex; G: inkomsten op de grote bedrijven ; H: index; 
I: inkomsten op de grote bedrijven; J: index ; K: 
totaa l A; L: index; M: totaal B; N: index. 

A B C D E F G H I J K L 

40 100 34 100 47 100 43 100 46 100 45 100 
42 105 J5 lOJ 52 110 50 115 52 llJ 51 llJ 
75 1S7 56 165 7J 15J 68 15S 79 172 72 160 
S2 205 63 1S5 77 164 7J 170 S3 lSO 77 171 
7S 195 59 174 7S 166 7S lSl Sl 176 79 176 
99 247 so 2J5 99 211 ss 205 S9 193 92 204 

12J JOS 104 JOS 112 2JS 111 25S 117 254 114 25J 
1S9 472 171 50J 140 29S 146 J40 14J Jll 146 324 
lJO J25 112 J29 146 Jll 1J9 J2J 140 J04 142 316 
15J JS2 1J4 J 94 177 J77 160 J72 lSl J9J 172 JS2 

M N 

45 100 
51 llJ 
71 15S 
76 169 
7S 17J 
91 202 

113 251 
145 J22 
141 313 
171 380 

Ook bij deze evolutie van de inkomsten moeten een aantai opmer

kingen geformuleerd worden. 
- de inkomsten per ha vertonen voor de polders volgende bewegin

gen: tijdens de twee perioden van de XVIe eeuw waarover wij ge
gevens hebben, stijgen de inkomsten vrij sterk; tijdens de eer
ste drie perioden van de XVIIe eeuw stagneren de inkomsten al

hoewel ze bijna verdubbelden tegenover de vorige perioden uit 
de XVIe eeuw. Vanaf 1620 stijgen de inkomsten tot een eerste 

hoogtepunt in 1630-34 om dan wat terug te vallen en een nieuw 

hoogtepunt te kennen in 1640-44. 
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de bekomen inkomsten werden uiteraard beïnvloed door de prijs

stijgingen van de verschillende landbouwprodukten, toch mogen 
wij niet vergeten dat ook de opbrengsten van de verkoop van 
tarwe, gerst, zuivel en jonge dieren een grote rol spelen, 
het samenvallen van beide elementen ligt aan de basis van de 
hoogtepunten die vermeld werden. 

beschouwen wij de inkomsten per type bedrijf dan moeten wij 
vasstellen dat de kleine bedrijven de grootste inkomsten per 

ha boeken, daarbij speelt het loon van de uitwerkende land
bouwer een niet te onderschatten rol; van de drie .overige 
typen haalt het graanteeltbedrijf de bovenhand. 

- opvallend is ook dat de inkomsten per ha op de middelgrote 
en grote bedrijven en graanteelthoeven weinig van elkaar ver
schillen en dezelfde evolutie vertonen. 

5. De uitgaven van de bedrijven (26). 

Het laatste element uit de bedrijfsresulta ten bevat de 
uitgaven op de bedrijven. Deze uitgaven worden op twee manieren 
besproken. 
a. per bedrijf. 

Op de kleine bedrijven van 2 ha steeg de pacht van ca 35 tot 
ca 50 %, de uitgaven voor tarwe daalden van ca 45 % tot ca 25 % 
terwijl de belastingen 8 tot 9 % van de uitgaven vertgenwoor
digden. Op de kleine bedri jven van 5 ha steeg de pacht van ca 

50 tot ca 65 %, de tarweaankopen daalden van ca 15 tot va 10 %, 
de belastingen vertegenwoordigden 9 tot 10 %. Op de kleine be
drijven van 8 ha stegen de pachtuitgaven van ca 50 tot 60 % ter
wijl de belastingen bleven schommelen rond 9 %.Op de kleine be
drijven mag men rekenen dat de pachten gemiddeld 55 % van de 
uitgaven vertegenwoordigden, de belastingen namen ongeveer 9 % 
voor hun rekening terwijl de tarweaankopen belangrijk waren op 
de kleine bedrijven maar minder omvangrijk werden naarmate de 
bedrijven groter waren. 
Op de middelgrote bedrijven van 10 ha stegen de pachten van ca 
52 tot ca 60 %, de belastingen vertegenwoordigden er 7 % van de 
uitgaven, de delging van het kapitaal en de tienden eisten ca 14 
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en ca 12 % op. Op de middelgrote bedrijven van 15 ha stegen de 

pachtuitgaven van ca 50 tot ca 58 %, de belastingen schommel
den rond 7 %, de delging en de tienden namen ca 11 % voor hun 
rekening maar een nieuwe post werd belangrijk: de lonen van de 
arbeidskrachten bedroegen 10 tot 20 % van de uitgaven. Op de 
middelgrote bedrijven van 20 ha steeg de pacht eveneens van ca 

47 tot ca 56 %, de belastingen vertegenwoordigden ongeveer 6 % 
terwijl de delging en tienden ca 10 en 11 % opeisten; de 

lonen schommdelden tussen 11 en 25 %. Op de middelgrote bedrij
ven moeten wij rekening houden met een stijgende uitgave voor 
de pacht die gemiddeld 50 % van de uitgaven opeiste; de belastin
gen bleven rond 6 tot 7 % schommelen terwijl de lonen vrij on
regelmatig evolueerden en een maximum van één vierde v&n de uit
gaven konden vormen. 

Op de grote bedrijven van 25 ha steeg de pacht van ca 51 tot ca 
58 %, de belastingen schommelden rond 6 %, de delgingen en tien
den vertegenwoordigden 11 tot 12 % terwijl de lonen tussen 11 
en 21 % schommelden. De grote bedrijven van JO ha kennen een pacht 
die steeg van ca 48 tot ca 57 %, de belastingen vertegenwoor
digden ongeveer 6 % en de delging en tienden 10 tot 11 %, de lo
nen bleven schommelen tussen 12 en 26 %. Op de grote bedrijven 
van 40 ha nam de pacht ca 49 tot ca 57 % voor zijn rekening ter
wijl de belastingen ca 6% opeisen; de delging en de tienden 
schommelden rond 11 en 12 %, de lonen evolueerden tussen 11 en 
22 % van de uitgaven. Op de grote bedrijven moet rekening gehou

den worden met het feit dat de pachten ongeveer 55 % van de uit
gaven opslorpten, de belastingen lagen op hetzelfde niveau van 
de middelgrote bedrijven en ook voor de delging en de tienden 
kan dezelfde opmerking gelden. De lonen konden tot een kwart van 
de uitgaven uitmaken en daalden nooit onder de 10 %. 
Op de graanteelthoeven van 15 ha vertegenwoordigde de pacht 
48 tot 58 % van de totale uitgaven, de belastingen 6 tot 9 %, 
de delgingen 10 tot 13 %, de lonen 5 tot 12 %. Op de g+aan
teel tbedrijven van JO ha eiste de pacht 45 tot 57 % op, de 
delgingen en tienden 10 tot 15 % en de lonen 12 tot 22 %. De 
toestand op de graanteelthoeven was analoog met de toestanden 
op de middelgrote en grote bedrijven. 
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b. per uitgavepost. 
Bij het overlopen van de verschillende posten in deze ru

briek zijn er een aantal die weinig representatief zijn, zoals 

de post " watergeschot ", andere daarentegen verdienden de vol
le aandacht. Drie posten willen wij daarbij nader onderzoeken: 
de pachten, de belastingen en de lonen. 
aa. de pachten. 

Wij onderzochten per soort bedrijf het aandeel van de pach
ten in het geheel van de uitgaven, in de volgende staat geven 
wij de uiterste waarden: 
periode klein middelgroot groot graanteelt polders 

bedri ,j f bedri,jf bedri ,j f bedri,jf 
1560-64 51 % 50 % 51 % 50 % 51 % 
1605-09 55 48 47 47 51 
1640-44 62 58 58 57 58 

Onmiddellijk moeten wij vaststellen dat de druk van de pacht op 
de uitgaven groter is op de kleine bedrijven dan op de andere: 
de pacht daalt er nooit onder 50 % en stijgt tot 62 %. Dit 
moet gezien worden in een andere kontekst dan die van de mid
delgrote bedrijven en grote hoeven: op de kleine bedrijven valt 
geen loonlast te noteren die toch vrij aanzienlijk kan zijn, van
daar het grotere aandeel van de pacht in het totaal. Op de andere 
bedrijven is de evolutie volledig analoog: de pachtdruk is het 
laagst in 1605-09, het hoogst op het einde van de periode. 
Alhoewel de lonen relatief minder gaan betekenen in de totale 
kosten is het vooral het stijgen van de nominale pachtprijzen 
vanaf 1630 dat een grote rol speelt (27). 
Wij mogen ons hier afvragen of de situatie die wij in de polders 

van de Kasselrij Veurne vaststelden ook in andere landbouwge
bieden voorkwam. In de bestaande literatuur vonden wij enkele 
vergelijkingspunten. Wij moeten hierbij opmerken dat de ene 
auteur de pacht tegenover de inkomsten stelt, terwijl de andere 
auteur de pacht met de uitgaven vergelijkt. Het was echter niet 
mogelijk de verschillende gegevens te uniformiseren. Jammer ge

noeg hebben de meeste auteurs zich weinig bekommerd om de uit
werking van deze elementen, zij zijn echter essentieel voor een 

studie van de bedrijfsresultaten in de landbouw. 
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In Lorreinen gaat 45 tot 66 % van h~t bruto inkomen naar de 
pacht, in de Kass~lrij Veurne was dat 51 % (28). In de streek 
rond Parijs ging 64 % van de uitgaven naar de pacht, dit vol
gens de berekeningen van J. Jacquart (29). Voor de streek rond 

Beauvais kwam P. Goubert tot het besluit dat 60 % van de bruto 
inkomsten naar pacht en belastingen ging (JO). H. Neveux stelde 
vast dat in de Cambrésis tijdens de late middeleeuwen 40 % van 
de uitgaven naar de pacht ging (Jl). E. Le Roy Ladurie stelt 
dat omstreeks 1550 een zesde tot een derde van het brutoprodukt 
naar pachten en belastingen ging, een eeuw later bedroeg die 
verhouding een vijfde tot de helft (J2). 
In Engeland zou volgens de modellen opgemaakt door J. Thirsk 
op een hoeve van JO acres in 1600-1620 25 % van de onkos ten naar 
de pacht gaan, op een schapenhoeve van 500 acres zou dit 4J % 
zijn (JJ). In een recente studie die vooral de . Engelse land
bouwrevolutie behandelt stelt Mingay dat de pacht 25 % van het 
kapitaal zou uitmaken, in de Kasselrij Veurne was dit 66 % (J4). 
Ten slotte vermeldt C. Baars in zijn studie over de Beijerlanden 
dat de pacht goed is voor 50 % van de uitgaven (35). 
Uit de verschillende vermeldingen - die soms zeer moeilijk ver
gelijkbaar zijn - mogen wij besluiten dat de pacht in de Kassel
rij Veurne het midden houdt tussen de hogere waarden in de 
omgeving van Parijs en Beauvais en in Lorreinen en de lagere 
waarden die E. Le Roy Ladurie voorop stelt en in Engeland 
werden genoteerd. 
bb. de lasten. 

Onder de term lasten willen wij drie posten uit de uitgaven 
samenbrengen: 
- de belastingen, zowel die aan de Kasselrij betaald als de im

post, het maalderijgeld en het bestiaalgeld. 
- het watergeschot. 
- de tienden, die hier gemakshalve werden berekend als 10 % 

van de inkomsten. 
Wij voegden deze drie posten samen en gingen na welk aandeel ze 
in de totale uitgaven hadden. In de volgende tabelgeven wij de 

procenten volgens soort bedrijf: 
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Periode Klein Middelgroot Groot Graanteelt Polders 
bedri,jf bedrijf bedri,jf bedrijf 

1560-64 19 % 22 % 21 % 21 % 21 % 
1605-09 22 21 20 22 21 
16J O-J4 21 20 20 18 20 
16J5-J9 20 21 21 21 21 

Ontegensprekelijk is er de gelijkheid van de lasten zowel per 
soort bedrijf als per periode: men mag gerust aannemen dat de 
lasten samen 20 tot 21 % van de totale uitgaven vertegenwo or
digden. 
Pacht en lasten zouden dus samen 70 tot 80 % van de uitgaven 
kunnen uitmaken naargelang de periode en de aard van het be
drijf. Binnen de groep van deze lasten willen wij één pos t na
der beschouwen: de groep belastingen verdienen wat meer aandacht. 

In de volgende staat geven wij enkele procentuele aandelen van 
de belastingen in de uitgaven: 

Periode Klein Middelgroot Groot Graanteelt 
bedri,jf bedri,jf bedri,jf bedri,jf 

1560-64 8 % 6 % 6 % 6 % 
1605-09 10 8 7 7 
16JO-J4 7 7 6 7 
1635-39 10 9 9 9 

Benevens het procentuele aandeel van de belastingen in 
gaven kunnen wij 
Kasselrij Veurne 

de evolutie 
stellen: 

Periode 

1560-64 
1605-09 
1630-34 
1635-39 

van de 

Index 
100 
259 
383 

totale belastingen 

592 (J6) 

Polders 

6 % 
8 
7 
9 

de uit-
in de 

De tabellen leren ons dat enerzijds de kleine bedrijven een gro
ter percentage belastingen tegenover de uitgaven kennen dan de 
andere bedrijven en dat anderzijds de belastingen in de tijd een 
steeds groter aandeel in de uitgaven gaan opeisen. Daar de be
lastingen ofwel per persoon ofwel per ha werden betaald was het 
aandeel in geld voor de kleine als voor de grote bedrijven pro

portioneel hetzelfde. 
De stijging van de totale belastingen in de Kasselrij Veurne 
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- vooral na 1635 - is veel sterker dan die van de levenskosten 
of van de pachprijzen wat ook uit de boven vermelde inqex 
merkbaar is. 

Voor Frankrijk heeft M.Morineau een berekening gemaakt om na te 

gaan welke druk de belastingen op de landbouwmaatschappij hadden. 
Volgens dezelfde berekeningsmethode stellen wij de waa~den van 
de Kasselrij Veurne naast die uit Frankrijk (37): 

Periode Frankri,jk Kasselri ,j Veurne 

1547 4,2 % van de oogst 
1559 6,6 5 % van de oogst 
1588 5 
1607 8,1 7 
1615 8,2 5 
1641 14,4 7 

Twee zaken vallen op in de bovenstaande tabel: de fiscaliteit 
in de Kasselrij Veurne ligt lager dan in Frankrijk, de stij

ging van de fiscaliteit in beide gebieden is gelijklopend, uit
genomen voor de laatste periode waar in Frankrijk een veel ster

kere aanwas van de belastingsdruk moet genoteerd worden. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat tijdens de eerste helft van 
de XVIIe eeuw - maar vooral tijdens het tweede kwart - in Frank
rijk een reeks opstanden uitbreken juist omwille van de zware 
fiscaliteit. In de Nederlanden blijft het tijdens dezelfde peri
ode rustig (38). Ook tijdens de XIVe eeuw stelde G. Bois vast 
hoe moordend de fiscaliteit voor de bevolking van Normandië 
was; zo moest een landbouwarbeider JO dagen extra werken om 
zijn belastingen te kunnen betalen, ter vergelijking: in 1560 
betaalde een landbouwarbeider in de Kasselrij Veurne 4 lb par 
waarvoor hij 8 dagen diende te werken. Tegenover de zware druk 
van de fiscaliteit in Frankrijk moeten wij een merkelij~ betere 
toestand in de Kasselrij Veurne vooropstellen (J8B). 
Verder vergelijkingsmateriaal is nauwelijks voorhanden: alleen 
J. Jacquart vermeldt dat 21 % van de uitgaven naar de fiscus 
gaat (39). Wel geeft J. De Vries de evolutie van de bel~sting 
per morgen in Holland zodat wij een kleine vergelijking kun

nen maken: 
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Jaar Kasselrij Veurne Frankrijk Holland 
Index Index Index 

1550 100 100 100 
1645 757 1054 1200 (40) 

Wat boven reeds werd gesteld blijft ook hier van toepassing: de 
belastingsdruk is merkelijk lager in de Kasselrij Veurne dan 
in Frankrijk en in Holland; ook de stijging van die belastings
druk was veel minder uitgesproken in de Kasselrij Veu~ne. 
cc. de lonen. 

Daar de lonen alleen maar voorkomen op de middelgrote en 
grote bedrijven zullen wij alleen rekening houden met de 
toestand op deze bedrijven. In de volgende tabel geven wij het 
procentuele aandeel van de lonen in de uitgaven: 

Periode Middelgrote Grote 
bedri,jven bedri,jven 

1560-64 12 % 15 % 
1605-09 19 22 
16JO-J4 12 12 
1640-44 9 11 

De tabel leert ons dat de lonen vanaf 1605 sterk gaan dalen en 
tot op de helft vallen, de oorzaken van deze evolutie moeten ge
zocht worden enerzijds in de evolutie van de jaarlonen zelf: deze 
dalen van 1605 tot 16JO en stijgen dan opnieuw; anderzijds is 
er de tendens op de bedrijven om het personeel te verminderen 
waardoor de lonen gaan dalen als post in de uitgaven. Wij moe
ten hierbij ook terdege rekening houden met een verhoging van 
het rendement per arbeider naar het midden van de eeuw toe. 

6. De bedrijfsresultaten in de polders. 

Voor ieder type bedrijf en voor ieder model afzonder
lijk konden wij het rendement berekenen. Door het verschil tus
sen inkomsten en uitgaven tegenover het beginkapitaal te stel
len konden wij een rendement in procent weergeven. Voor ieder 

bedrijf afzonderlijk werden de resultaten opgenomen in bijlage 
128, hier houden wij ons bij een meer globaal resultaat per 

type bedrijf. 
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Bedrijfs re sulta ten in procent. 

Kolommen: A: bedrijfsresultaat in% op de kleine berlrijven A; 
B: idem op de bedrijven B; C: op middelgrote bedrij
ven; D: op grote bedrijven; E: op graanteeltbedrij
ven; F: voor de polders met kleine hoeven A; G: voor 
de polders met kleine hoeven B. 

Periode 

1560-64 
1565-69 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A B C D E F 
33 10 39 34 36 35 
22 7 33 34 34 33 
51 3 14 4 17 12 
41 7 17 8 20 16 
17 -13 6 7 13 9 
31 6 21 16 15 18 
26 -1 13 18 22 18 
61 43 25 JO 27 29 

6 -12 14 11 10 11 
18 1 23 17 23 22 

G 

35 
33 
11 
14 

7 
16 
17 
28 
11 
21 

Daar wij de resultaten van de kleine bedrijven opsplitsten 
in een resultaat A, waarbij de lonen van de uitwerkende boeren 
werden meegeteld, en in een resultaat B, waarbij die lonen niet 
werden opgenomen, kunnen wij twee eindresultaten van de polders 

weergeven. Het eindresultaat weerspiegelt het gemiddelde procent, 
maar dan een afgewogen gemiddelde: ieder bedrijf neemt een bepaal

de oppervlakte in van het totaal in de polders, volgens dit aan
deel werden de resultaten in het eindresultaat verrekend (41). 

Onmiddellijk aansluitend bij deze tabel moet een tweede gevoegd 
worden waarin per type bedrijf de bedrijfswinsten of bedrijfs
verliezen werden opgenomen zowel in lb par per ha als " gede-
fla teerd " in hl tarwe per ha. 

Bedrijfswinst en verlies in lb par en in hl tarwe per ha. 

Kolommen: zie boven. 
Periode 

1560-64 
1565-69 
1605-09 
1610-14 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A 
lb hl 

10 2,1 
9 1,6 

19 2 
2J 2,3 
11 1 
22 1,7 
24 1,7 
63 4 

6 0,4 
19 1,2 

B 
lb hl 

3 o,6 
J 0,5 
1 0,1 
4 0,4 

-8 -0,7 
4 O,J 

-1 -0,1 
45 2,8 

-13 -0,9 
1 0,1 

c 
lb hl 

16 3,2 
18 J,2 
10 1 
12 1,2 

4 o,4 
16 1,2 
14 1 
27 1,7 
18 1,3 
33 2,1 

D 
lb hl 

lJ 2,6 
17 3 
3 0,3 
5 0,5 
4 0,4 

10 0,8 
17 1,2 
33 2,1 
12 0,9 
21 1,3 

E 
lb hl 

14 2,8 
20 J,6 
12 1,2 
16 1,6 

9 0,8 
12 0,9 
22 1,5 
J2 2 
12 o, 9 
34 2 

F 
lb hl 

14 2,8 
17 J 

8 o,8 
11 1,1 

6 0,5 
lJ 1 
18 1,2 
JJ 2,1 
lJ 0,9 
29 1,8 

G 
lb hl 

13 2,6 
17 3 
7 0,7 

10 1 
5 0,4 

12 0, 9 
17 1,2 
32 2 
13 0,9 
28 1,8 
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Met de beide bovenstaande tabellen zijn wij aan dit punt geko
men dat wij als hoofddoel van dit onderzoek vooropgesteld hadden: 

te weten komen wat de landbouwer met zijn dagelijkse ar beid 

kon verdienen en meer nog wat hij normalerwijze kon opzij zetten. 
Alhoewel wij kleinere kosten, zoals herstellingen van stallen en 
huis, niet in de uitgaven konden opnemen, kunnen wij over een 
betrouwbaar systeem beschikken om de bedrijfsresultaten te 
berekenen en te evalueren. De bedrijfsmodellen zoals w! j die 
opbouwden en gebruikten, beschouwen wij dan ook als he t enige 
betrouwbare middel om de bedrijfsresultaten te berekenen tot 
op het ogenblik dat een voldoende aantal - en dat is mi nstens 
een paar tientallen - bedrijfsboekhoudingen gevonden wprden 
en bestudeerd worden. Wij twijfelen er trouwens sterk aan of 
ooit dergelijke dokumenten in grote getale zullen gevonden worden. 
Laten wij de resultaten evalueren. 
Bij het beschouwen van de tabellen vallen onmiddellijk dr ie pe

rioden op: 1615-19, 1630-34 en 1635-39. Wij bespreken die pe
rioden a chtereenvolgens: 

de periode 1615-19 vertoont lage waarden, WlJ zien dat de 
uitgaven op de meeste bedrijven de inkomsten sterk benaderen 
en de reden moet dan ook in de eerste post gezocht worden: de 
uitgaven voor lonen aan het personeel gingen sterk stijgen. 
Op dat ogenblik namen de meeste bedrijven meer personeel in 
dienst terwijl de lonen nog vrij hoog lagen. Tegelijkertijd 
moest meer graan voor eigen consumptie voorbehouden wórden 
of diende er meer graan aangekocht te worden, in ieder geval 
kon minder tarwe op de markt gebracht worden. Op de meeste 
bedrijven blijven de inkomsten uit de dierenverkoop gelijk 
of dalen tegenover de vorige periode. 

de periode 1630-34 vertoont zeer hoge waarden, hier zien wij 

de inkomsten sterk aangroeien vooral door een zeer hoge zui

vel verkoop die gepaard gaat met een even sterke verkoop van 
jonge dieren op de meeste bedrijven. De lage tarweopbrengst 
tijdens deze periode werd goedgemaakt door de hoge tarweprijs. 
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de periode 1635-39 vertoont opnieuw lage waarden, hier zien 
wij de inkomsten uit zuivel- en dierenverkoop sterk dalen 
enerzijds maar anderzijds begon juist in deze periode zowel 
de pacht als de fiscaliteit harder te drukken op de uit
gaven. 

Na deze voorafgaandelijke beschouwing kunnen wij overgaan tot 

de eigenlijke evaluatie die wij tweeledig willen houden: 

enerzijds per type bedrijf, anderzijds globaal voor de polders. 
a. per bedrijf. 
aa. de kleine bedrijven. · 

In deze groep werden drie modelbedrijven verwerkt: de be
drijven met 2 en 5 ha oppervlakte vertonen een afwijking tegen
over het derde modelbedrijf met een oppervlakte van 8 ha en 

tegenover de grotere bedrijven. In de twee eerstgenoemde hoeven 

werd rekening gehouden met een zeer reëel arbeidsoverschot. Er 
werd verondersteld dat dit arbeidsoverschot werd geëxploiteerd 
onder de vorm van uitarbeid door de landbouwer gedurende een 
aantal dagen. Uit die arbeid kon een aanzienlijk loon gehaald 
worden dat voor de bedrijven van 2 ha tot ongeveer 70 % van 
het bedrijfsinkomen kon betekenen. Zelfs met dit bijkomend loon 
zien wij echter hoe de kleine bedrijven van 2 ha vanaf 1635 
toch in moeilijkheden komen en negatieve cijfers laten afdruk
ken. Rekening houdend met dit bijkomstig loon zien wij hoe 
anderzijds de bedrijven zeer goede resultaten boeken en dit 
zowel voor als na de grote crisis van het einde van de XVIe 
eeuw. Toch waren deze bedrijven zeer conjunctuurgevoeiig: de 
crisis wordt het eerst gevoeld op deze bedrijven. In t565 daalt 
het rendement onder druk van de prijsstijgingen van tarwe en 
dieren die zich laten voelen in een hoger bedrag nodig voor de 
aflossing van het gestegen kapitaal en in hogere uitgaven voor 
tarweaankopen. Na 1635 werd de druk van de pacht en de belastin
gen te zwaar en begonnen de rendementen sterk te dalen. Ondanks 
deze negatieve aspecten, die vooral het bedrijf van 2 ha tref
fen, zien wij dat de kleine landbouwers, dank zij hun uitarbeid 
maar vooral dank zij hun eigen arbeid op de hoeve zeef goede 

resultaten kunnen boeken. Wanneer wij benevens de procen~en de 
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bedrijfswinsten beschouwen, moeten wij noteren dat de periode 

1605-JO voor de kleine boeren zeker zo gunstig was als in de 

periode 1560-69: de in tarwe uitgedrukte bedrijfswinst kon in 

de XVIIe eeuw het niveau van de tweede helft van de XVIe eeuw 

bijhouden en zelfs geregeld overtreffen. De kleine bedrijven 

zijn in de normale omstandigheden zeer goed leefbaar. Naast 

de bedrijven met een extrainkomen uit de uitarbeid van de 

landbouwer kunnen wij de bedrijven stellen waarin geen rekening 

werd gehouden met de eventuele uitarbeid van de boer. De be

drijfsresultaten van deze groep B zijn dan ook totaal anders dan 

die van groep A binnen de kleine bedrijven. De bedrijven van 2 

ha zijn haast altijd deficitair, die van 5 ha zeer dikwijls. 
Het bijkomende loon was wel nodig om de gezinsinkomsten te ver

hogen . Zo zien wij resultaten die verschillende malen negatief 

waren zoals in 1615-19, 1625-29 en 16J5-J9. Het hoogste ren

dement werd genoteerd in 16JO-J4 toen de kleine bedrijven 43 % 
konden laten afdrukken. Uit de cijfers mogen wij besluiten 

dat het kleine bedrijf zonder de bijarbeid van de boer nau
welijks leefbaar was en bij de minste mislukking deficitair 
werd. 

bb. de middelgrote bedrijven. 

Drie modelbedrijven werden in deze groep opgenomenr het zijn 

de hoeven met een respectievelijke oppervlakte van 10, 15 en 

20 ha. In tegenstelling met de kleine bedrijven is er hier 

geen sprake meer van overtollige arbeidskrachten maar moet in

tegendeel bero~p gedaan worden op vaste en tijdelijke werkkrach

ten naargelang de grootte van het bedrijf. De lonen aan deze 
arbeiders uitbetaald gaan vooral in het begin van de XVIIe eeuw 

zwaar doorwegen op de uitgaven. De bedrijfsresultaten in pro

cent uitgedrukt tonen onmiddellijk een·groot verschil aan 

tussen de periode voor en na de crisis. Na de crisis werd geen 

enkele maal het niveau van de XVIe eeuw meer bereikt. De winsten 

in hl tarwe uitgedrukt vertoonden dezelfde evolutie: voor de 

crisis hoge winsten - de hoogste van alle typen bedrijven die 

hier aan bod komen -, na de crisis lagen de winsten la~er dan 
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tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw - de winsten daalden 

tot op de helft - maar na de crisis werd toch een voortdurende 
verbetering vastgesteld naar het midden van de XVIIe eeuw t oe. 
Vooruitlopend op de bespreking van de andere typen veeteelt
bedrijven kan gerust gesteld worden dat het middelgrote bedrijf 
het meest rendabele veeteeltbedrijf was in de Kasselrij Veurne 
zowel tijdens de XVIe als tijdens de XVIIe eeuw. De goede 
rentabiliteit moet gezocht worden in de intensiteit van de 
landbouw op deze hoeven die vooral tot uiting komt in de vee
teelt. De boeren houden op de middelgrote bedrijven propor

tioneel meer dieren op hun weiden dan de andere typen bedrijven 
waardoor zij een grotere opbrengst aan dieren en zuivel kon
den noteren. Een groter aantal dieren per ha weiland zou moeten 
uitmonden op een grotere mestproduktie die op haar beurt een 
hoger rendement van de graangewassen moet meebrengen. De bron
nen lieten echter niet toe daarover betrouwbare gegevens voor 
te stellen. Aansluitend moet genoteerd worden dat geen enkele 

van de modelbedrijven enig verlies boekte, alleen het bedrijf 
van 15 ha moest zich tijdens de periode 1615-19 tevreden stel
len met een nulgroei. 
cc. de grote bedrijven. 

In deze groep bedrijven werden drie modelhoeven opgenomen: 
de respectievelijke grootte bedroeg 25, JO en 40 ha. Op deze 
bedrijven lag de loonlast nog hoger dan op de middelgrote be
drijven: in verhouding waren er wel minder werkkrachten op een 
groot dan op een middelgroot bedrijf, maar in aantal waren de 
meeste werkkrachten op de grote hoeven te vinden. Op deze be

drijven werden de weiden minder dicht met vee bezet waardoor 
proportioneel een lagere opbrengst van de zuivel en de veever
koop diende genoteerd te worden. Hierin moet dan ook een ver
klaring gezocht worden voor de lagere rendementen die op de 
de grote bedrijven geboekt werden. In procent uitgedrukt vertoon
den de rendementen een sterk verschil tussen de periode voor 
en na de crisis. Een beter beeld wordt weergegeven wanneer de 

bedrijfswinst in hl tarwe wordt uitgedrukt. Na de cri~is lag 

de winst op een vijfde van die in de tweede helft van de XVIe 
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eeuw, later gaan de winsten langzaam stijgen om in 16JO-J4 e ~n 

hoogtepunt te bereiken met een waarde die zeer dicht staat bij 

de toestand in de tweede helft van de XVIe eeuw. De hoge lonen 

voor de niet uit te schakelen werkkrachten, de verhoogde druk 

van de lasten en het stagneren van de inkomsten door een rela
tieve verlaging van de prijzen der landbouwprodukten zijn ver

antwoordelijk voor de moeilijke start van de landbouwbedrij

ven na de crisis. Wij willen er de nadruk opleggen dat deze 

vaststelling voor alle bedrijven geldt - uitgenomen voor de 

kleine bedrijven - maar dat de grote bedrijven door ~un struc

tuur er gevoeliger aan zijn dan de middelgrote bedrijven. Een

maal de prijzen opnieuw en vooral na 1615 stegen, kon ook op 

de grote bedrijven een rendementsverbetering vastgesteld worden. 
Toch mogen wij niet uit het oog verliezen dat de grote bedrijven 

met een oppervlakte van JO ha tussen 1605 en 1619 lichte ver

liezen liet noteren. 

dd. de graanteeltbedrijven. 

In tegenstelling met de rundveeteeltbedrijven werd op de 

graanteelthoeven meer aandacht geschonken aan de produktie van 

granen, vooral dan van tarwe en gerst. De resultaten van dit 
type bedrijf, waarvan twee modellen voorhanden waren, namelijk 
hoeven met 15 en 20 ha cultuurland, verdienen wat meer aandacht. 

De resultaten in procent uitgedrukt vertonen zeer hoge waarden 

tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw en een zeer goede start 

bij het begin van de XVIIe eeuw. Tijdens de volledige eerste 

helft van de XVIIe eeuw dalen de rendementen nooit zo laag als 

op de rundveeteeltbedrijven. De evaluatie van de bedrijfswinsten 
uitgedrukt in hl tarwe moet tot volgend besluit leiden: de 

graanteeltbedrijven kenden de beste start na de grote crisis 

en wisten de hoge winsten - op enkele mindere perioden na - te 
handhaven tijdens de volledige eerste helft van de XVIIe eeuw. 

De verklaring van de goede start na de crisis moet gezocht wor

den in de goede opbrengsten van tarwe en gerst enerzijds en 

anderzijds door de sterke prijsstijging van de paarden tijdens 

de periode 1609-14. In de volgende periode lagen de inkomsten 
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uit granen iets lager maar werden aangevuld door een hogere 
opbrengst van de zuivelverkoop. Zonder men van een georgani

seerde paardenteelt en paardenhandel kan spreken, moet men 

er toch mee rekening houden dat de graanteeltbedrijven door 

hun grotere oppervlakte akkerland proportioneel meer paarden 

nodig hadden en dus ook meer paarden konden afzetten. 

Het graanteeltbedrijf komt dus naar voor als het meest ren

dabele bedrijf uit de polders. Het is dan ook logisch dat 

in deze landbouwstreek het aantal graanteeltbedrijven in 

stijgende lijn zal gaan gezien de goede bedrijfsresultaten. 

In een vorig hoofdstuk berekenden wij aan de hand van de sta

ten van goederen de verhouding tussen de graanteelthoeven en 

de andere bedrijven binnen de polders. Het resultaat was in 

overeenstemming met wat hier kon vastgesteld worden. Voor 

de eerste helft van de XVIIe eeuw zien wij een voortdurende 
aangroei van deze graanteelthoeven. Dat er niet meer bedrijven 

overschakelden naar de graanteelt moet gezien worden in het 
licht van de heersende pachtgewoonten: heel wat eigenaars 
lieten niet toe dat meer dan één derde van de landerijen 

uit akkerland bestond (42). 

b. globaal voor de polders. 

De globale resultaten die wij voor de polders konden be

rekenen werden niet gebaseerd op gewone rekenkundige gemiddel

den maar op afgewogen gemiddelden: wij lieten ieder type be

drijf meespelen volgens het aandeel die deze typen bedrijven in 
het cultuurland binnen de polders hadden. Uiteindelijk konden 

wij beschikken over de bedrijfsresultaten uitgedrukt in pro

cent en in lb par en in hl tarwe per ha. 
Voor de tweede helft van de XVIe eeuw konden wij maar over twee 

vijfjaarlijkse perioden beschikken. De zeer hoge winsten die 

tijdens deze periode geboekt werden, roepen toch de vraag op 

of dit een eenmalig verschijnsel was of één element uit een 
doorlopende evolutie. Om op deze vraag antwoord te kunnen ge

ven zochten wij naar een middel om de resultaten uit te breiden. 

Als werkhypothese namen wij aan dat de verhoudingen binnen het 

areaal en de veestapel, evenals de opbrensgt van granen en melk 
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van dezelfde orde waren als die in 1560-64. Wij kennen wel de 

prijzen van tarwe, gerst en boter voor de toegevoegde perioden, 
maar voor de andere produkten moesten wij het bij een veronder
stelling houden. Wij veronderstelden dan dat de waarde van de 
veestapel en de verkoop van de dieren kon geschat worden in 

funktie van de index der levenskosten. Uiteindelijk verkregen 
wij resultaten - die in bijlage 129 werden opgenomen - die voor 
een groot deel op veronderstellingen berusten en voor een 
klein deel op exacte cijfers. Wij zullen dan ook deze resultaten 
met de grootste omzichtigheid hanteren en er steeds mee rekening 
houden dat ze tien procent onder of boven de werkelijke waarden 

~ 

konden schommelen. Uiteindelijk durvan wij de bekende resul
taten uit de tweede helft van de XVIe eeuw aanvullen met de 

gegevens voor de perioden 1550-54 en 1575-79. In de volgende 
tabellen krijgen wij dus een nieuw beeld voor de tweede helft 
van de XVIe eeuw. 

Bedrijfsrendementen in de tweede helft van de XVIe eeuw. 

Kolommen: A: kleine bedrijven A; B: kleine bedrijven B; c : 
middelgrote bedrijven; D: grote bedrijven; E: graan-
teeltbedrijven; F: gemiddelde A; G: gemiddelde B. 

- in_pro.s,e:!}t~n..:.. 

:12eriode A B c D E F G 

1550-54 32 12 39 31 22 29 29 
1560-64 33 10 39 34 36 35 35 
1565-69 22 7 33 34 34 33 33 
1575-79 39 18 48 44 36 43 43 
- in lb QaI en hl tarwe QeI ha. - - -
periode A B c D E F G 

lb hl lb hl lb hl lb hl lb hl lb hl lb hl 

1550-54 8 é,l 3 0,8 13 3,4 10 2,6 7 1,9 10 2,6 9 2,4 
1560-64 10 2 3 0,6 16 3,2 13 2,6 14 2,8 14 2,8 13 2,6 
1565-69 9 1,6 3 0,5 18 3,2 17 3 20 3,6 17 3 17 3 
1575-79 17 2 8 1 28 .3, 4 2.3 2,8 21 2,5 24 2,9 23 2,8 

Zowel globaal voor de polders als voor de verschillende typen 
bedrijven moet een sterke stijging van de procenten tussen 
1550 en 1579 worden vastgesteld. Daarbij valt vooral het zeer 
hoge rendement van de middelgrote en grote bedrijven op. Uit
gedrukt in tarwe vertoont de bedrijfswinst een meer genuanceerd 

verloop: voor alle bedrijven - de kleine uitgezonderd - stijgt 
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de bedrijfswinst gedurende de volledige periode tot 1575, dan 

zet de daling in. Is dit een normale evolutie ? Uit de vorige 
hoofdstukken weten wij dat enerzijds de prijzen van alle land

bouwprodukten sterk stegen tijdens de periode 1550-1579, en dat 
anderzijds de lonen maar zeer matig omhoog gingen; de pa cht
prijzen konden tijdens dezelfde periode maar moeilijk de stij
ging van de kosten voor levensonderhoud volgen terwijl de fis

caliteit niet steeg maar eerder een dalende tendens vertoonde . 
Aan de hand van deze gegevens moeten wij aannemen dat de win
sten van de landbouwers sterk zullen stijgen gezien_ hun uit
gaven veel minder sterk opliepen dan hun inkomsten. De hoge 
rendementen die wij in de voorgaande tabellen konden noteren 
stemmen perfect overeen met de logische evolutie van de be-
dri jfsresul ta ten die kon afgeleid worden uit de bekende tendens 
van lonen, prijzen en lasten. Voor de landbouwer s van de XVI e 

eeuw waren de jaren 1560-69 blijkbaar gouden jaren : zowel in 

geld als in tarwe uitgedrukt zien wij de winsten sti jgen. In de 

latere periode 1575-79 is reeds een kentering merkbaar: alhoe
wel de boeren nog meer geld ontvangen dan in de vorige perioden 
is de werkelijke winst, uitgedrukt in hl tarwe, licht gedaald. 
De periode 1565-69 schijnt het hoogtepunt te vormen, ~aar dan 

laat de crisis, die zich reeds vanaf 1550 liet aanmelden bij 
de eigenaars van gronden en instellingen die met de pachtop- · 

brengsten moeten leven, zich ook voelen bij de landbouwers 
die hun inkomsten zien stagneren en dalen. Het zou dan ook 
verkeerd zijn de crisis te laten aanvangen in 1583 want de 
periode 1570-74 draagt zeker de crisis in zich. Ogenschijnlijk 
wordt deze bewering tegengesproken door de hoge rendementen 
en de hoge winsten in de landbouw, maar is dit juist ook geen 

teken van crisis wanneer de ene groep in een maatschappij 

buitensporige winsten maakt en de andere groep zijn winsten 

voortdurend ziet verminderen. Deze toestand doet denken aan 
de situatie tijdens de tweede wereldoorlog toen de landbou

wers - dank zij de zwarte markt - zeer grote winsten konden 

maken. 
Vooraleer wij een definitief oordeel over de ~weede helft 
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van de XVIe eeuw kunnen vellen, moeten wij eerst we ten hoe de 
andere bevolkingsgroepen dan de eigenaars en de landbouwers 
deze halve eeuw doormaakten. 

Vanaf 1583 is de politieke situatie zo verslechterd da t van een 
normaal landbouwleven geen sprake is. Alhoewel de boeren van de 
Kasselrij Veurne vrij spoedig de toestand weer konden norma
liseren (4J), moeten wij wegens gebrek aan bronnen wac:hten tot 
1605 eer wij de toestand opnieuw kunnen evalueren. Bi 4 het 
begin van deze bespreking stelden wij dat er drie perioden 

waren die een abnormaal verloop vertoonden: 1615-19, 16JO-J4 
en 16J5-J9. Laten wij deze perioden voorlopig buiten beschou
wing dan zien wij de procenten als volgt evolueren: 12 - 16 -
18 - 18 - 22. Het wordt een voortdurende stijging, zi ~ het dan 
minder sterk en uitgesproken dan in de tweede helft Vqn de 
XVIe eeuw. Wij kunnen ook de gedeflatteerde bedrijfswinst be
schouwen, voor dezelfde perioden wordt dit: 0,8 - 1,1 - 1,0 -
1,2 - 1,8 hl. De toestand is hier gelijklopend: er komt eerst 
een zekere stagnatie die vanaf 1625 werd goedegemaakt en in 
1640 het hoogste cijfer haalt. Globaal beschouwd moeten wij de 
eerste helft van de XVIIe eeuw als een rustige periode beschou
wen waarin de landbouwers hun inkomen niet zien achteruitgaan 
maar ook niet buitenissig zagen stijgen. Wij krijgen een totaal 
ander beeld dan tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw: tegen
over de scherpe stijging staat een periode waarin de rendementen 
een eerder langzame stijging vertoenen. Waarom dit eerder lang
zaam stijgend verloop ? Eerst en vooral moeten wij vooropstel-
len dat de tarweprijs in het bijzonder en de levenskostenin
dex in het algemeen veel minder sterk steeg na de crisis dan 
er voor: vooral de periode 1600 tot 1615 vertoonde op prijs
gebied een stagnerend karakter. De lonen van de landbouwarbei
ders daarentegen vertonen een totaal ander karakter, enerzijds 
liggen zij omstreeks 1610 viermaal hoger dan in 1560, ander
zijds vertoonden de lonen dan een wiegvormig verloop met een 
dieptepunt in 1625-29. De pachtprijzen stegen voortdurend en 

sneller dan de index van de levenskosten: omstreeks 16JO werd 
deze index bijgebeend door de pachtprijzen en vanaf dit ogen-
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blik werden de pachten steeds drukkender in de post uitgaven. 
Ook de fiscaliteit verliep anders: de belastingen werden zwaar

der en er werden nieuwe belastingen ingevoerd. Zo krijgen wij 

een volgend beeld: enerzijds evolueren de inkomsten in de nor

male perioden minder snel omdat de prijzen der landbouwproduk
ten aanvankelijk minder snel stegen, wanneer die prijzen dan 

toch gingen stijgen was de post uitgaven ondertussen ook s terk 
gestegen. Anderzijds zien wij lonen, pachten en lasten sterk 

stijgen zodat de winst die voortsproot uit de stijging der 
prijzen van de landbouwprodukten, eerder klein blee~. Tijdens 

dezelfde periode zien de eigenaars - zowel de particulieren 

als de instellingen - hun inkomsten verbeteren en het peil halen 

van voor de crisis en zelfs overtreffen. De boeren stellen 
het goed maar in vergelijking met de tijd voor de crisis lag 
hun inkomen toch iets lager. De eigenaars zagen jaarlijks hun 

inkomsten aangroeien en ook voor dze mensen kon moeilijk sprake 
zijn van een crisis. 

Uiteindelijk kunnen wij ons afvragen hoe de toestand was buiten 
de Kasselrij Veurne. In de bestaande literatuur zi jn nagenoeg 

geen aanwijzingen te vinden betreffende de bedrijfsresultaten. 
C. Baars publiceerde een grafiek waarop hij de bedrijfsresul

taten van een hoeve met een oppervlakte van 50 morgen in de 
Beijerlanden in beeld brengt (44). Uit de grafiek zien wij voor 
de periode 1615-45 behoorlijke resultaten die zelfs iets beter 

waren tijdens de periode 1615-35 dan in de volgende tien jaar. 
Jammer genoeg publiceert de auteur geen cijfers waaruit pro

centen of bedrijfswinsten in tarwe kunnen berekend worden. 
In een recente studie stelt J. Perrot dat in het bekken van 

Parijs, Picardië en Vlaanderen een winst van 20 tot 22 % mag 
gerekend worden ten opzichte van het nettoprodukt (45). In dit 

opzicht mogen wij deze resultaten gerust vergelijken met deze 
die wij zelf konden berekenen. 
Het zou onvergefelijk zijn indien wij hier de tienden buiten 
beschouwing lieten. Boven hebben wij r eeds erop gewezen dat 

wij niet over tiendenreeksen konden bes chikken, wel hebben wij 

in de post uitgaven steeds een uitgave voor tienden berekend. 
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Daarbij namen wij aan dat 10 % van de inkomsten mocht gelijk
gesteld worden met de tiendenbelasting. Uiteraard is de tiende 

geen belasting op de inkomsten maar een belasting op de pro

duktie. Wij namen enkele steekproeven en berekenden de verschul-· 

digde tiendenbelasting op de produktie a rato van 10 %. Daar

tegenover stelden wij 10 % van de inkomsten van de bedrijven. 
Het verschil tussen beide bedragen was zo klein dat wij de 
10 % van de inkomsten gerust mogen gelijkstellen met de tien
den belasting. 

In bijlage 130 geven wij de indices van enkele tiendereeksen 
ter vergelijking: zo stellen wij de berekende tienden van de 

Kasselrij Veürne tegenover de tienden te Onnaing (L1-6) en die 

uit de streek rond Cambrai (47). De drie indices zijn niet 

gelijk maar vertonen tot op zekere hoogte dezelfde t r end: ~i j dens 

de tweede helft van de XVIe eeuw vertonen de tienden een hoog 
niveau, in Onnaing moet toch een daling vastgesteld worden in 

1575-79; na de crisis zien wij in de drie indices een stijgende 
trend: voor de Kasselrij Veurne hoog startend maar traag evo
luerend naar de hoogst waarde, voor Onnai ng een lagere start maar 

een sterkere stijging tot en verval na 1635. Voor de streek 
rond Cambrai stelden wij een vrij hoge start vast gevolgd 
door een weinig stijgende evolutie en een val na 16J5. Bij deze 
evolutie_schets mogen wij aannemen dat voor een aantal rijke 
landbouwgebieden de tienden zich na de crisis vlug herstelden 
en het niveau van voor de crisis bereiken en soms overschrijden. 
Hierbij moeten wij het beeld aanhalen dat E. Thoen aan de hand 
van enkele tiendereeksen uit het gebied rond Gent kon schetsen 

(48). Voor een aantal parochies ziet men een hoog niveau om
streeks 1560-75 en na de crisis wordt in de eerste helft van de 

XVIIe eeuw dit niveau vrij sterk benaderd en soms overtroffen. 

Het Gentse beeld is dan ook in overeenstemming met wat wij voor 
de Kasselrij Veurne konden berekenen. De beste benadering van 
de evolutie in de landbouwproduktiviteit aan de hand van tienden
reeksen komt van E. Le Roy Ladurie (49): hij spreekt er van 

een " modèle belge " waarin ook de Kasselrij Veurne haar plaats 

kan vinden. Zowel Frankrijk als de noordelijke " belgische " 
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gebieden kennen een zeer grote welvaart tijdens de periode 
1500-1560, een welvaart die vooruitloopt op de hoogt epunten 

van de volgende eeuwen. Uiteraard werden alle gebieden ge
troffen door de crisis die zich begon af te tekenen va naf 1560. 
Voor de periode 1600-1645 noteert E. Le Roy Ladurie een zeer 

goede rekuperatie van de tienden waarbij de waarden van voor de 

crisis werden bereikt of overtroffen. Wij kunnen de bewering 

van de auteur bijtreden wanneer hij voor deze periode spreekt 
van een - zij het langzaam kokende - " poule au pot ". Wij 
kunnen deze uitweiding over de tienden afsluiten met de vraag 
welke de verhouding is tussen de landbouwproduktiviteit, be
rekend op basis van tiendenreeksen, en de bedrijfsresulta ten 

die wij hier konden voorstellen. De vergelijking is niet zo 

gemakkelijk: de tienden weerspiegelen inderdaad de l andbouw

produktivi tei t en in zeer grote mate de inkomsten van de land

bouwers. Het is nu eenmaal zo dat bij grotere opbrengsten de 
inkomsten van de landbouwers logischerwijze hoger zullen lig
gen dan bij lagere rendementen. De tiendenreeksen kunnen uit
eindelijk een beeld schetsen van het brutoprodukt van de 
l a ndbouw. De bedrijfsresultaten die wij konden berekenen houden 

r ekening met de uitgaven van de boeren die sterk kunnen schom

melen en onderhevig zijn aan factoren die buiten de l&ndbouw om 

evolueren: het meest frappante voorbeeld kan gezocht worden in 
de evolutie van de belastingen. 
Wij konden hier een nettoprodukt berekenen en dit evalueren 
tegenover het beginkapitaal van het bedrijf. De vergelijking 
tussen brutoprodukt en nettoprodukt geeft verschillende re
sultaten: daar waar het brutoprodukt tijdens de eerste helft 
van de XVIIe eeuw het zelfde peil haalt als tijdens de tweede 

helft van de XVIe eeuw is dit niet het geval voor het netto
produkt dat in de XVIIe eeuw duidelijk onder het niveau van de 

tweede helft van de XVIe eeuw blijft. 
De bedrijfsresultaten die wij konden berekenen berusten in feite 
op de gegevens uit de staten van goederen. Voor gebieden waar 
geen staten van goederen voorhanden zijn of waar alleen enkele 

steekproeven in deze bronnen kunnen genomen worden, moet het 
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mogelijk zijn de bedrijfswinsten te berekenen aan de hand van 
twee elementen: de tienden en de pachten. Op voorwaarde dat 
men de oppervlakte kent van het gebied waarop tienden geheven 
werden, kan men deze gegevens gebruiken om de bruto inkomsten 
te berekenen. Wij mogen trouwens veronderstellen dat de tienden 
ongeveer 10 % van de brutoinkomsten betekenen. Uit de post 
uitgaven weten wij dat de pacht gewoonlijk de helft van de 
uitgaven vertegenwoordigde en de pachtprijzen van allerhande 
instellingen zijn gemakkelijk terug te vinden. Met deze twee 
elementen kan men een benaderende nettowinst van de bedrijven 
berekenen en wij gebruiken daarvoor volgende formule (50): 

NBW= ( T x 10 ) - ( P x 2 ). 

Deze formule kan uiteraard aangepast worden: blijkt nu uit de 

bronnen dat de pacht 60 % van de onkosten uitmaakt dan wordt de 
2 uit de formule vervangen door 1,66. 
Uiteindelijk zal een berekening van het nettoprodukt aan de hand 
van de modellen een nauwkeuriger resultaat opleveren dan het 
gebruik van de bovenstaande formule. 

8. De financiële mogelijkheden van de polderboer. 

Dank zij de modellen konden wij de bedrijfsresultaten 
op zeer korte termijn evalueren. Wij hielden steeds rekening met 
beginnende landbouwers en met de opbrengsten tijdens een eerste 

pachttermijn. 
Willen wij de financiële mogelijkheden van de landbouwers volgen 
op een wat langere termijn, dan kan dit gebeuren met de gegevens 
uit de voorgaande rubrieken. Wij veronderstellen dat een land
bouwer met twee kinderen gedurende 18 jaar of twee pachttermij
nen op zijn bedrijf bleef. Wij nemen ook aan dat na de eerste 
pachttermijn het beginkapitaal afgelost was en dat de post del
ging uit de uitgaven mocht verdwijnen en bij de post inkomsten 
gevoegd mocht worden. Wij telden de winsten samen die geduren
de de opeenvolgende vijfjaarlijkse perioden werden gemaakt. 
Waarom 18 jaar als uitgangspunt nemen? Wij moeten er mee reke

ning houden dat de landbouwers na 18 jaar kinderen hebben die 
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de huwelijksleeftijd bereikt hebben. Wij mogen daarbij ver

onderstellen dat de pachter bij de aanvang van de eerste pacht 

kinderen van 5 tot 10 jaar had. Na 18 jaar is de kans ~eer groot 
dat de landbouwer zijn kinderen financieel zal moeten steunen 

en da t hij het geld, dat hij gedurende die 18 jaar opzij kon 

leggen, zal moeten aanspreken. In onze berekeningen hielden 

wij ons in alle gevallen bij gezinnen met vier personen. Dit is 

in feite irreëel. Tijdens de vermelde 18 jaar konden zich wij

zigingen in het gezin voordoen: enerzijds groeien de kinderen 

op en worden zelf werkkracht waardoor een knecht of een meid 

kan vervangen worden, anderzijds kunnen personen in het gezin 
sterven of door huwelijk het gezin verlaten. Daar wij geen 

gegevens hebben over deze gezinswijzigingen kunnen wij moeilijk 

anders dan bij het uitgangspunt blijven en het gezin met vier 

personen in alle berekeningen weerhouden. In bijlage 131 geven 

wij de verschillende bedragen, hier willen wij ons beperken tot 

het aantonen van dat procent van de hoeve, dat na 18 jaar spa

ren kon aangekocht worden. Wij weerhouden een klein bedrijf 

van 5 ha met en zonder bijarbeid, een middelgrote hoeve van 15 
ha, een grootbedrijf van 25 ha, een zeer grote hoeve Vqn 40 ha 
en een graanteeltbedrijf van 15 ha. 
Wij krijgen dus volgend procent van de hoeve dat kon a angekocht 

worden: 

Soort bedrijf 1602-22 1610-22 1612-JJ 1620-22 1622-42 

5 ha A 71 % 52 % 72 % 57 % 62 % 
5 ha B 6 14 JO 26 22 
15 ha 24 18 25 25 28 
25 ha 27 22 36 33 35 
40 ha JJ 26 41 J6 39 
G 15 ha 40 29 41 36 42 

De leefbaarheid van de kleine bedrijven met bijloon komt opnieuw 

tot uiting in deze tabel, wij mogen echter niet vergeten dat dit 

overschot tot stand kwam dank zij de uitarbeid van de landbou-

wer zoals blijkt uit de resulta ten van de hoeven me t 5 ha waar 

de uitarbeid niet meegerekend werd. Zonder deze uitarbeid hebben 

deze kleine bedrijven het uiterst moeilijk. Voor de andere bedrij

ven mogen wij onmiddellijk stellen dat, hoe groter het bedrijf, 
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des te beter de resultaten zijn. Dit mag dan wel ogenschijnlijk 

in tegenstelling zijn met wat vroeger werd geschreven en waarin 

het graanteeltbedrijf en het middelgrote bedrijf op korte ter

mijn als meer rendabel mocht beschouwd worden dan de andere be

drijven. De cijfers uit de bovenstaande tabel tonen duidelijk 
aan dat de grote bedrijven op halflange termijn beter renderen. 
De tegenstelling vervalt echter wanneer wij erop wijzen dat 

wij hier met twee verschillende berekeningswijzen te doen heb

ben. De bedrijfsrendementen werden berekend tegenover het aan

vangskapitaal, hier wordt de winst na 18 jaar werken - met wis

selende resultaten - uitgedrukt in ha grond en vergeleken met 

de grondprijs maar niet tegenover een beginkapitaal. Het ligt 
dan ook voor de hand dat grotere bedrijven over meer geldmid
delen beschikken dan de kleine en de middelgrote bedrijven bij
zonderlijk als de inkomsten per ha niet ver uit elkaar liggen. 
Opvallend is ook hoe het graanteeltbedrijf van 15 ha op half
lange termijn betere resultaten boekt dan het bedrijf van 40 

ha. Opvallend is ook de golfbeweging in de procenten wanneer 
deze vanuit een chronologische evolutie benaderd worden: zowel 

1610-27 en 1620-37 vertonen een verzwakking tegenover de voor
gaande en volgende perioden. Deze golfbeweging werd veroorzaakt 
door de evolutie van de inkomsten enerzijds en door de golf
beweging bij de grondprijzen anderzijds. 

F. De resultaten op de zandleembedrijven . 

Voor de zandleemstreek is de dokumentatie in veel ge
ringere mate aanwezig dan voor de polders: pas vanaf 1615 be
schikken wij over voldoende materiaal om op een degelijke basis 
een reeks medellen uit te bouwen. Uiteindelijk konden wij zes 
modelhoeven voorstellen: het zijn bedrijven met een respectie
velijke oppervlakte van 2, 4, 10, 14, 20 en 30 ha. De werkwijze 
is dezelfde als voor de polders. Wel willen wij hier opmerken 

dat wij eveneens aannemen dat er twee volwassenen en twee kin

deren op ieder modelbedrijf aanwezig zijn en dat één vierde 

van de grond van het bedrijf in eigendom wordt gehouden door 

de bedrijver. De gebruikte pachtprijzen werden ontleend aan de 

reeks " gronden toebehorend aan particulieren" (51). 
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1. De verdeling van het areaal (52). 

Aan de hand van de staten van goederen konden wij de 

verhouding tussen akkerland en weiland vastleggen, die verhou
ding wer dan ook geprojecteerd op de modelbedrijven. Men mag 

aannemen dat 55 tot 50 % van het areaal uit weiden bestond. Het 
akkerland kon ook volgens de gewassen verdeeld worden, maar hier 

is alleen het areaal besteed aan tarwe voor ons van belang. Ge
zien de andere gewassen op de hoeve zelf verbruikt werden en 

er nagenoeg geen gerst werd geteeld, blijft alleen tarwe over 

als verkoopbaar gewas. Op de kleine bedrijven kon een tekort 

aan tarwe bestaan: op de bedrijven van 2 ha was dit tekort per
manent, op die van 5 ha sporadisch. Zoals bij de polderbedrijven 
werd gesteld, moet de verklaring voor dit gering verbouwen van 

tarwe op de kleine bedrijven - dus minder dan de noodz~kelijke 
tarwe voor de voeding - gezocht worden in de zekerheid die de 
kleine landbouwers hadden om zich ten allen tijde in t~rwe te 
kunnen bevoorraden. 

2. De samenstelling van de veestapel (5J). 

De dieren die normaal op de polderbedrijven voorkwamen 
waren steeds terug te vinden op de zandleemhoeven: altijd wa

ren er runderen, schapen en varkens en, vanaf de bedrijven met 

10 ha, ook paarden. Ook nemen wij aan dat de overtollige veesta
pel op dezelfde manier afgevoerd werd als in de polders. 
Gezien de grotere hoeveelheid akkerland per bedrijf zijn er dus 

ook meer trekpaarden op de hoeven aanwezig. 

J. Het geïnvesteerde kapitaal (54). 

Net zoals op de polderbedrijven bestond het kapitaal 
uit drie verschillende posten: 

- op de kleine, middelgrote en grote bedrijven vormde het kapi
taal,nodig om zich te voorzien van een veestapel waarmee kon 
gestart worden, de hoofdbrok van het beginkapitaal: 65 tot 70 % 
van de gelden moesten dienen om vee aan te kopen; 

- daar er proportioneel meer akkerland te vinden was op de 

zandleemhoeven dan in de polders is het aandeel van het zaai
zaad dan ook groter: op alle bedrijven werd 15 tot 20 % van 
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het geld opgeslorpt door de aankopen voor zaaizaad; 
- het landbouwmaterieel slorpte op de meeste bedrijven pngeveer 

10 % van het beginkapitaal op. 

Zoals voor de bedrijven in de polders kunnen wij nagaan hoe

veel geld per ha werd geïnvesteerd, dit zowel per periode als 
per soort bedrijf. 

Evolutie van het kaQitaal in lb Qar en Qer ha. 
Periode Klein Middelgroot Groot Zand leem Polders 

bedrijf bedrijf bedrijf gebied 
1615-19 87 68 62 68 66 
1620-24 66 77 68 73 74 
1625-29 83 98 92 95 101 
1630-34 106 99 90 97 112 
1635-39 110 103 91 100 119 
1640-44 115 115 107 112 136 

Het meest kapitaalintensieve bedrijf schijnt het klein bedrijf 
te zijn, onmiddellijk gevolgd door het middelgrote bedrijf. Op
merkelijk is de gelijklopende evolutie van de waarden in de 
zandleemstreek en die in de polders, alleen liggen de investe
ringen in de polders hoger dan in het zandleemgebied. 

4. De inkomsten van de zandleembedrijven (55). 

De inkomsten van de zandleembedrijven zijn afkomstig 
van verschillende bedrijfsaktiviteiten. Toch moeten wij vooraf 
opmerken dat op het bedrijf van 2 ha de landbouwer nog moet 

gaan uitwerken. Wij veronderstelden dat hij dit deed gedurende 
50 dagen per jaar, dit is minder dan in de gelijkaardige polder
bedrijfjes. Wij mogen niet vergeten dat de zandleembedrijfjes 
meer arbeidsintensief zijn dan de polderhoeven gezien het land 

er soms met de spade bewerkt werd(56). H·et aanvullende loon van de 

uitwerkende boer zal dan ook een niet onaanzienlijke bijdrage 
betekenen in het globale inkomen van deze bedrijvers. Buiten 

deze kleine hoeven zien wij op de middelgrote en grote bedrijven 

de grootste inkomsten geleverd worden door de zuivelverkoop: . 
50 tot 60 % van de inkomsten komen van deze post. De verkoop 
van dieren vormt de tweede post in orde van belangrijkheid 

terwijl de verkoop van tarwe 10 tot 20 % van de inkomsten uitmaakt. 
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De evolutie van de inkomsten in het zanleemgebied volgt in de 

onderstaande tabel. 

Evolutie van de inkomsten in lb par en per ha. 

Kolommen: 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A: inkomsten op de kleine bedrijven A; B: op de kleine 
bedrijven B; C: op de middelgrote bedrijven; D: op 
de grote bedrijven; E: voor het zandleemgebied A; 
F: voor het zandleemgebied B; G: voor de polders A; 
H: voor de polders B. 

A B C D E F G H 

113 83 75 75 78 76 79 78 
85 71 86 86 86 85 92 91 
88 74 94 102 96 95 114 113 

155 142 119 117 122 120 146 145 
147 134 132 120 129 128 142 141 
129 116 130 130 130 129 172 171 

Terwijl de inkomsten van de middelgrote en grote bedrijven regel

matig stijgen, vertonen de inkomsten van de kleine bedrijven een 

eerder grillig verloop: een wat hogere opbrengst van tarwe of 

melk kan op deze kleine bedrijven zwaar doorwegen in de inkom
sten. Bij vergelijking moeten wij ook vaststellen dat de polder
bedrijven toch meer opbrengen dan de zandleembedrijven, dit wil 
echter niet zeggen dat de polderbedrijven rendabeler zijn dan de 
zandleembedrijven. Dit kan alleen definitief aangetoond worden 

nadat de uitgaven werden onderzocht en de balans van de bedrij

ven werd opgemaakt. 

5. De uitgaven op de zandleembedrijven (57). 

De uitgaven van de zandleembedrijven hebben nagenoeg 

dezelfde structuur als die der polderbedrijven met dit verschil 
dat er geen watergeschot diende betaald te worden. Ook op deze 

bedrijven zien wij een aantal posten die opvallen zoals de paccht 

die 50 % van de uitgaven opeist, de belastingen en de lonen. Bij 

de kleine bedrijven moet men nog rekening houden met de uitga

ven voor de aankoop van tarwe, op de bedrijven vanaf 10 ha 

worden deze uitgaven vervangen door loonkosten. Binnen de ver

schillende typen bedrijven bestaat niet veel verschil tussen de 
verschillende posten per periode zodat wij ons kunnen beperken 

tot het nader beschouwen van enkele specifieke posten. 
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a. de pacht. 

Per soort bedrijf werd de evolutie van de pachtprijs onder

zocht, in de volgende tabel geven wij het procentueel aandeel 
van de pacht tijdens enkele perioden: 

Periode Klein Middelgroot Groot Zand leem Polders 
bedri,jf bedri ,jf bedri,jf gebied 

1615-19 52 % 49 % 49 % 49 % 48 % 
1630-34 50 51 49 50 
1640-44 50 48 46 47 58 

Zo te zien is de pacht goed voor ongeveer 50 % van de uitgaven, 

wij mogen daarbij niet vergeten dat er verondersteld werd dat 
de bedrijver één vierde van het bedrijf in eigendom had en daar
op geen pacht diende te betalen. In feite zou het aandeel van 

de pacht nog hoger liggen indien de hoeve volledig in pacht 

werd gehouden. In tegenstelling met de polderbedrijven steeg de 
pacht niet noemenswaardig op de zandleembedrijven: uit de pacht

prijzenreeks van gronden toebehorend aan particulieren blijkt 

trouwens dat de pachtprijs een tendens tot stagnatie vertoonde. 

Ook ligt de druk van de pacht op de uitgaven iets hoger bij de 
kleine dan bij de andere bedrijven. 
b. de belastingen. 

Het totaal van de lasten konden wij eveneens onderzoeken, in 
de volgende tabel brengen wij enkele gegevens die slaan op be-
lastingen en tienden samen: 

Periode Klein Middelgroot Groot Zand leem Polders 
bedri,jf bedri,jf bedri,jf gebied 

1615-19 23 % 16 % 15 % 16 % 20 % 
1630-34 27 23 24 24 20 
1640-44 26 25 23 24 21 

Op de kleine bedrijven weegt de last van de belastingen en de 

tienden het zwaarst, op de ander bedrijven is de druk iets 

lichter. Toch hebben de lasten de neiging om met verloop van 

tijd zwaarder op de uitgaven te gaan doorwegen. Bij vergelijking 
met de polders moeten wij vaststellen dat de druk in de polders 

aanvankelijk zwaarder was en later in het zandleemgebied zwaar

der werd. 
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De procentuele aandelen van de eigenlijke belastingen kunnen 

wij in de volgende tabel onderbrengen: 

Periode Klein Middelgroot Groot Zand leem Polders 
bedrijf bedri,jf bedri ,j.f gebied 

1615-19 9 % 6 % 5 % 6 % 8 % 
16JO-J4 11 9 8 9 7 
1640-44 15 12 11 12 9 

Dat de druk van de fiscaliteit op de uitgaven steeds zwaarder 
werd, staat buiten kijf, daarbij moesten de kleine bedrijven 
rekening houden met een groter aandeel van de belastingen in 
hun uitgaven. Tussen de middelgrote en grote bedrijven was wei
nig verschil te merken. De toename van de belastingsdruk op de 
uitgaven verliep trager in de polders dan in het zandle emgebied. 
c. de lonen. 

Het aandeel van de lonen in de uitgaven van de middelgrote 
en grote hoeven vertoont sterke schommelingen die te verge 
lijken zijn met die op de polderhoeven. De evolutie blijkt het 
best uit de volgende staat waarin het procentueel aandeel werd 

opgenomen: 

Periode Middelgroot Groot 
bedri ,jf bedri,jf 

1615-19 24 % 25 % 
16JO-J4 12 19 
1640-44 14 19 

Op de grote bedrijven blijft het aandeel van de lonen in de 

uitgaven vrij gelijk, althans in vergelijking met de t oestand 

op de middelgrote bedrijven. Deze evolutie moet verklaard wor
den door het loonverloop bij knechten en meiden (58) , 

6. De bedrijfsresultaten op de zandleemhoeven. 

Door het verschil te berekenen tussen de inkomsten en 
de uitgaven, en dit verschil tegenover het beginkapitaal te 
stellen, konden wij het rendement op de zandleembedrijven 
berekenen. Wij deden dit voor ieder bedrijf afzonderlijk en 

de resultaten daarvan volgen in bijlage 137; hier .beperken wij 
ons tot een globaal resultaat per type bedrijf. In de onderstaan
de tabel geven wij de procenten van de winst tegenover het begin

kapitaal: 
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Bedrijfsresultaten in het zandleemgebied. 

Kolommen: A: resultaat op de kleine bedrijven A; B: op de kleine 
bedrijven B; C: op de middelgrote bedrijven; D: op de 
grote bedrijven; E: zandleemgebied A; F: zandleem
gebied B; G: polders A; H: polders B. 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A B C D E F G H 

49 15 3 3 8 4 9 7 
23 2 16 18 17 15 18 16 
14 -2 19 20 19 18 18 17 
63 51 33 29 35 34 29 28 
45 34 32 19 JO 28 11 11 
27 15 23 21 23 22 22 21 

Het resultaat voor het volledige zandleemgebied is een afgewogen 

resultaat, dit werd op dezelfde manier berekend als voor het 

poldergebied. Onmiddellijk aansluitend bij deze tabel moet ook 
de bedrijfswinst per ha weergegeven worden, enerzijds in lb 

par, anderzijds in hl tarwe. 

Bedrijfsresultaten in lb par en hl tarwe. 

Kolommen: zie bovenstaande tabel. 

Periode 

1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

A 
lb hl 

43 3,9 
15 1,1 
12 0,8 
67 4,2 
50 3,6 
31 1,9 

B 
lb hl lb 

13 1,2 2 
1 0,1 12 

-2-0,1 19 
54 3,4 33 
37 2,7 33 
17 1,1 27 

C D 
hl lb hl lb 

0,2 2 0,2 23 
0,9 12 0,9 20 
1,3 18 1,3 17 
2,1 26 1,6 37 
2,4 17 1,2 35 
1,7 22 1,4 27 

E F 
hl lb 

G 
hl lb 

2,1 
1,5 
1,2 
2,3 
2,5 
1,7 

3 0,3 
11 0,8 
17 1,2 
33 2,1 
28 2 
24 1,5 

6 
13 
18 
33 
13 
29 

H 
hl lb hl 

0,5 5 o,4 
1 12 O, 9 
1,2 17 1,2 
2,1 32 2 
0,9 13 0,9 
1,8 28 1,8 

Vooraleer wij de bekomen resultaten evalueren per bedrijf of 

globaal voor het zandleemgebied moeten wij erop wijzen dat de 

drie abnormale perioden, die in het poldergebied opvielen, hier 

minder goed aanwijsbaar zijn. De periode 1615-19 is niet goed 

voor de middelgrote en grote bedrijven maar daarentegen wel voor 

de kleine, de periode 1630-34 is voor alle bedrijven een uitloper, 

de periode 1635-39, die in de polders slecht was, is hier veel 

minder uitgesproken en vertoont zelfs betere resultaten dan 

tijdens de normale perioden. Deze wijzigingen werden veroorzaakt 
door veranderende opbrengsten van gewassen en dieren, in de 

ene streek kan er meer tarwe zijn dan in de andere tijdens de

zelfde periode, ook de melkgifte der koeien kan schoffinlelen 
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van streek tot streek binnen dezelfde periode. Deze s cn omme
lingen kunnen een grote weerslag hebben op de inkomsten van de 

boeren en uiteraard op hun bedrijfswinsten. 

Zoals voor de polders willen wij de resultaten op twee manieren 

bespreken. 

a. per bedrijf. 

aa. de kleine bedrijven. 

Zonder enige twijfel vormen de kleine bedrijven de meest in 
het oog springende groep: conjunctuurgevoelig zoals ZlJ z1Jn 
kunnen zij van een deficit tijdens de ene periode ov_ergaan naar 

een fors overschot in de volgende periode. Zo vertonen de be
drijven van 2 ha, ondanks het aanvullend loon van de uitwerkende 

bedrijver, grillige rendementen. Gedurende drie periodes van de 

zes waren deze bedrijven deficitair, maar tijdens de andere 

perioden kon hun winst oplopen tot 73 % van het aanvangskapi

t aa l. Het bedrijf van 5 ha is over de ganse lijn rendabel en kan 

zelfs tijdens de topperiode 1630-34 tot 58 % winst maken. Voor 

de kleine bedrijven samen mogen wij stellen dat zij zeker leef
baar waren, in de goede perioden konden zij forse winsten boeken 
maar tijdens de minder goede perioden kregen zij forse klappen. 
Vergeten wij daarbij niet dat op de bedrijven zonder bijloon de 

rendementen merkeliijk lager lagen. Tegenover het rendement 

van de kleine zandleembedrijven kunnen wij het rendement stellen 

van de kleine polderbderijven: het zijn de zandleembedrijven 

die betere rendementen kunnen voorleggen. 

bb. de midd elgrote bedrijven. 
Zowel in procent uitgedrukt als " gedefla,teerd " in hl tar

we laten de middelgrote bedrijven goede winsten noteren. Al is 

het bedrijf van 10 ha in 1615-19 heel even deficitair, toch zijn 

de winsten tijdens de andere perioden heel behoorlijk met een 
maximum in 16JO-J4 toen J4 % winst kon geboekt worden. Zoals 

het middelgrote bedrijf in de polders betere resultaten kon voor

leggen dan het grote bedrijf is dit ook hier het geval: het 

middelgrote bedrijf doet het merkelijk beter dan de grote hoe

ven. Trekken wij de vergelijking door naar de polders, dan zien 

wij dat de middelgrote zandleembedrijven gemiddeld betere resul

taten noteren dan de middelgrote polderb~drijven. 
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cc. de grote bedrijven. 

De twee modelbedrijven die de groep grote bedrijven uitmaken, 

lieten nagenoeg even goede resultaten zien als de middelgrote 
bedrijven met uitzondering voor de periode 1635-39 die een mer
kelijk lager procent liet noteren. In hl tarwe uitgedrukt zien 
wij toch hoe de grote bedrijven bijna ononderbroken periode na 

periode betere winsten boeken, wat ook het geval was met de 
polderbedrijven van die grootte. Bij vergelijking moeten wij ook 

hier betere resultaten vaststellen bij de grote zandl~embedrij

ven dan bij de grote polderbedrijven. 

b. globaal voor de zandleemstreek. 
De periode waarover wij gegevens hebben is vrij kort en valt 

volledig na de grote crisis van het einde van de XVIe eeuw. 

Laten wij nu de uitzonderlijke periode 1615-19 en de ~l even 
goede periode 1630-34 even buiten beschouwing, dan zien wij dat 
de landbouw in de zandleemstreek het goed stelt en steeds betere 

resultaten kon laten zien. Hierbij moeten wij opmerken dat er 

weinig verschil valt te bespeuren tussen de evolutie in de pol
ders en die in de zandleemstreek. Het voornaamste besluit dat 
kan getrokken worden uit de vergelijking polders-zandleemstreek 
is dat de landbouw in de zandleemstreek rendaber was qan in de 

polders, althans voor de periode 1615-44 waarover wij gegevens 

voor beide landbouwstreken hebben. Met andere woorden, een 
landbouwer uit de zandleemstreek kon hetzelfde resultaat be
reiken als een collega uit de polders die over een groter be

drijf kon beschikken. 
Men mag zich afvragen waarom dit zo is. Ondanks de hogere ren
dementen op de polderbedrijven liggen de resultaten hoger in 

het zandleemgebied. De reden dient gezocht in de wijze waarop 
het bedrijf werd beheerd: de polderbedrijven laten een minder 
intensieve landbouw zien dan de zandleemstreek. De grotere in

spanningen van de zandleemboeren lieten zich dan ook afspiege

len in een hoger globaal rendement. 
Gezien de gelijkenis tussen de bedrijfsresultaten in de twee 

verschillende streken mogen wij geredelijkerwijs veronderstel

len dat de evolutie van de winsten der bedrijven in de zandleem-
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streek voor de crisis gelijkaardig zal zijn aan die van de 

winsten van de bedrijven uit de polders. De bespreking die 

wij aan de globale evolutie van de polderbedrijven wijdden 

mag dan ook voor de zandleemstreek gelden. 

7. De financiële mogelijkheden van de zandleemboer. 

Op dezelfde manier als wij voor de polderbedrijven 

deden, willen wij hier onderzoeken war een landbouwer in het 

zandleemgebied opzij kon zetten na 18 jaar arbeid op zijn 

bedrijf. In bijlage 138 geven wij alle bedragen, hier geven wij 

in de volgende staat het procent van het bedrijf dat zou kunnen 
aangekocht worden na 18 jaar arbeid. Ook hier geldt dezelfde 

bemerking aangaande de evolutie van het gezin die wij bij 
de polderbedrijven stelden. De procenten zijn de volgende: 

Soort bedrijf 1615-JJ 1620-J? 1625-43 
4 ha 
14 ha 
JO ha 

82 % 87 % 89 % 
28 J6 42 
27 32 J4 

De leefbaarheid van de kleine bedrijven staat opnieuw buiten 

kijf, maar ook hier geldt de opmerking die bij de polderbedrij
ven werd geformuleerd: het loon van de uitwerkende landbouwer 

speelt een zeer grote rol in de globale inkomsten zodat deze 

winsten alleen mogelijk zijn dank zij dit loon. Voor de andere 

bedrijven gelden twee opmerkingen: enerzijds stijgt het pro

cent van de gronden die kunnen aangekocht worden voor alle 

bedrijven, anderzijds is het middelgrote bedrijf beter gesteld 

dan het grote bedrijf. Vergelijken wij deze situatie met de 

toestand in de polders, dan zien wij dat het middelgrote zand
leembedrijf betere resultaten kan voorleggen dan het polder

bedrijf van dat type; het grote polderbedrijf toont daarente

gen betere resultaten dan het grote zandleembedrijf. 

Wij onderzochten de financiële mogelijkheden van de landbouwers 

en kwamen tot het besluit dat de situatie voor deze boeren 

gunstig was. Of de landbouwers in werkelijkheid een gedeelte 

van de hoeve kochten is al zeer de vraag: wij moeten rekening 

houden met de buitengewone kosten en uitgaven die niet in de 

uitgaven werden verrekend en de winsten zeker deden dalen. 
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Willen de boeren " een appeltje tegen de dorst " voor later weg

leggen en anderzijds hun kinderen helpen bij het zoeken naar een 
bedrijf en bij het starten op dit nieuwe bedrijf, dan bleef niet 

zoveel geld meer over om veel grond te kunnen kopen. En toch 

werd grond gekocht, vooral kleine stukken, omdat het moest: een 

klein stukje eigendom van de ouders dat in het bedrijf geïncor
poreerd was, werd dikwijls door de zoon die op de hoeve bleef 
afgekocht van de andere kinderen-erfgenamen. Dit verklaart ener
zijds het kleingrondbezit van de landbouwers en anderzijds de 

stabiliteit van het aantal ·bedrijven: het grootste aanta l land
bouwers was niet in staat voldoende geld op te breng·en om grond 
voor een nieuw bedrijf te kopen en daar een hoevekompleks op 
te bouwen. 

8. Besluit. 

Dank zij het gebruik van modelbedrijven konden wi j de 
bedrijfsresulta ten van de polderbedrijven en in mindere ma te 

van de zandleembedrijven bestuderen. Zonder enige twijfel was 
de tweede helft van de XVIe eeuw voor de landbouwers een gouden 
tijd: daar de grote prijsstijgingen niet onmiddellijk gevolgd 
werden door de kosten van lonen, pachten en belastingen, kon 
het overschot, de winst van de bedrijven ongekende hoogten 

bereiken. Maar voor de landbouwers kwam na de hoogconjunctuur 

zeer snel de laagconjunctuur: de godsdienstoorlogen ma akten 
vanons studiegebied een nagenoeg verlaten woestijn. Na deze 

crisis en met het begin van de XVIIe eeuw konden de landbouwers 

zich hervatten en in enkele jaren opnieuw goede resultaten 

bereiken, zij het dan dat de winsten nooit meer de toppen van 

de vorige eeuw konden halen. Alles bij elkaar hadden de land- · 

bouwers het tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw ~n tijdens 
de eerste helft van de XVIIe eeuw zeer goed. Verdere studies 

zullen moeten uitmaken hoe de toestand van de landbouwers 
verder evolueerde tijdens de volgende eeuwen. 
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§ 2. De levensomstandigheden van de niet-landbouwers. 

Het is meer dan normaal dat bij het bestuderen van de so
ciale toestand en evolutie de ~andacht het eerst gericht wordt 

op de de landbouwers en hun levensomstandigheden. Het ware ech

ter totaal verkeerd geen aandacht te besteden aan de groep 
niet-landbouwers waarvan veruit de meesten arbeiders ~aren. 

Het was de groep die het meest gevoelig was aan de de~ografische 

evolutie: bij een demografische expansie gaat de groep niet
landbouwers aangroeien omdat de landbouwerswereld zeer statisch 
was en de overtollige werkkrachten uit de landbouwersgroep 
werden gestoten. Bij een demografische regressie zal qok de 

groep niet landbouwers veel eerder en sneller inkrimp~n dan de 

groep landbouwers (59). 
Het is dan ook de bedoeling in deze paragraaf de leve~somstandig

heden van de niet-landbouwers te vergelijken met die van de 
landbouwers. Om de levensomstandigheden van de niet-landbouwerrs 
te kunnen benaderen werken wij ook met een model. Wij namen 
als model een gezin met vader, moeder en twee kinderen. Uit het 
loonverloop konden wij voor iedere vijfjaarlijkse periode 
het gemiddeld loon vaststellen van een meestermetselaar, een 

knecht die 60 % van het meesterloon verdiende en een landbouw

arbeider. Gezien het uitbetaalde loon maar een 70 % Vqn het 
contractloon vertegenwoordigde (60), hebben wij aangenomen dat 
de betrokken personen gedurende 250 dagen per jaar werk hadden. 

Voor iedere periode berekenden wij wat nodig was aan geld om de 
vier personen van het gezin te voeden, als basis namen wij vol

gend voedselpakket per jaar aan: 
per persoon: 190 1 tarwe 

55 k vlees 
8 k boter 

De cijfers vertegenwoordigen een gemiddelde voor de totale 

Kasselrij Veurne en voor alle bevolkingsgroepen. Voor de niet

landbouwers kunnen deze waarden wel iets te hoog liggen, wij 

beschikken echter niet over gegevens om die aan te passen. 
In bijlage 139 geven wij dus voor iedere vijfjaarlijkse periode 

de som die per gezin nodig was, de plaats en de waarde van ieder 
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voedingsprodukt kon echter schommelen zoals uit de vo +gende 
staat kan blijken, in deze staat houden wij het bij enkele 
uiterste waarden: 

Periode Tarwe Vlees Boter 

1550-54 37 % 39 % 23 % 
1570-74 48 36 16 
1585-89 39 52 9 
1595-99 40 48 11 
1630-34 30 57 13 

Opvallend is dat het kostenaandeel van de tarwe vermindert ten 

voordele van het vlees dat relatief sneller duurder werd dan 
de tarwe. Eenmaal wij de kosten van de voeding kennen, kunnen 

wij een eerste bruto-overschot geven: wij trekken de kostprijs 

van de voeding van het loon af en dan bekomen wij een overschot 

dat nog voor heel wat doeleinden moet aangewend worden . Wij 

mogen niet vergeten dat de betrokken personen in een huis wonen 

waarvan wij veronderstellen dat zij het huren. De huurprijs be

rekenden wij naar analogie met de pachtprijzen van gronden die 
aan particulieren toebehoorden. Als uitgangspunt namen wij de 
waarde van de huizen zoals wij die konden berekenen uit de lOOe 
penningkohieren. Zo nemen wij aan dat in 1569 een meester in een 

huis met 13 lb par huurwaarde woonde, de knecht en de landbouw

arbeider in een huis met 8 lb par jaarlijkse huur. Naast het 

betalen van huur moest zowel de meester als de knecht als de 

landbouwarbeider belastingen betalen. Gezien de belastingen, 
door het centraal bestuur geheven, per ha werden omgerekend, 

werd een huis gewoonlijk gelijkgsteld met een stuk grond. In 
dit geval namen wij aan dat de tegenwaarde van 1 ha grond voor 

een huis kon gelden. Daarnaast moesten nog de impost en de 

maalderijbelasting betaald worden. Na aftrek van deze lasten 

staaanwij met een nieuw bruto-overschot waarvan normalerwijze 

nog de kosten voor kledij en verwarming moeten afgetrokken 

worden. Deze kosten zijn echter zeer moeilijk meet.baar en 

daarom moeten wij het noodgedwongen houden bij het tweede bruto

bedrag. 

l 
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1. De levensomstandigheden van de meester-metselaar. 

In bijlage 140 geven wij de volledige berekening van 

de kosten die een meester-metselaar jaarlijks moest dragen. 
Wij onderzochten ook welke de procentuele verhouding was tussen 

het overschot en het nominale loon van de meester. Tijdens de 

periode voor de crisis schommelde het overschot sterk ten ge

volge van de prijsstijgingen en de loonaanpassingen. Het ove~ 

is het laagst met 27 % in 1555-59, waarop een loonaanpassing 

komt die het overschot liet oplopen tot 50 %; na een nieuwe 

daling tot J8 % volgde een nieuwe loonaanpassing die het over
schot liet oplopen tot 55 %. Iedere maal het overschot sterk 
ging dalen kwam er een loonaanpassing. 

Tijdens de crisisperiode, die wij hier van 1580 tot 1594 lie

ten duren, daalde het overschot sterk tot een minimum van 15 % 
in 1585-89 om dan weer te stijgen dank zij het afnemen van de 

druk van de kosten voor levensonderhoud. Tijdens de periode 

na de crisis moeten wij twee loonsverhogingen noteren waarvan 
de laatste in 1605-09 plaats vindt en het loon dan voor ten 
minste een halve eeuw onveranderd liet. Tijdens dezelfde periode 
steeg de index der levenskosten voortdurend zodat naar het mid
den van de XVIIe eeuw toe een vermindering van het overschot 

mag genoteerd worden: bedroeg het overschot in 1605-09 nog 59 % 
dan zien wij een stelselmatige daling tot het dieptepunt in 

1640-44 met nog 2J % overschot. 
Besluitend mogen wij stellen dat de meester-metselaar op geen 

enkel ogenblik bedreigd werd met tekorten in zijn huishouding. 

Tijdens de periode voor de crisis moest hij rekening houden met 
sterk schommelende overschotten zonder eventueel verontrust te 

worden. Tijdens de crisisperiode waren er in theorie geen moei

lijkheden maar de oorlogsomstandigheden kunnen ook bij deze mees

ters zware schade veroorzaakt hebben die door ons niet te bere

kenen of te schatten valt. Na de crisis gaat alles aanvankelijk 

zeer goed maar het overschot werd steeds kleiner en de toestand 

werd steeds ongunstiger. 



- 427 -

2. De levensomstandigheden van de knecht. 

Naast de meester-metselaar wilden wij ook de levens

omstandigheden van de knecht aan een onderzoek onderwerpen. In 
bijlage 141 geven wij alle gegevens dienaangaande. Ook hier 

onderzochten wij welke procentuele verhouding er bestond tussen 
de overschotten tegenover de nominale lonen. De periode voor 

de crisis begon voor de knecht slecht: twee perioden na elkaar 

moet hij tekorten aanvullen, de loonaanpassingen konden wel 

de eerste nood lenigen maar de voorthollende levensduurte slorp

te voortdurend de overschotten op. Waarschijnlijk kwam de knecht 

gedurende de perioden voor de crisis nauwelijks aan zijn trek
ken. Tijdens de crisis bleven de deficiten aanhouden en met 

de oorlogsomstandigheden erbij genomen was het voor de knecht 

zeer moeilijk om in leven te blijven. Meer dan eenmaal diende 

hij beroep te doen op de steun van de armendissen. 

Na de crisis ging het iets beter: de vertraagde stijging van de 

levenskosten enerzijds en de loonaanpassingen anderzijds lieten 

de overschotten stijgen tot 39 % in 1605-09; maar vanaf dat 
ogenblik ging het vlug bergafwaarts: vanaf 1630-34 waren er op
nieuw tekorten die bleven aanhouden tot het einde van onze onder

zoeksperiode. 

Voor de knecht was het leven hard tijdens de tweede helft van 

de XVIe eeuw en gedurende de laatste 15 jaar van de onderzoeks

periode. Alleen tijdens de eerste decennia van de XVIIe eeuw, 

toen de lonen onder demografische druk - tekort aan werkkrach
ten - sterk stegen, waren de levensomstandigheden van de 

knechten redelijk gunstig. 

J. De levensomstandigheden van de landbouwarbeider. 

Uiteindelijk willen wij de levensvoorwaarden van deze 

groep mensen even belichten. Zoals voor de andere niet-landbou

wers onderzochten wij per vijf jaarlijkse periode de toestand, 

de resultaten daarvan werden opgenomen in bijlage 142. Ook voor 

deze groep mensen berekenden wij de procentuele verhouding 

tussen de overschotten en de lonen. Voor de crisis moest de 

landbouwarbeider geen enkel deficit noteren alhoewel de over-
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schotten niet bijster hoog lagen. De crisisperiode was al 

even slecht voor de landbouwarbeider als voor de knecht: het 

tekort van de landbouwarbeider daalde tot - 81 %. Na de crisis 
verbedterde de toestand vlug en evolueerde naar een hoogtepunt 
in 1605-09 met een overschot van 41 %. Daarna ging de toestand 
opnieuw bergafwaarts en na 16JO werd het voor de landbouw
arbeider uitgesproken slecht: hij was zeker niet meer in staat 

om de eindjes aan elkaar te knopen. 
Voor de landbouwarbeider is het leven niet zeer rooskleurig ge

weest: vooral de crisisperiode en de periode 1630-44 waren voor 

hem rampzalig. 

4. Besluit. 

De levensvoorwaarden van de arbeiders evalueren aan de 
hand van drie modellen is niet gemakkelijk, men zou voor ieder 
soort gezin - van kinderloos tot groot gezin met uitwerkende 
kinderen - een model kunnen opmaken, maar dit zou waarschijnlijk 
weinig veranderen aan de trend die uit de berekeningen naar voor 

kwam. De meester-metselaars hadden het goed gedurende de vol
ledige onderzoeksperiode, de knechten en de landbouwarbeiders 
hadden het veel moeilijker. De enorme stijging der levenskosten 
trof de drie soorten arbeiders op dezelfde manier maar de ene 
kon er veel gemakkelijker overheen dan de andere. Waar de stij
ging van de levenskosten in het voordeel uitviel van de boeren 

viel zij dan in het nadeel uit van de arbeiders. De s t ijging 

van de levensduurte trachtte men ongedaan te maken door loon
aanpassingen die uiteraard te laar kwamen en dikwijls hun effect 
misten. Per periode beschouwd komt de tweede helft van de XVIe 
eeuw naar voor als een onrustige periode waarin de arbeiders 
gekonfronteerd werden met de onzekerheid over de loonaanpassin
gen en de levenskosten. Kan men voor de meester niet onmiddel
~i jk van crisis spreken, voor de andere arbeiders is de crisis 

zeker begonnen voor 1580. 
De periode 1580-94, verzwaard door de oorlogsomstandigheden, 
moet voor iedere arbeider zwaar geweest zijn, voor de knecht 
en de landbouwarbeider was het gewoon katastrofaal, voor de 
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meester was het iets beter gezien hij in theorie over betere 
reserves kon beschikken. 
De periode na de crisis was tot 1630 voor iedereen zeer goed, 
maar het uitblijven van loonsverhogingen en het steeds verder 

oprukken van de levensduurte deed de reserves snel slinken. 

Vanaf 1630 was de crisis er weer, minder voor de meester maar 
sterk aanwezig voor de knecht en de landbouwarbeider, maar ook 
voor de kleine landbouwer die moest gaan werken om zijn in
komsten aan te vullen (61). 

§ 3. De sociaal-economische evolutie in de Kasselrij Veurne. 

Om de sociaal-economische evolutie van ons studiegebied 
te kunnen bepalen, beschikken wij over een aantal basisgegevens 
die voldoende informatie leveren om een vrij goed samenhangend 
beeld te tekenen. In het eerste hoofdstuk bestudeerden wij de 
politieke evolutie in de Kasselrij Veurne: tot 1560 kan de 
toestand als rustig beschouwd worden, tussen 1560 en 1580 was 
de toestand onrustig geworden en wer het economisch leven be
moeilijkt door de voortdurende troepenbewegingen en de daar

mee gepaard gaande opeisingen. Vanaf 1580 tot 1600 woedde de 
oorlog in volle hevigheid met als hoogtepunt het jaar 1583. 
De Kasselrij Veurne werd nagenoeg volledig verwoest maar wist 
zich na 1590 goed te her3tellen. Na 1600 en tot 1645 heerste 
er rust in het gebied en kon het economisch leven onbelemmerd 
zijn gang gaan. 
In het zelfde hoofdstuk konden wij de demografische evolutie 
volgen: tot 1576 nam de bevolking langzaam toe in de Kasselrij 
Veurne om tijdens de crisisperiode nagenoeg uitgeroeid te 
worden; de eerste helft van de XVIIe eeuw was een periode van 
demografische expansie waarbij het bevolkingsaantal van de · 
eerste helft van de XVIIeeeuw boven het niveau van de tweede 
helft van de XVIe eeuw uitsteeg. Opmerkelijk was wel dat de 
landbouwersgroep zelf zeer stabiel bleef, het bevolkingsover
schot moest maar afvloeien naar de groep niet-landbouwers . 
Het sterk vermeerderen of verminderen van het aantal bedrijven 
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kwam in de Kasselrij Veurne niet voor, ook op dit punt moet een 
grote stabiliteit benadrukt worden. 

Om de bevolking te kunnen voeden moest de landbouw ofwel meer 
produceren per hectare ofwel tot uitbreiding van het areaal 

tarwe overgaan. Gezien men er schijnbaar niet in slaagde de pro

duktie op te drijven per ha werd het areaal effectief uitgebreid. 

tegelijkertijd greep een belangrijke prijsstijging van de tarwe 

plaats die alle landbouwprijzen en in zekere ma~e ook de prijzen 
van niet-landbouwprodukten deed stijgen . Deze prijsstijgingen 
ondermijnden de lonen van de arbeiders en de inkomsten van de 
eigenaars van landbouwgronden maar liet het inkomen van de 
boeren stijgen. Voor de eerste groep werden loonaanpassingen 
doorgevoerd, wat niet wegnam dat bepaalde groepen arbeiders 

op de rand van de armoede moesten leven. Het grootste deel van 

de eigenaars waren landbouwers of mensen uit de landbouwerswereld 
die kleine stukken grond aan ander6 landbouwers verpachtten , voor 
hen werd het verlies aan inkomen minder sterk a angevoeld omdat 

zij meer en betere inkomsten uit hun pachtbedrijf konden ha len 
dan uit hun eigendom. Veel erger was het gesteld met die eigenaars 
die het grootste deel van eigendom verpachtten aan anderen en 

zelf maar een heel klein bedrijf hadden. Ook de armendisen en 
godshuizen die moesten leven met de inkomsten uit de pachten 
hadden het ronduit slecht. Terwijl zij hun reële inkomsten zagen 

dalen werden zij gekonfronteerd met steeds hogere uitgaven voor 
voedselbedelingen aan de armen. 
De boeren konden tijdens de tweede helft van de XVIe eeuw zeer 

hoge winsten maken door de prijsstijging van hun verkoopbare 

produkten terwijl de pachten, de lonen en de belastingen slechts 
heel langzaam stegen. Na de crisis bleven de boeren goede zaken 
doen maar de hoge winsten van de vorige perioden behoorden 

tot het verleden. Een aantal loonsverhogingen brachten de 

arbeiders enig voordeel omstreeks 1610 maar .na 1630 werden de 
arbeL~ers en de kleine boeren met een nieuwe crisis gekonfron

teerd. 
Om een globale beoordeling van de evolutie mogelijk te maken 
wilden wij overgaan tot de berekening van een bruto en netto 
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inkomen voor de beide landbouwgebieden. Zowel de bruto als de 
netto inkomstens van de landbouwers zijn tekend, maar de land
bouwers vormen slechts een deel van de totale bevolking. Om 
een soort " bruto per capita inkomen" te berekenen, dienden 
wij een werkhypothese te gebruiken. Wij namen aan dat het aan
tal personen werkzaam in de landbouw tijdens de perioden vóór 

1605 ongeveer 4000 personen bedroeg, na 1615 konden wij over 

cijfers uit de staten van goederen beschikken (62). Door af
leiding konden wij het aantal personen buiten de landbouw ken
nen en door dit aantal te delen door 5,3 konden wij het aan
tal gezinshoofden kennen die in staat waren voor een· i nkomen 
te zorgen. De armen werden niet als producent maar als consumen
ten in de totale bevolkingsgroep opgenomen. Uiteindelijk namen 

wij aan dat 25 % van de werkkrachten meesters waren,30 % knech
ten en de rest, 45 %, landbouwarbeiders. Daar wij de jaarlonen 
kennen, konden wij voor de totale groep werkkrachten het 
bruto inkomen berekenen. Alle gegevens dienaangaande volgen in 
bijlage 143. 
Ook een netto inkomen konden wij berekenen op dezelfde manier, 
maar wij willen er nogmaals de nadruk op leggen dat dit netto 

inkomen nog niet ontdaan is van allerlei kleine uitgaven. De 
volledige gegevens volgen in bijlage 144. 
Hier willen wij ons beperken tot het geven van het bruto en 
netto per capita inkomen voor de polders, de indices van de 

inkomsten - waarbij 1550-54 = 100 - en het gedeflatteerde inko-
men in hl tarwe. Het inkomen is in lb par uitgedrukt. 

Bruto en netto Eer caEita inkomen in de Eolders. 

Periode Bruto Netto Procent van 
inkomen index hl tarwe inkomen index hl tarwe netto tot 

bruto 

1550-54 89 100 23, 7 28 100 7,4 31 % 
1560-64 103 116 20,7 39 139 7,8 38 
1565-69 118 133 21,1 49 175 8,7 42 
1575-79 127 143 15,J 56 200 6,8 44 
1605-09 372 418 38,4 68 24J 7,0 18 
1610-14 361 406 37. 3 77 275 7.7 21 
1615-19 237 266 · 21,4 ' 48 171 4,3 20 
1620-24 276 310 21 72 257 5,5 26 
1625-29 247 278 17,2 59 211 4,1 24 
16JO-J4 270 303 17,1 69 246 4,4 26 
1635-39 240 270 17,3 J8 336 2,7 16 
1640-44 310 J48 19,5 64 229 4 21 
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Bij het opstellen van deze tabel werd rekening gehouden met 
het inkomen van kleine boeren zonder bijloon. 
Aansluitend bij de resulta ten va n het polder gebied kunnen wij 

die van het zandleemgebied geven, zij het dan pas vanaf 1615. 
De volledige ~egevens volgen in bijlage 145 en 145 B. 
Bruto en netto per capita inkomen in de zandleemstreek. 

Periode Bruto Netto Procent van 
inkomen index hl tarwe inkomen index hl tarwe netto tot 

bruto 
1615-19 
1620-24 
1625-29 
1630-34 
1635-39 
1640-44 

151 
154 
148 
167 
173 
174 

100 
102 

98 
111 
115 
115 

13,7 
10,7 
10,J 
10,6 
12,5 
11 

27 
33 
JO 
35 
37 
29 

100 
122 
111 
130 
137 
107 

2,4 
2, 3 
2,1 
2,2 
2,7 
1,8 

18 % 
21 
20 
21 
21 
17 

Voor de periode 1615-44 kunnen wij met de bovenstaande gegevens 
een per capita inkomen berekenen voor de volledige Kasselrij 
Veurne. De volledige gegevens volgen in bijlage 146. 
Bruto en netto per capita inkomen in de Kasselrij Veurne. 
Periode Bruto Netto Procent van 

inkomen index hl tarwe inkomen index hl tarwe netto tot 
bruto 

1615-19 180 100 16,3 34 100 3 ,1 19 % 
1620-24 193 107 14,7 46 - 135 3,5 24 
1625-29 182 101 12,6 40 118 2,8 22 
1630-34 202 112 12,8 47 138 3 23 
1635-39 199 111 14,3 38 112 2,7 19 
1640-44 222 123 14 42 124 2,6 19 

Vooraleer wij besluiten trekken uit deze tabellen willen wij 

er nogmaals op wijzen dat het hier om een werkhypothese gaat en 
niet om absolu~e cijfers. 
Wanneer wij dan anderzijds de waarde van dergelijke t abellen wil-
len evalueren, moeten wij er op wijzen dat alle mogelijke ele
menten, die het economisch leven bepalen, er in verwerkt werden: 
demografie, produktiviteit, prijzen, lonen, belastingen, areaal
wijziging. 
Laten wij de cijfers uit de tabellen van dichterbij bekijken: 

voor de tijdspanne, die voor de grote crisis komt, hebben wij 
vier vijfjaarlijkse perioden, die duidelijk aantonen dat zowel 
het bruto als het netto inkomen stijgt. Daarbij moeten wij toch 
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opmerken dat de stijging na 1564 sterk afgevlakt werd en dat de 
netto inkomens veel vlugger stegen dan de bruto inkomens. De 
prijsstijgingen van de landbouwprodukten enerzijds en de loon

aanpassingen anderzijds hebben hun weerslag in de stijging van 

de bruto inkomens; dat de netto inkomsten vlugger stegen moet 
verklaard worden door het feit dat de kosten veel minder snel 

stegen en de winsten dus groter konden zijn. Het spreekt voor 

zich dat vooral de inkomsten van de landbouwers hier een over

heersende rol spelen. Wanneer wij de " gedeflateerde " waarden 
bekijken, zien wij een meer genuanceerO. beeld: de reële bruto 
en netto inkomsten daalden na 1564. Deze daling, die de crisis 
inleidde, was reeds vast te stellen bij de beschouwingen over 
de reële inkomsten van eigenaars en instellingen uit hun pachten, 

waaruit wij mogen besluiten dat de crisis, die men gewoonlijk 

in 1580 laat aanvangen, zich reeds manifesteerde i n de late 

zestiger jaren van de XVIe eeuw, zoals boven reeds werd ver
ondersteld. Tussen 1575 en 1604 moeten wij een lacune noteren 

die bij gebrek aan bronnen niet op te vullen is. Tijdens deze 
periode werd trouwens alle economisch leven grondig verstoord 
door de oorlogshandelingen. 

Vanaf 1615 kunnen wij opnieuw over gegevens beschikken. Nu krij

gen wij een totaal ander beeld: zowel het bruto als het netto 
inkomen per hoofd ligt op het maximum om daarna voortdurend 

- zij het met enkele golfbewegingen - te dalen naar 1644 toe. 
Wat was er gebeurd ? De enorme prijsstijgingen tijdens de 
crisisperiode hadden de landbouwprijzen de hoogte ingejaagd, 
maar ook de lonen waren meer dan verdubbeld in dezelfde tijd
spanne, waardoor het bruto inkomen op een hoog niveau kwam te 
liggen. De stijging van het netto inkomen tegenover de vorige 

perioden lag wel iets lager dan bij de bruto inkomens. Ook 
de verhouding bruto-netto inkomens was gewijzigd: voor de crisis 
bedroeg die ongeveer J tegen l; na de crisis lag die op 5 tegen 
1 om later op te lopen tot 9 tegen 1. Wij mogen niet vergeten 

dat de netto inkomens vooral op de bedrijven werden aangetast 
door de stijging van de lonen en de beginnende stijging van de 
pachten. Het verder verloop van de bruto en netto inkomsten werd 
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bepaald door de resultaten op de bedrijven gezien deze het 

grootste aandeel in de berekening leYeren. Waarom daalde het 

bruto inkomen per hoofd gedurende de volgende veertig jaar ? 
' 

Alhoewel de inkomsten globaal meer dan verdubbelden tijdens 
dezelfde periode, was de bevolking meer dan verdriedubbeld. 
Gezien meer mensen van het zelfde inkomen moesten leven, lag 

de daling van het bruto inkomen voor de hand. Dezelfde ver
klaring moet gegeven worden voor het identieke verschiJnsel 

bij de netto inkomsten. Als wij even blijven stilstaan bij 

de chronologische evolutie danmoetenwij er de nadruk op leg

gen dat de situatie opvallend is in 1605-09 en 1615~44: in de 

eerste periode liggen de waarden nog zeer hoog omdat de Ka s
selrij Veurne nog onderbevolkt was. Wanneer de bevolking in 1615 
opnieuw een aanzienlijk peil had bereikt, daalden de waar-
den nagenoeg niet meer ondanks de aangroei van de bevolking. 

Integendeel, de waarden .stegen opnieuw tot 16JO, waarna een 
nieuwe terugval van de netto inkomsten diende genoteerd te 
worden. 
De toestand in het zandleemgebied evolueerde analoog met die in 

de polders tijdens de perioden waarover wij over gelijktijdige 

informatie kunnen beschikken. Wel is opvallend hoe zowel het 
bruto inkomen als het netto inkomen merkelijk lager liggen 
dan in de polders: in het zandleemgebied lagen de inkomens op 
ongeveer 50 % van die in de polders. Ten slotte kan voor de 

periode 1615-44 een totaalbeeld voor de Kasselrij Veurne ge

schetst worden. Gezien de grotere invloed van het zandleemge
bied - waar een grotere arbeidersbevolking de inkomsten naar 
be'b.eden drukte - lagen de waarden dichter bij de cijfers van 

het zandleemgebied dan die van de polders. 
Wanneer wij het resultaat van de periode 1615-44 in een bredere 
kontekst willen evalueren, moeten wij uitkijken naar verge
lijkingspunten. Vooraf moeten wij erop wijzen dat de per capita 

inkomens, die wij berekenden, betrekking hebben op het agrarisch 

gedeelte van de Kasselrij Veurne. Volledigheidshalve zouden 

ook de stedelijke kernen in het onderzoek moeten betrokken wor-
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den. De stedelijke kernen in de Kasselrij Veurne waren eerder 
klein en ook binnen deze kernen is het wellicht zo dat de hoge 

inkomens van handelaars en renteniers afgevlakt werden door de 

lage inkomens van de handwerklieden. Wij zullen dan ook aannemen 
dat de eerder bekomen waarden voor de volledige Kasselrij 
Veurne kunnen gelden. 
Een eerste vergelijking kunnen wij maken met de toestand in 

Oostvlaanderen. C. Vandenbroeke berekende voor dit gebied een 
per capita inkomen van 170 lb par tijdens de periode omstreeks 
1650 (6J). Daartegenover kunnen wij de 222 lb par s~ellen die 
een decennium vroeger in de Kasselrij Veurne kon gelden. Voor 

latere perioden geeft dezelfde auteur een aantal waarden waarvoor 
wij geen vergelijkingsmateriaal hebben. Om toch een beeld van 
de evolutie te kunnen verkrijgen en die evolutie te kunnen ver
gelijken met die in Oostvlaanderen berekenden wij een per ca

pita inkomen voor 1794. Het gaat hier om een ruwe berekening 
waarbij de toestand in 1640-44 werd overgenomen maar aangepast 
werd aan de evolutie van de prijzen en van de bevolking. De 
resultaten werden dan: 

polders: 494 lb par per capita 
zandleemgebied: 180 
Kasselrij Veurne: 269. 

Nu kunnen wij de gegevens uit de Kasselrij Veurne en die uit 
Oostvlaanderen met elkaar vergelijken: 

Periode 

ca 1650 
ca 1790 

Kasselrij Veurne 
inkomen index 

222 
269 

100 
121 

Oostvlaanderen 
inkomen index 

170 
190 

100 
112 

Het verschil tussen de Kasselrij Veurne en Oostvlaanderen is 

niet abnormaal: het is logisch dat gebieden, waar men nagenoeg 
uitsluitend tarwe als broodgraan verbruikt en daarnaast nog veel 
vlees en zuivel in de voeding opneemt, over een groter bruto 
inkomen moeten beschikken dan in streken waarin men eerder terug

viel op een eenvormige voeding met rogge als broodgraan. De 
stijging van het per capita inkomen lag in beide gebieden in de

zelfde lijn maar scheen toch sterker te zijn in de Ka~selrij 

Veurne dan in Oostvlaanderen. 
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Voor Engeland vermeldt F. Spooner een bruto inkomen van 168 
lb par per capita omstreeks 1690 (64). Voor Frankrijk geeft 
dezelfde auteur een globaal inkomen dat bij omrekening 
128 J.b par per capita geeft voor 1707. Uit de cijfers voor
opgesteld door Boisguillebert en overgenomen door F. Spooner 

moeten wij reeds een daling van het bruto inkomen omstreeks 
en sedert 1660 vaststellen. Houden wij rekening met een daling 
met 20 % dan mogen wij aannemen dat 154 lb par voor de periode 
omstreeks 1670 aanvaardbaar is (65). 
Voor Nederland kunnen wij twee cijfers vermelden. In eerste in
stantie is er de waarde die W. Klein voor 1695 vermeldt: in 
Holland zou het per capita inkomen 200 lb par bedragen (66). 

Voor Amsterdam is een cijfer voor 1742 beschikbaar: het per ca
pita inkomen kon op 224 lb par berekend worden (67). Tegenover 
deze cijfers kunnen wij de waarden uit Polen stellen: op het 
einde van de XVIe eeuw bedroeg het per'capita inkomen er 11 
tot 12 zloty of 22 tot 24 lb par (68). 
Uiteindelijk konden wij toch enkele gegevens verzamel~n die het 
nadeel hebben nogal sterk in de ruimte en in de tijd verspreid 
te zijn. Om toch enige vergelijking mogelijk te maken, hebben 
wij alle bedragen " gedeflateerd " in hl tarwe aan de hand van 
de prijzen die in de verschillende gebieden voorhanden waren. 
In de volgende tabel geven wij enkele waarden: 

Periode 

1550 
1615 
1640 
1650 
1690 
1695 
1742 
1790 

Kasselrij Veurne 
polders zandleem 

23,7 
21,4 
19,3 

26,1 

13,4 
11 

9,5 

Oostvlaan- Enge- Neder- Frank-
deren land land rijk 

13,8 

13, 6 

12,7 
20,3 

15,7 10,2 
10,l 

Dat de waarden voor de polders van de Kasselrij Veurne tegenover 
de ander gebieden uitsteken, staat buiten kijf. Alleen in Frank
rijk kan omstreeks 1670 een hoge waarde genoteerd worden, maar 

wij mogen hierbij niet vergeten dat de tarwe in Frankrijk één 
derde goedkoper was dan in de Nederlanden. Uit de tabel een 
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poging wagen om de evolutie van de leve~standaard te evalueren 
tijdens de Moderne Tijden zou te gewaagd zijn gezien wij over 
te weinig vergelijkingspunten beschikken. Aan de hand van 
de vergelijkingstabel kunnen wij wel stellen dat de Kasselrij 
Veurne in het algemeen en het poldergebied in het bijzonder een 
zeer rijke streek was die boven het niveau van de ons omringen

de gebieden uitstak. Dat de cijfers de realiteit weerspiegelen 
kunnen wij in het voedingspatroon terugvinden: nergens wordt 
zoveel vlees en zuivel verbruikt naast de dure tarwe als brood
graan. 

Wij kunnen hierbij de vraag stellen hoe de levensomstandigheden 
voor de Polen waren wanneer wij hun lage per capita inkomen 
stellen tegenover de hoge levensstandaard in noordwestelijk 
Europa. 

Op sociaal-economisch vlak mogen wij stellen dat de Kasselrij 
Veurne tijdens de periode 1550-1645 een zeer goede tijd kende 
tussen 1550 en 1570, een aanloop naar de crisis tussen 1570 en 
1580, een zware crisis tussen 1580 en 1600, een periode van 
herstel tussen 1600 en 1635 en een aanloop tot een nieuwe crisis 
van 16J5 tot 1644. 
De bevolkingsgroep die over gans de lijn - met uitzondering 

van de grote crisis - het best aan haar trekken kwam, was de 
landbouwersgroep, waarvan vooral de boeren op de graanteelt
bedrijven de beste resultaten ~onden boeken. Buiten de meesters 
hadden de arbeiders bepaald geen reden tot juichen: op een 
periode van 95 jaar hadden zij het maar gedurende 15 jaar wer
kelijk goed. De grondeigenaars hadden evenmin reden om met vol
doening te spreken over de bestudeerde periode: slechts na 16JO 
konden zij mee genieten van de goede inkomsten der boeren. De 
eigenaars zullen dan ook niet nalaten door het opdrijven van 
de grond- eri pachtprijzen aan een uitbuitingspolitiek te doen 
waarvan de kleine boeren de eerste slachtoffers zullen zijn. 
Om te besluiten mogen wij stellen dat de tweede helft van de 
XVIe eeuw een periode van onrust en spanningen was op sociaal

economisch vlak, terwijl de eerste helft van de XVIIe eeuw 

een meer rustig verloop liet zien. 
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Uiteindelijk willen wij ons afvragen of het beeld dat wij van 
de sociaal-economische evolutie van de Kasselrij Veurne schil
derden, samenviel met de toestand buiten de Nederlanden. Het 
beste vergelijkingspunt dat kon gevonden worden is Frankrijk. 
In de " Histoire économique et sociale de la France " bestu
deerde M. Morineau dezelfde periode (69). De situatie die wij 
in de Kasselrij Veurne aantroffen was evengoed in Frankrijk 
te zien: men vindt er een vrij goede periode, die eindigt om

streeks 1565, een katastrofe naar het einde van de eeuw toe, 
een periode van herstel tot ongeveer 1635 gevolgd door een 
nieuwe crisis. Tot besluit mogen wij gerust stellen .dat de 
Kasselrij Veurne op sociaal-economisch vlak de grote bewegin
gen volgde die ook in Frankrijk aan bod kwamen. 
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Hoofdstuk VII Noten. 

(1). P. Goubert, o.c., p 189. 

(2). J. Jacquart, .9..:.Q.:.., p 491. 

(3). G. Cabourdain, .9..:.Q.:.., pp 1029-1030. 
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de l a dime, ~p 9-24. 

(5). E. Thoen, Landbouwproduktie en bevolking in enkele gemeen
ten ten zuiden van Gent edurende het Ancien Re ime 

1 e-1 e eeuw , ter perse. 

(6). De tienden behoorden toe aan Ter Duinen, Sint-Niklaas, 
Sint-Bertijns, Eversam en Clairmarais om de voornaamste 
abdijen en kloosters te noemen. Het archief van deze 
instellingen is grotendeels vernield. In de gemeente
en kerkarchieven werden geen tiendenreeksen gevonden 
voor ons gebied. 

(?). Zie hoofdstuk Ven VI. 

(8). C. Baars, .9..:.Q.:.., p 198. 

(9). Uit hoofdstuk IV over de pacht weten wij dat de meeste 
hoeven voor 9 jaar verpacht werden. 

(10). F. De Potter, E. Ronse en P. Borre, o.c., dl I, p 8. 

(11). Dit stemt overeen met de verhouding pacht-eigendom binnen 
de bedrijven, zie hoofdstuk II. 

(12). Wij hielden ons gemakshalve aan 10 % van de inkomsten om 
het aandeel van de tienden te bepal~n. 

(13). Er waren voldoende prijzen, lonen en lasten bekend voor 
de gemelde perioden, voor andere perioden waren slechts 
sporadische gegevens voorhanden. 

(14). Zie hoofdstukken Ven VI, rubriek" menselijke arbeid" 

(15). Naar analogie met de situatie in 1560-64. Wij stelden 
vast dat ook de andere lonen niet stegen. 

(16). Naar analogie met de periode 1610-14. 

(17). Zie hoofdstuk IV. 

( 18). E. Scholliers, Lonen te Bru e en in het Bru se Vri"e 
{XVe-XVIIe eeuw , in Dok. dl II, p 87 en volgende. 
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(19). De gebruikte afkortingen betekenen: P4: ploeg voor 4 
paarden; P2: idem voor twee paarden; E: eg; T: v~ldrol; 
W: wagen; K: kar; C: "coorde "; P: kruiwagen. 

(20). Zie alle gegevens per soort bedrijf in vijfjaarli jkse 
perioden in bijlage 12J. 

(21). J. Mertens, De laat-middeleeuwse landbouweconomif ···• p 6J. 

(22). Zie hoofdstuk V. 

(2J). De gedetailleerde gegevens volgen in bijlage 124 , 

(24). Zie bijlage 125. 

(25). Zie bijlage 126. 

(26). Zie bijlage 127. 

(27). Zie het verloop van verschillende pachtprijsreeksen 
in hoofdstuk IV. 

(28). 

( 29). 

(JO)• 

( 31). 

G. 

J. 

P. 

H. 

Cabourdain, ~' p 1028. 

Jacquart, ~. p 491. 

Goubert, ~. p 182. 

Neveux, ~.p 622. 

(J2). E. Le Roy Ladurie, Le territoire de l'historien, dl II, 
p 172. 
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dl IV, pp 65J en 665. 

(J4). P. Mingay, The Agricultural Revolution, changes i n agri-
culture 165 0- 1880, p 54. ' 

(J5). C. Baars, ~. p 19J. 

(J6). Deze stijging ligt lager dan in hoofdstuk III vooropge
steld, maar hier is het uitgangspunt 1560 = 100. 

(37). E. Le Roy Ladurie en M. Morineau, Histoire économigue 
et sociale de la France, p 979. 

(J8). Ibidem, pp 856 en volgende. 

(J8B).G. Bois, Crise du féodalisme, pp 258-260. 

(39). J. Jacquart, ~. p 491. 
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( 40). J. De Vries, ~. p 191. 

( 41). zie bijlage 65. 

( 42). Zie hoofdstuk IV, pachtvoorwaarden. 

( 4 3). Zie hoofdstuk I. 

( 44). C. Baars, ~. p 189. 

(45). J.C. Perrot, La comptabilité des entreprises agricoles 
dans l'économie physiocratigue, in ASEC, 1978, pp 573-74. 

(46). M. Morineau, Les faux-semblants d'un démarrage éc onomigue, 
agriculture et démographie en France au XVIIIe siècle , 
pp 157-158. ' 

(47). H. Neveux, La production céréalière dans une région fron
talière, le Cambrésis du XVe au XVIIIe sièc1e

4 
bi lan pro

visoire, in Les fluctuations de la dÎme, pp 6 -65. 

( 48). E. Thoen, 0. c., ( ter perse ) 

( 49). E. Le Roy Ladurie, Le territoire ••. , 

( 5 0). NBW: netto bedrijfswinst; T: tienden; 

( 51). zie bijlage 63. 

(52). Zie bijlage 1J2. 

(5J). Zie bijlage lJJ. 

( 54). Zie bijlage 1J4. 

(55). Zie bijlage 135. 

(56). Zie hoofdstuk VI, landbouwmethoden. 

(57). Zie bijlage 136. 

(58). Zie pp J82-J8J. 
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A L G E M E E N B E S L U I T • 

In de verantwoording bij het begin van deze studie stelden wij 

ons tot doel de kenmerken en de evolutie van de landbouw in de 
Kasselrij Veurne te bestuderen. 
Deze dubbele doelstelling konden wij in de verschillende hoofd
stukken van deze studie uitwerken. Toch willen wij even op deze 
doelstellingen terugkomen. 
In eerste instantie was het ons er om te doen een duidelijk beeld 
te geven van het kenmerkende en het typische van de landbouw in 
de Kasselrij Veurne. Dank zij de rijke bronnen, die wij konden 
aanboren, was dit mogelijk. Wij konden in het poldergepied -
waarover de meeste gegevens bestond~en - het overwicht van de 
veeteelt vaststellen. Het was een veeteelt gedomineerd door de 
runderen, binnen deze groep runderen overheersten dan nog de 
melkkoeien, die met een jaarlijkse melkgifte van om en rond de 

JOOO liter, tot de beste melkgeefsters van Europa mochten gerekend 
worden. Daarbij mag niet vergeten worden dat deze hoge melkgift 
eerst 200 jaar later in de meeste regio's zal berûkt worden. 
De melkkoeien vormden niet het enige aspect van de veestapel, in 
de polders werden vele jonge dieren gevetmest en naar aller-
hande plaatsen in de Nederlanden en Frankrijk uitgevoerd. 
Paarden, schapen en varkens dienden in kwaliteit niet voor de 
runderen onder te doen. De uitzonderlijke rijkdom van deze veesta
pel was te danken aan de overvloedige voeding die aan de dieren 
werd gegeven. Enerzijds konden de dieren beschikken over uit
stekende weiden, anderzijds kregen zij gerst, haver, bonen, 
'' cruud '',vitsen, boekweit en rogge tijdens de winterperiode zon
der het hooi te vergeten dat in de zomer werd gemaaid. Het over
heersend karakter van de veeteelt vindt men ook terug in de 
verdeling van het cultuurland op de hoeven: 60 tot 70 % van de 
hoevegronden bestond uit weiden. De overige gronden, werden voor 
ongeveer JO % met tarwe bezaaid, de rest van het land werd uit
sluitend met voedergewassen bezaaid. Deze overheersing van de 

weiden was niet toevallig: het werd geïnstitutionaliseerd door 
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het pachtkontrakt. Dit pachtkontrakt was uiteraard belangrijk in 
een gebied waar 90 % van de grond niet toebehoorde aan diegene 
die hem bew~rkte. Met een dergelijke verhouding ligt het voor de 
hand dat dit pachtkontrakt een uiterst belangrijke sch~kel 
vormde in de verhoudingen van eigenaar tot pachter. In dit 
dokument werd op een harmonische manier een afbakening gemaakt 
van de rechten en de plichten van beide partijen. De grootste 
bekommernis van de eigenaar was te weten of de boer zijn pacht 
zou kunnen betalen en de gebouwen zou onderhouden, was hij daar
van zeker, dan kon de pachter op het bedrijf doen wa~ hij wilde, 
uitgenomen tijdens het laatste jaar van de pacht. Voor de pachters 
was de relatie met de eigenaar beperkt tot het betalen van de 
jaarlijkse pacht. In alle pachtkontrakten kwam wel steeds één 
element naar voor: de pachter mocht niet meer dan één derde van 
het grasland in akkerland omzetten. Op de andere akkers mocht 
de pachter zaaien wat hij wilde, moest geen braak laten en was 
niet onderworpen aan het drieslagstelsel of enig ander dwingend 
vruchtwisselingssysteem. 
Het rendement van de tarwe was eerder aan de matige kant wat 
niet wegnam dat de Kasselrij Veurne zich met de verbouwde tarwe 
kon voeden. De andere graangewassen gaven behoorlijke hoeveel
heden graan bij de oogst. De landbouw in de zandleemstreek was 
een getrouwe kopie van die uit de polders, met dit verschil --dat hij iets intensiever was en daardoor rendabeler ondanks de 
wat lagere rendementen van de granen. 
Belangrijk in een landbouwmaatschappij was te weten wie de 
eigenaars van de gronden waren. Adel, abdijen en kloosters, en 
geestelijke en wereldlijke instellingen hadden maar een klein 
gedeelte van de grond in handen, maar als bezitters behoorden 
zij tot de grootgrondbezitters. Het grootste gedeelte van de . 
grond behoorde echter toe aan personen uit de landbouwwereld, 

daarvan waren slechts een klein gedeelte bedrijvers van hoeven. 
De meeste eigenaars uit deze groep waren familieleden van de 
bedrijvers die hun klein grondbezit aan de boeren verpachtten. 

De landbouw in de Kasselrij Veurne werd bedreven op middel-
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grote en grote bedrijven, zowel in de polders als in de zandleem
streek. Het domineren van deze bedrijven mag dan ook als een 

van de typische kenmerken van de landbouw in de Kasselrij Veur
ne genoemd worden. 

Wij konden voor verschillende perioden het rendement van de 
verschillende landbouwbedrijven berekenen en moesten vaststellen 
dat de landbouw zeer rendabel was in de Kasselrij Veurne. Vooral 
de bedrijven, die naast hun veestapel een groot areaal akkerland 
hadden, konden hoge rendementen boeken. Ook in de zandleemstreek 

konden rendementen genoteerd worden, die gewoonlijk ~oger lagen 
dan in de polders. 

0 0 

0 

In tweede instantie wilden wij naar een evolutie in de landbouw 
zoeken. Op drie verschillende manieren kon die evolutie geëvalu
eerd worden: op korte termijn, op halflange en lange termijn. 

Gezien de gevolgde werkmethode - met vijf jaarlijkse perioden -
was een evaluatie op korte termijn uitgesloten. De vijfjaarlijkse 
gemiddelden deden alle verschillen op jaarbasis vervagen. Op 
halflange termijn moeten wij de onderzoeksperiode in drie delen 
verdelen. 
De periode 1550-1583 liet een landbouw zien die niet zeer open ,,,,,... 

stond voor nieuwigheden. De boeren verbouwden er de klassieke 
gewassen als tarwe, gerst, haver, bonen en" cruud ".Andere 

gewassen kwamen er niet bij te pas. In de veeteelt was het aan
deel van de schapen nog vrij groot. De bedrijfsresultaten lagen 
in die periode zeer hoog: de sterke prijsstijgingen van de land
bouwprodukten werden niet gevolgd door een even sterke stijging 
van de pachten, de lonen en de levensduurte. Vandaar dat de 
pachters over zeer grote inkomsten konden beschikken. Voor de 
boeren was het zeer zeker een gouden tijd. Veel minder goe~ was 
het voor de eigenaars - zowel particulieren als instellingen -

zij moesten hun werkelijke pachtopbrengsten voortdurend zien 

dalen. Voor de arbeiders was de toestand evenmin rooskleurig, 
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met uitzondering van de meesters moesten de arbeiders vast
stellen dat de bekomen loonaanpassingen niet in staat waren 
de levensduurte te volgen. 

Tijdens de periode 1584-1608 werd het politieke en economische 
leven zwaar verstoord door de oorlogshandelingen. De enorme 
levensduurte en de besmettelijke ziekten deden de weinigen, die 
de oorlog overleefden, het land verlaten. 
In tien jaar tijd echter slaagden de boeren erin het land opnieuw 
volledig in cultuur te nemen. Het tekort aan werkkrachten, ten 
gevolge van een te laag bevolkingsaantal deed de boeren het wei
land uitbreiden. Dank zij de immigratie en een zeer hoog geboorte
cijfer kwam de bevolking vrij spoedig op peil. 

Bleef het voor de boeren een goede tijd, voor de arbeiders en de 
eigenaars was de toestand op zijn slechtst. 
Tijdens de periode 1610-1645 kende de Kasselrij Veurne de rust 
die nodig was ~m het economisch leven opnieuw op gang te brengen. 
De steeds toenemende bevolking verplichte de boeren het akker
land uit te breiden en meer tarwe te zaaien. Tijdens dezelfde 
periode zagen de landbouwers de kans om andere gewassen dan de 

traditionele te gaan verbouwen: boekweit, vlas, koolzaad, raap 
en klaver werden gezaaid maar niet in die mate dat men van een 
revolutie in de teelten mag gewagen. Men kan zich niet van de 
indruk ontdoen dat het om een- experiment van voorbijgaande aard 
ging . Wat definitief was, moet gezien worden in het definitieve 
verdwijnen van de schapen in de veestapel ten voordele van de 
varkensteelt: het grote aandeel van de schapen tijdens de vorige 
perioden is teruggevallen tot op de helft of minder. 
De rendementen van de landbouw haalden niet meer het niveau van 
de XVIe eeuw wat niet wegnam dat zij naar het einde van de 
periode toe bleven stijgen. De rendementen werden echter aange
tast door de staat en door de eigenaars, de ene wilde door 

steeds hogere belastingen een gedeelte ,van de winst wegnemen, 
de eigenaars trachtten door het systematisch verhogen van de 
pachtprijzen en grondprijzen hun pachters uit te buiten. 

Voor de arbeiders ging het aanvankelijk goed, het ontbreken van 
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loonsverhogingen en het blijvend stijgen van de levensduurte 
deed hun inkomen nochtans spoedig verminderen zodat de periode 
voor hen in een crisis eindigde. 

0 0 

0 

Hoe evolueerde de landbouw op lange termijn ? 
Dank zij het bestaan van een voorafgaandelijke studie en een 
paar steekproeven, was het mogelijk een beeld te schetsen van de 
landbouw op lange termijn. 
Vanaf de Middeleeuwen, zeker vanaf de XIVe eeuw kon men in de 
polders en in het aanpalende zandleemgebied, een zeer moderne 
landbouw onderkennen, met rendementen die niet moesten onderdoen 
voor die uit de XVIe en XVIIe eeuw. In de periode volgend op 
onze onderzoeksperiode en lopend tot 1750, konden weinig bruuske 
veranderingen vastgesteld worden. Toch was die periode van 
lJOO tot 1750 niet evolutieloos. Ontegensprekelijk was er een 
trage maar niet te stuiten opgang van het akkerland tep nadele 
van de weiden; de veestapel zag het overwicht van de schapen 

bij het kleinvee verdwijnen ten voordele van de varkeps. De 
melkkoe, het centrale dier van de rundveestapel, verlopr eveneens . 
meer invloed ten voordele van de andere runderen. Deze evolutie 
verliep echter op zo'n lange termijn dat de meeste landbouwers 
tijdens hun leven er niet veel zullen van gemerkt hebben. Na 
1750 komt er een stroomversnelling die meer fundamentele ver
anderingen zal mee brengen: de grote bedrijven namen in aantal 
toe en namen een steeds groter areaal op; de rendement~n ~an 
de verschillende graangewassen stegen gevoelig maar konden 

niet voldoen aan de groter wordende vraag door de sterke be
volkingsaangroei waarop de aardappel het voedselpakket zal 
moeten aanvullen. Wellicht begon een eerste agrarische revo
lutie die twee eeuwen later door een nog meer revolutionnaire 

omwenteling zal gevolgd worden. 
In de vijf eeuwen, waarover wij het hadden bij de bespreking van 

de evolutie op lange termijn, kenden de polders en het zand-
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leemgebied een landbouw die van meetaf aan zeer modern was 
en die voor de boeren zo renderend was dat grondige wijzigingen 
niet voor de hand lagen. Met verloop van tijd begon die moderne 
polderlandbouw haar progressief karakter te verliezen tegenover 
de voortschrijdende vooruitgang van de landbouw in andere ge
bieden. Gevolg was dat ook de polderlandbouw op het einde van 
het ancien regime rijp was voor de eerste grote agrarische 
revolutie. 

0 0 

0 

Hoe belangrijk ook de studie van de landbouw moge zijn, het 
bestuderen van een maatschappij in haar geheel moet nag steeds 
de bovenhand halen. Bij dit alles komt één vraag naar voor: 
over welke levensstandaard kon de bevolking van de Kasselrij 
Veurne genieten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw? 
Een antwoord geven op deze vraag is zeker niet gemakkelijk. De 
beste benadering kon alleen door het berekenen van een bruto 
en netto per capita inkomen voor de Kasselrij Veurne. Heel 
wat auteurs voor ons, hebben getracht voor hun periode en hun 
onderzoeksgebied een per capita inkomen te berekenen. Al te 
dikwijls moesten zij beroep doen op gissingen en veronderstellin
gen, die dienaangaande onvermijdelijk waren. 
Aan de hand van vele bekende gegevens hebben wij gepoogd een 
zo dicht mogelijke benadering van het per capita inkomen te 
geven, maar ook onze berekeningen zijn niet vrij van hypothesen. 
Wij bekwamen waarden, die zowel voor de polders als voor ftet 
zandleemgebied merkelijk hoger lagen dan in de gebieden, waarover 
wij vergelijkbare gegevens hadden. Alleen in Frankrij~ werd 
omstreeks 1670 een " gedeflateerde " waarde bereikt die de 
cijfers van de Kasselrij Veurne kon benaderen. 
Aan de hand van de cijfers kan een logische conclusie getrokken 
worden: de Kasselrij Veurne moet tot de rijkste landbouwgebieden 
van Europa gerekend worden, toch zeker van het Europa waarover 
wij gegevens ter vergelijking hebben. 
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Uiteindelijk moeten wij de vraag stellen waarom de Kass~lrij 
Veurne zo'n uitnemend voorspoedig gebied was ? Laten wij in 
eerste instantie onthouden dat de boeren het leeuwenaandeel 
in het per capita inkomen kunnen opeisen. Het feit dat àeze 
groep boeren niet aangroeit en gedurende eeuwen de landbouw 
voorbehoudt aan een elitaire groep, heeft er voor gezorgd dat 
het inkomen van de landbouwers niet verdeeld werd over een 
eindeloos versnipperd aantal boerderijen. Het feit dat het 
aantal bedrijven in aantal en omvang niet boven een bepaalde 
- zij het denkbeeldige - grens uitsteeg, zorgde ervoor dat 
het inkomen van de groep niet verminderde. Het stijgende aan
deel van de arbeiders in het per capita inkomen was niet van 
die aard om dit inkomen snel te doen verminderen, gezien het 
aandeel van de landbouwers dit van de arbeiders vele malen over
trof. En alhoewel de landbouwersgroep rijk was door het hou-
den van een goed renderend vee op de gemengde bedrijven, die 
altijd toelieten slechte jaren op een treffelijke manier te, 
overleven, kon ook deze groep ~ndermijnd worden door de demo
grafische expansie die op vele plaatsen tot verarming leidde. 
Waarom gebeurde dit niet in de Kassel~ij Veurne ? Het antwoord 
ligt in de structuur van de bedrijven: er bestond een aantal 
bedrijven en daarboven werd niet uitgebreid, dus ook niet de 
kansgeschapen tot verarming. Slechts in één richting was er een 
evolutie mogelijk: in tijden van demografische regressie kon 
het dat, bij gebrek aan boeren, kleinere hoeven samen 4itge
baat werden. In deze toestand moet de sleutel gezocht worden 
waarmee de vraag naar het waarom van die uitzonderlijke situatie 
in de Kasselrij Veurne, kan opgelost worden. 
Wij kunnen alleen maar hopen dat volgende studies over de land
bouw in Europa ·ons besluit zullen relativeren of bevestigen. 


