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LIJST VAN MATEN EN GEWICHTEN1 

 
 

Voornaamste muntverhoudingen in het Graafschap Vlaanderen 

1 pond (lb.) groten Vlaams = 20 schellingen (s.) groten = 240 groten Vlaams 

(gr. Vl.) of penningen (d.) 

1 pond parisis = 20 schellingen parisis = 240 penningen parisis 

1 pond groten Vlaams = 12 ponden parisis = 6 ponden tournois 

1 groot Vlaams = 12 d. parisis = 1 s. parisis =3 “esterlins” [ingelschen, sterlins] = 24 miten 

1 nobel = 6 schellingen groot Vlaams 
 
 

Inhoudsmaten in de kasselrij van de Oudburg en het land van Waas 

1 zak koren = 107,3 liter 

1 zak haver = 152,24 liter 

1 mud = 6 zakken = 12 halsters = 24 veertelen = 48 meukens = 96 achtelingen = 384 pinten 
 
 

Oppervlaktematen in de kasselrij van de Oudburg, het land van Waas en de Vier Ambachten 

de vierkante roede = 0,00148548 ha 

300 roeden = 1 gemet 

900 roeden = 1 bunder 

266,5 roeden = 1 morgensland 

 

  

                                                             
1 Zie hiervoor: P. VANDEWALLE. Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Gent, Belgisch 
centrum voor landelijke geschiedenis, 1984, 70 p. 
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INLEIDING 
 

“Over de abdij van Roosenberg werd tot nog toe weinig geschreven” 2. Dit was de openingszin waarmee Mauritius 

De Meulemeester zijn boek over de abdij van Roosenberg begon. Sinds zijn verhandeling over de abdij in 

1922, is er sindsdien op één enkele licentiaatsverhandeling in 19723 na, geen bijkomende literatuur over de 

abdij te Waasmunster meer verschenen. De bedoeling van dit onderzoek bestaat er in de eerste plaats uit 

om hier verandering in te brengen door een studie naar het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg 

gedurende de 16de tot 18de eeuw te maken. Aan de hand van het domein van de abdij trachten we bij te 

dragen tot de vorming van het beeld van de rurale maatschappij in het Land van Waas, een geografische 

subregio van het graafschap Vlaanderen. 

Toch zijn er al heel wat studies gepubliceerd die het domeinbeheer van een grootgrondbezitter in het 

graafschap Vlaanderen of het Hertogdom Brabant behandelen4. Dit is logisch omdat er heel wat vrij 

volledige archieven bewaard zijn van vooral kerkelijke grootgrondbezitters die toelaten om een beeld te 

vormen van het goederenbeheer of grondbezit van die grootgrondbezitter. Dergelijke domeinstudies 

hebben echter ook beperkingen. Domeinstudies worden bijvoorbeeld weinig vergeleken met andere 

gegevens over het grondbezit en grondgebied van de plaatselijke rurale bevolking. 

De bedoeling van dit onderzoek is om binnen de beperkingen van een eenjarige masterthesis ten dele te 

breken met dergelijke traditionele domeinstudies. De grootgrondbezitter is immers slechts één schakel 

binnen het systeem waarmeee men zijn sociaal-economisch leven organiseerde en het zijn sociaal agro-

systeem van een regio steunt5. 

In deze verhandeling leggen we de focus op een studie van het grootgrondbezit in één Vlaamse regio, met 

name het Land van Waas gedurende de 16de tot de 18de eeuw. De onderzochte regio vertoont ten dele 

bijzondere sociaal-economische kenmerken die tot op heden nog niet geconfronteerd waren met de 

archieven van de Wase grootgrondbezitters. Zeer specifiek valt de focus bij dit onderzoek op het 

grondbezit van de abdij van Roosenberg waarvan de periode van de 16de tot de 18de eeuw nog niet eerder 

aan een grondig onderzoek onderworpen is. Anderzijds wordt ook een andere grootgrondbezitter die in 

het Waasland is gesitueerd, het klooster van Boudelo, zo veel mogelijk bij wijze van vergelijking betrokken 

in dit onderzoek. 

                                                             
2 M. DE MEULEMEESTER. De abdij van Roosenberg te Waasmunster, 1922, p. V 
3 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, 619 p. 
4 Zo werden er over de abdij van Boudelo te Sinaai onder meer de volgende werken gemaakt: Y. BEAURAIN. Het 
klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en relicten. Evolutie 
pachtprijzen en inkomsten, 2000, 305 p., D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 
1578, 1977, 138 p. en H. VERVINCKT. Het domein van de abdij van Boudelo in de XIVe eeuw. Structuur en uitbating, 1965, 173 
p. 
5 Een sociaal agro-systeem kan worden gedefinieerd als “een ruraal productiesysteem dat gebouwd is op specifiek 
reginaal bepaalde sociale relaties tussen mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het 
productieproces van dat gebied”. 
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In tegenstelling tot andere domeinstudies trachten we op basis van de domaniale documentatie die in 

beide abdijen bewaard is gebleven, zoveel mogelijk de invloed te onderzoeken die deze 

grootgrondbezitters uitoefenden binnen de subregio van het Waasland op het sociaal agro-systeem van 

Binnen-Vlaanderen. We beoogden niet uitsluitend de grootte van het domein te berekenen, maar 

eveneens de wijze waarop de gronden werden uitgegeven en deze te plaatsen in een iets ruimer geheel als 

context door voor één dorp ook het landboek erbij te betrekken. Zo onderzochten we tevens de invloed 

van het grootgrondbezit op het landschap en vergeleken het met grondbezit dat mede tot de abdij 

behoorde. Ook het bodemgebruik, de perceelsgrootte en de geografische verspreiding komen aan bod. 

Het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg is reeds in 1972 het onderwerp geweest van een 

onderzoek, met name een licentiaatsverhandeling die door P. Batselier werd gemaakt6. Zo behandelde 

Batselier naast onder meer de religieuze achtergrond, de stichting en politieke relaties ook het 

goederenbeheer van de abdij van haar stichting tot 1550. In de eerste plaats trachten we een logisch 

vervolg op deze verhandeling te bieden en bij het goederenbeheer van 1550 opnieuw de draad op te 

pikken die Batselier voor ons heeft achtergelaten.  

We vertrekken in deze verhandeling niet vanuit de visie dat de domaniale politiek van de kerkelijke of 

adellijke eigenaars een statisch gegegeven was7. We onderzoeken of de domaniale politiek van de abdij 

erin bestond om haar goederen op een zo rationeel mogelijke manier te beheren voor zover de 

eigendomsrelaties en machtsstructuren dit toelieten8. We gaan na of de abdij zoveel mogelijk trachtte haar 

abdijdomein uit te baten in het licht van het marktsysteem van vraag en aanbod of ze zich tevreden stelde 

met een beheer dat volstond om haar toekomst veilig te stellen. 

Om deze doelstellingen te bereiken, is de scriptie ingedeeld in drie delen. Het eerste deel tracht een 

overzicht te bieden van de goederen van de abdij van grosso modo de 16de tot de 18de eeuw, aan de hand 

van de goederenregisters en domeinrekeningen van de abdij. We staan stil bij de wijze van uitbating en 

gronduitgifte, het landgebruik en de geografische spreiding van haar abdijdomein. Om een zicht te krijgen 

van de invloed die het grootgrondbezit achterliet op het Waasland als subregio in het sociale agro-systeem 

van Binnen-Vlaanderen, maakten we ook gebruik van de gegevens van het klooster van Boudelo van de 

17de tot 18de eeuw die reeds in een vorige studie werden onderzocht 9. 

In het tweede deel bekijken we de invloed die de abdij van Roosenberg en bij uitbreiding de andere 

grootgrondbezitters uitoefenden op de gemeente Waasmunster, de gemeente waar de abdij haar 

voornaamste bezit situeerde. Dit gebeurde aan de hand van een studie van het landboek van 

                                                             
6 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, 619 p. 
7 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 1571, 
1985, p. 115 
8 F. VAN CROMBRUGGE. De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573 – 1700), 2001, 
pg. 145 
9 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, 305 p. 
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Waasmunster, dat dateerde van 1772 10 . De kaarten werden ingevoerd in een Geografisch 

InformatieSysteem11 , meer bepaald het softwareprogramma QuantumGIS, ingevoerd om te kunnen 

analyseren. Ten dele bestaat deze verhandeling tevens uit een onderzoek naar de doeltreffendheid van 

dergelijke softwareprogramma’s voor het historisch onderzoek. We onderzoeken in dit hoofdstuk aan de 

hand van dit landboek en de domaniale documentatie van de abdij van Roosenberg het belang van 

grootgrondbezit, de wijze waarop de abdij en andere grootgrondbezitters hun domein exploiteerden, het 

bodemgebruik en de grootte van de percelen. 

Ten slotte focussen we nog meer in op de Kloosterwijk te Waasmunster, een sublokaliteit van 

Waasmunster. In dit onderzoeksgebied was immers de abdijsite en een groot deel van haar abdijdomein 

gelegen. Dit werd onderzocht aan de hand van twee doorsneden, namelijk die op basis van de kaart van 

Andries Van Meerssche van 163912 aan de welke ook een goederenregister kan worden gekoppeld en die op 

basis van het landboek van Waasmunster van 177213. Ons doel hierbij was het historische landschap te 

reconstrueren, met name de infrastructuurelementen, de perceelsstructuren en het bodemgebruik om 

enkele elementen aan te leveren over de invloed van de abdij op de landschapsvorming. 

 

                                                             
10 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster 
11 M. ANTROP en P. DE MAEYER. Theoretische concepten van GIS, 2008, p. 4 
12 AAR, register 7: kaart Andries Van Meerssche 
13 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: kaartenboek van Waasmunster 
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HOOFDSTUK 1: GROOTGRONDBEZIT VAN DE ABDIJ VAN 
ROOSENBERG IN HET LAND VAN WAAS 

1  
In dit hoofdstuk trachten we op basis van de domaniale documentatie van de abdij van Roosenberg en de 

secundaire literatuur van de abdij van Boudelo een beeld te werpen op het aandeel grootgrondbezit in het 

Land van Waas. Hierbij proberen we niet alleen het aandeel van de grootgrondbezitters te bestuderen 

maar ook de exploitatiewijze of verpachting, de geografische verspreiding van hun bezittingen en het 

bodemgebruik te onderzoeken. 

 

Het is echter onmogelijk een dergelijke studie te maken zonder eerst stil te staan bij de ecologische, 

politieke en economische structuur die het Land van Waas vormgaf gedurende de 16de tot 18de eeuw. 

Vandaar dat we dit hoofdstuk aanvatten met een situering van het Land van Waas in historisch 

perspectief. 

 

1.1 Historische situering van het Land van Waas 

Het Land van Waas situeert zich in het noorden van de hedendaagse provincie Oost-Vlaanderen. De naam 

‘Waas’ is afkomstig van het middelnederlandse woord “wase” of “wasu” dat ‘drassige grond’, ‘slijk’ of 

‘modder’ betekende14. Bestuurlijk valt het Land van Waas samen met het volledige arrondisement Sint-

Niklaas, inclusief delen van de arrondissement van Dendermonde voor de gemeente Waasmunster, het 

arrondissement Antwerpen voor de gemeenten Burcht en Zwijnaarde en het arrondissement Gent voor de 

gemeente Moerbeke-Waas. 

 

De streek wordt in het noorden begrensd door de Vier Ambachten, vandaag de grens met Nederland, en in 

het oosten en zuiden door de natuurlijke loop van de Schelde en de Durme. De westgrens is echter een 

grens die niet duidelijk kan worden afgelijnd, omwille van het gebrek aan natuurlijke grenzen aldaar15. Er 

bestaat min of meer een consensus waarbij de meeste auteurs de westgrens van het Waasland laten 

samenvallen met de grenzen van de gemeenten Moerbeke, Eksaarde en Lokeren.  

1.1.1 Politieke geschiedenis van het Land van Waas 

Sinds de 9de eeuw was het Land van Waas een onderdeel in het Karolingische rijk, dat na 843 overging in 

het West-Frankische rijk. Het Karolingische rijk was territoriaal onderverdeeld in verschillende gouwen 

die elk afzonderlijk bestuurd werden door een graaf. Een van deze verschillende gouwen was de Pagus 

Wasda of Pagus Wasia16, die als afzonderlijke gouw binnen het Karolingische Rijk werd bestuurd. 

                                                             
14 M. GIJSSELING. “Overzicht van de toponymie van het Waasland”, 1995, p. 91 
15 F. SNACKEN. “Streekindeling en begrenzing van het land van Waas”, 1961, p. 222 
16 J. D’HONDT. “Het Land van Waas in het graafschap Vlaanderen (XIe-XIIe eeuw)”, 1943, p. 49 
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In de tweede helft van de 9de eeuw werd het definitief overgenomen door de graaf van Vlaanderen, meer 

bepaald Boudewijn I van Vlaanderen17. Bij de plotse dood van graaf Arnulf I in 964 en door de 

minderjarigheid van de toenmalige graaf Arnulf II, eigende de graaf Dirk II van West-Friesland de 

Waasgouw naar zich toe waardoor hij de Waasgouw vanaf dit punt zelf rechtstreeks zou besturen.  

 

Het uitblijven van verzet van de Frankse koning Lotharius, die het regentschap uitoefende over deze 

gebieden, bleek een belangrijke factor voor het legitimeren van deze aanspraak18. Graaf Boudewijn IV van 

Vlaanderen verdreef in de eerste helft van de 11de eeuw de West-Friezen, waardoor vanaf dit tijdstip de 

graven van Vlaanderen het Waasland zouden besturen tot het einde van het Ancien Regime. Uitzondering 

hierop was een kort intermezzo in de 12de eeuw waarin het Land van Waas in leen werd gegeven aan de 

heren van Aalst19. 

 

Het Land van Waas wordt vanaf 1241 een directe bestuurlijke eenheid binnen het graafschap Vlaanderen, 

in de vorm van een onafhankelijke kasselrij met Sint-Niklaas als bestuurscentrum. Een getuige hiervan is 

de instelling van de baljuw als rechtstreekse vertegenwoordiger van de graaf in het lokale college van 

schepenen in de kasselrij. Het Waasland zou in de bestuurlijke vorm van een kasselrij blijven voortbestaan 

tot het einde van de 18de eeuw. Toch moet deze bestuurlijke macht ook gerelativeerd worden: zo bleef 

bijvoorbeeld de heerlijkheid Beveren (bestaande uit onder andere de gemeenten Beveren, Verrebroek, 

Kieldrecht en Doel) sterk onafhankelijk van het hoofdcollege van het Land van Waas tot de 16de eeuw20. 

 

1.1.2 Ecologische en sociaal-economische structuren in het Waasland 

Het Land van Waas kan geografisch en historisch min of meer in twee grote substreken worden 

onderverdeeld: enerzijds de noordelijke polderstreek en anderzijds de zandstreek, die bestaat uit zowel 

een zandzone als een lemig zand -en zandleemzone. Het is echter verkeerd deze geografische structuren 

afzonderlijk te bespreken zonder verder in te gaan op de invloeden die deze natuurlijke omgeving op de 

rurale samenleving uitoefenden. Zo oefende de geografische structuur een invloed uit op de sociaal-

economische kenmerken en vice versa. Vandaar werd er bij de bespreking van de ecologische 

achtergronden gepoogd ter plaatse de invloed ervan te beschrijven die het had op de rurale bevolking en 

de specifieke sociaal-economische structuur. 

  

                                                             
17 R. VAN GERVEN. Het Land van Waas, 1950, pp. 4 - 5 
18 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 8 
19 J. D’HONDT. “Het Land van Waas in het graafschap Vlaanderen (XIe-XIIe eeuw)”, 1943, pp. 52 - 53 
20 B. AUGUSTYN. De veenontginning in de 12de tot 16de eeuw, 1999, p. 15 
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Figuur 1. Kaart van de bodemgesteldheid in het Land van Waas 

 

1.1.2.1 Noordelijke Polderstreek 

De polderstreek is gelegen in het noorden van het Land van Waas. Deze streek valt samen met het grootste 

gedeelte van de hedendaagse gemeenten Antwerpen-Linkeroever, Beveren-Waas, De Klinge, Doel, Kallo, 

Kieldrecht, Meerdonk, Melsele, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Vrasene, Verrebroek en Zwijndrecht. Dit 

noordelijke gedeelte van het Land van Waas was reeds sinds de vroege middeleeuwen een economisch 

interessante regio vanwege de aanwezigheid van turf in de ondergrond. De turfexploitatie heeft zich in 

deze regio in twee bewegingen voltrokken. 

 

Enerzijds is er een turflaag gelegen in de gemeenten Moerbeke en Wachtebeke in het noordwesten van het 

Waasland. Deze turfvoorraden zouden vrijwel onaangeroerd blijven tot de hoge middeleeuwen, tot het in 

1290 in toenamende mate geexploiteerd werd wanneer de graaf van Vlaanderen een met eeuwige cijns 

belaste grond uit de streek wegschonk aan de Gentse poorters21. De turfexploitatie zou spoedig een 

belangrijke investering worden van de Gentse poorters dat voornamelijk diende om aan de vraag bij de 

Gentse stedelijke nijverheden voor industriële brandstof en bij de stedelijke families voor huisbrandstof te 

kunnen blijven voldoen. De Moervaart, Bijlokelede en Langelede werden ingericht als turfvaart om zo 

enerzijds een afwatering van het water in het veengebied te creeëren en anderzijds een transportweg 

tussen de turfregio en Gent in te richten22. 

 

                                                             
21 A. VERHULST. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 82 
22 J. VANDERHAEGHEN. Het buitenstedelijk grondbezit van Gentse burgerij in het begin van 15de eeuw (1400 – 1410), 2005, p. 82 
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Anderzijds situeerde zich een dikke veenlaag23 in het noordoosten van het Waasland in de gemeenten 

Kieldrecht en Verrebroek, waar dit gebied door toenemende overstromingen in de 12de eeuw bedekt was 

geweest door een zandlaag24. Een groot gedeelte van de omgeving van Kieldrecht en Verrebroek was 

oorspronkelijk in het bezit van de graaf van Vlaanderen, die omstreeks 1394 besloot de turfgebieden op te 

meten voor mogelijke exploitatie25: Geschat wordt dat ongeveer 60 % van de ondergrond in Noord-

Vlaanderen uit turfgronden bestond26. Tot de 12de eeuw bestond de regio uit enkele dorpscentra waarin de 

bewoners een klein aantal landbouwgronden in pacht hielden en in beperkte mate reeds turf staken. De 

rurale bevolking werd bovendien sinds het einde van de 14de eeuw verplicht om deel te nemen aan de 

heropbouw van de dijken die na de overstromingen van 1393 en 1403 vernietigd waren27. 

 
 
Deze bewoningsstructuur veranderde drastisch in de loop van de 13de en 14de eeuw. Er werden 

afgevaardigden van de graaf van Vlaanderen gestuurd om de turfexploitatie en de lokale bevolking in de 

dorpen Verrebroek, Meerdonk, Nieuwnamen, Kieldrecht en Aandorp in beeld te brengen. Bij opstelling 

hiervan kon de graaf immers in een later stadium belastingen heffen en reguleringen opstellen. De 

turfexploitatie groeide gedurende de daaropvolgende 14de tot 16de eeuw uit tot een grootschalige proto-

industrie. De lokale bevolking bezat op dit punt nog slechts weinig gronden, die bovendien slechts beperkt 

geschikt waren voor landbouw. Hierdoor werd de turfafgraving een welgekomen vorm van extra inkomen 

voor meer dan de helft van de lokale bevolking28. 

 

 

De turfafgravingen in Kieldrecht en Verrebroek vereisten hoge investeringskosten. Hierdoor waren het 

voornamelijk de grote Vlaamse abdijen en hospitalen, de rijke burgerij en de graaf van Vlaanderen die 

investeerden in de turfexploitatie. Ook de abdij van Boudelo behoorde in beperkte mate tot deze groep van 

investeerders. De gemiddelde, kleine landbouwer was omwille van de strenge regulering en de hoge 

belastingen niet zelf bij machte te investeren29. Naar schatting zou deze proto-industriële activiteit voor 90 

% bedoeld geweest zijn voor een export naar de steden in Vlaanderen en Brabant, dat aldaar gebruikt werd 

als brandstof voor de proto-industrie en de stedelijke gezinnen. 

  

                                                             
23 Naar schatting kon deze veenlaag plaatselijk tot 3,3 meter oplopen. Zie hiervoor: A. VERHULST. Landschap en 
landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1985, p. 81 
24

 A. VERHULST. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 81 
25 B. AUGUSTYN. “Traces of a proto-industrial organization of the medieval North Flemish peat region. Test-case 
Kieldrecht, a peat-diggers-village. Ca. 1400”, 1987, p. 64 
26 A. VERHULST. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1985, p. 81 
27 B. AUGUSTYN. “Traces of a proto-industrial organization of the medieval North Flemish peat region. Test-case 
Kieldrecht, a peat-diggers-village. Ca. 1400”, 1987, p. 66 
28 B. AUGUSTYN. “Traces of a proto-industrial organization of the medieval North Flemish peat region. Test-case 
Kieldrecht, a peat-diggers-village. Ca. 1400”, 1987, p. 67 
29 B. AUGUSTYN. “Traces of a proto-industrial organization of the medieval North Flemish peat region. Test-case 
Kieldrecht, a peat-diggers-village. Ca. 1400”, p. 72 
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1.1.2.2 Zand –en zandleemstreek 

Vanuit geologisch perspectief moeten we in deze regio een onderscheid maken tussen de zandzone en de 

lemig-zand- en zandleemzone30. Enerzijds omvat de lemig zand -en zandleemzone het grootste gedeelte 

van het Waasland, bestaande uit onder meer de gemeenten Bazel, Belsele, Beveren-Waas, De Klinge, 

Eksaarde, Elversele, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Nieuwkerken-Waas, Rupelmonde, Sint-Gillis-

Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Tielrode, Waasmunster en Zwijndrecht. Anderzijds is een deel van het 

Waasland een onderdeel van de grote zandzone van Binnen-Vlaanderen waaronder de gemeenten Belsele, 

Danknam, Eksaarde, Kemzeke, Lokeren, Moerbeke-Waas, Sint-Gillis-Waas, Stekene en Waasmunster 

behoren. Het is in deze zand –en zandleemstreek dat de meeste goederen en pachthoven van de abdij van 

Roosenberg en de abdij van Boudelo gesitueerd zijn. 

 

 

Deze zand –en zandleemstreek in het Waasland bleef tot omstreeks de 12de eeuw grotendeels een 

economisch op zichzelf aangewezen gebied. Meer dan de helft van de zandzone was bedekt met het 

zogenaamde Koningsforeest, dat zich situeerde was in de gemeenten Belsele, Haasdonk, Kemzeke, 

Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Vrasene en Waasmunster. Het vormde één 

aangesloten bosrijk gebied, oorspronkelijk een exclusief jachtgebied van de Karolingische vorst en in een 

latere periode een jachtgebied van de graaf van Vlaanderen. Reeds in de vroege middeleeuwen waren er 

een aantal kleine dorpen ontstaan doorheen het Koningsforeest die wellicht gebruikt werden als lokale 

centra voor veeteelt. Het zou echter tot de 12de - 13de eeuw duren vooraleer de abdij van Boudelo, met 

steun van de Gentse Sint-Baafs -en Sint-Pietersabdij, een grootschalige ontginning van het bosgebied 

aanvatte31.  

 
 
Landbouwtechnisch gezien is het Land van Waas reeds rijk beschreven en bestudeerd. Door traktaten van 

onder meer Richard Weston, Abbé Mann en andere agronomen-auteurs ontstond het idee dat het Land 

van Waas één van de meest innovatieve landbouwgebieden was op het Europese vasteland van de 16de - 

17de eeuw32. Zo beschreef de Belgische agronoom Paul Lindemans het Land van Waas als de plaats in 

Vlaanderen waar nieuwe landbouwtechnieken zoals de introductie van klaver en rapen ontstond33. Hoewel 

deze visie in de hedendaagse wetenschappelijke literatuur grotendeels wordt genuanceerd34, blijkt te 

worden vastgesteld dat de subregio het Land van Waas een specifieke sociaal-economische structuur had 

in vergelijking met de rest van het sociale agro-systeem in Binnen-Vlaanderen. Deze regionale structuur, 

waarvan haar oorsprong grotendeels te plaatsen is in de 12de - 13de eeuw, had verschillende kenmerken. 

 

                                                             
30 F. SNACKEN. “Streekindeling en begrenzing van het land van Waas”, 1961, p. 250 
31 A. VERHULST. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 117 
32 L. VERVAET, E. THOEN en W. RONSIJN. Het Land van Waas, le jardin de la Flandre, p. 1 - 2 
33 P. LINDEMANS. Geschiedenis van de landbouw in België, 1952, p. 12 
34 L. VERVAET, E. THOEN en W. RONSIJN. Het Land van Waas, le jardin de la Flandre, p. 17 - 18 
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Een eerste kenmerk was de aanwezigheid van bolvormige percelen, de zogenaamde bolle akkers. Deze 

akkers hadden een specifieke percellering waarbij het centrum van het perceel hoger lag dan de randen en 

de omranding vorm werd gegeven door grachten als afwatering, houtzijden bestaande uit elzen, wilgen of 

eiken te gebruiken als brandstof en een niet-bezaaide zone dat bestond uit heidegrond of gras waar 

veeteelt op kon worden gehouden35. Op deze manier hadden de percelen niet alleen een efficiënter 

afwateringssysteem maar ook een meer kalkrijke en vruchtbaardere bodem. Er valt echter op te merken 

dat dit specifiek perceelspatroon wellicht pas sinds de 15de eeuw dominant haar intrede deed in het 

Waasland en men ook in de regio van Menen en Noord-Brabant een vergelijkbaar perceelspatroon 

hanteerde36. 

 
 
Het tweede kenmerk was de aanwezigheid van een commerciële overlevingseconomie op het Wase 

platteland die sterk verschillend was met de rest van Binnen-Vlaanderen. De commerciële 

overlevingseconomie in Binnen-Vlaanderen evolueerde gedurende de periode van 1250 - 1750 naar een 

algemene stijging van grootgrondbezit, een daling van het aantal kleine bedrijven en een algemene 

samenwerking of convivium tussen de grote en kleine bedrijven37. Dit gebeurde op lokaal niveau onder 

meer door boeren die arbeid verleenden in ruil voor het uitlenen van grote kapitaalgoederen door de 

grootgrondbezitters38. Deze tendens vond niet (of slechts ten dele) plaats in het Waasland. In de 16de - 

17de eeuw waren de eigendomsrechten in het Land van Waas slechts beperkt in handen van kerkelijke 

eigenaars, stedelingen of adel in vergelijking met andere regio’s in Binnen-Vlaanderen en bleven de 

gronden voor meer dan drie vierde in handen van de rurale bevolking39. Hierdoor werden er slechts in 

beperkte mate eigendommen verpacht door grootgrondbezitters in het Waasland. Terwijl pacht in andere 

regio’s werd gedomineerd door de adel, kerk en de stedelijke burgerij, was de verpachting in de Wase regio 

in de 19de eeuw ook in belangrijke mate in handen van de lokale bevolking40. 

 

 

 

 

 

Dit had zijn effecten op de bedrijfsgrootte. In de meeste regio’s van Binnen-Vlaanderen verdwenen de 

middelgrote bedrijven en werden kleine bedrijven talrijker, waardoor een groot deel van de lokale 

                                                             
35

 R. VAN HOVE. “De ‘klasieke’ bolle akkers van het Waasland in archeologisch perspectief”, 1997, pp. 283 - 286 
36 R. VAN HOVE. “De ‘klasieke’ bolle akkers van het Waasland in archeologisch perspectief”, 1997, pp. 320 - 322 
37 E. THOEN. “A commercial survival economy in evolution. The Flemish countryside and the transition to capitalism 
(Middle Ages, 19th century)”, 2001, p. 102 
38 T. LAMBRECHT. “Reciprocal exchange, credit and cash: Agricultural labour markets and local economies in the 
southern Low Countries during the eighteenth century”, 2003, pp. 253 - 254 
39 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 175 
40 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, pp. 147 - 148 
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bevolking genoodzaakt was om loonarbeid te verrichten op grotere bedrijven of deel te nemen aan proto-

industrie en huisnijverheid. Dit lag anders in het Waasland, waar de middelgrote bedrijven, bedrijven met 

een bewerkte oppervlakte van 5 tot 20 hectare, bleven voortbestaan41. Bedrijfsversnippering en een 

samenwerking tussen grote en kleine bedrijven in de vorm van loonarbeid op grote bedrijven vond in het 

Waasland dus slechts beperkt plaats42.  

                                                             
41 W. RONSIJN. “Mediated and unmediated market dependence in the Flemish countryside in the nineteenth century: 
two paths of rural development”, 2013, p. 103 – 104, H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en 
demografische bron. Het land van Waas omstreeks 1571, 1985, pp. 53 – 56 en L. VERVAET. De sociaal-economische en 
landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 157 
42 W. RONSIJN. “Mediated and unmediated market dependence in the Flemish countryside in the nineteenth century: 
two paths of rural development”, 2013, p. 105 
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1.1.3 Grootgrondbezit in het Land van Waas 

Zoals hierboven vermeld, is het Land van Waas een subregio gesitueerd binnen het sociaal agro-systeem 

van binnen-Vlaanderen. Een van de belangrijkste kenmerken van dit sociaal agro-systeem is de invloed die 

grootgrondbezitters uitoefenden op de sociaal-economische acitiviteiten. Met de term grootgrondbezit 

wijzen we op het bezitten van gronden door personen of instellingen die niet rechstreeks in het rurale 

productieproces ingeschakeld zijn. Dit betreft in hoofdzaak het grondbezit van de adel, de clerus en de 

stedelijke burgerij. Deze personen hadden weliswaar geen rechtstreekse invloed op het productieproces, 

maar konden desalniettemin op een positieve en negatieve wijze de rurale landbouweconomie 

beïnvloeden. 

 

 

Het aandeel van grootgrondbezit was sterk verschillend van subregio tot subregio in Binnen-Vlaanderen. 

Uit wetenschappelijke literatuur kan worden afgeleid dat het aandeel grootgrondbezit in het Land van 

Waas eerder klein was in vergelijking met de rest van Binnen-Vlaanderen. Vaak bleken penningkohieren 

de basis voor onderzoek naar het aandeel van grondbezit in Binnen-Vlaanderen. Penningkohieren waren 

bronnen die de belastingen op onroerend goed berekenden op basis van lijsten van de eigenaars en 

pachters van woningen in een gemeente43. Op basis van diverse studies van deze penningkohieren, kunnen 

we een algemeen beeld ophangen van het grootgrondbezit in de subregio’s van binnen-Vlaanderen. 

 

 

Op basis van diverse studies van deze penningkohieren, werd er reeds een algemeen overzicht van het 

grootgrondbezit geconstrueerd door H. Van Den Abbeele44. Hij combineerde verschillende, lokale studies 

van deze penningkohieren om een algemeen overzicht van de spreiding van het grondbezit doorheen 

zandig Vlaanderen te vormen. Een overzicht van zijn bevindingen zijn hieronder in tabelvorm 

weergegeven. 

Tabel 1. Procentuele verdeling van de oppervlakte per sociale groep in binnen-Vlaanderen in de 16de eeuw, 
op basis van Van Den Abbeele45 

 KASSELRIJ LAND 
VAN WAAS 

KASSELRIJ 
OUDBURG / 

GENT 

KASSELRIJ 
DENDERMONDE 

KASSELRIJ 
AALST 

 clerus 8 8 10 15 

 adel 5 13 5 13 

 rurale bevolking 87 79 85 72 

 
  

                                                             
43 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 12 
44 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 107 
45 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, pp. 114 - 115 
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Hieruit blijkt in het Land van Dendermonde en het Land van Waas een grote dominantie van bezit van de 

rurale bevolking voor te komen. In beide kasselrijen situeren zich in tegenstelling tot de kasselrij Oudburg 

en Aalst een laag aantal grondbezit in handen van de clerus en adel. Van Den Abbeele bemerkt bovendien 

dat het grootgrondbezit in het Land van Waas zich hoofdzakelijk in het westelijke deel ervan situeerde46. 

De invloed van onder andere de abdij van Boudelo te Sinaai, de abdij van Roosenberg te Waasmunster en 

de abdij van Nieuwenbossche te Lokeren was in dit gedeelte van het Waasland volgens Van Den Abbeele 

namelijk het sterkst47. 

 

 

Ten slotte dient te worden gewezen op het gegeven dat het grootgrondbezit van de stedelijke burgerij in 

deze studies van de penningkohieren vanwege de moeilijkheden bij het bronnenonderzoek hiervan veelal 

niet werd onderzocht en dus niet werd opgenomen in dit overzicht. Het grootgrondbezit van de stedelijke 

burgerij is desondanks sinds de algemene sociaal-economische crisis in de tweede helft van de 16de eeuw 

niet te onderschatten in het Graafschap Vlaanderen48. Zo zou volgens diezelfde studie de stedelijke 

burgerij gedurende de 16de – 18de eeuw gemiddeld 30 % van het totaal aantal percelen op het platteland in 

het Waasland moeten hebben gehad49. Omstreeks 1860 zou dan ook niet toevallig een derde van het totale 

grondbezit in het Waasland in handen zijn geweest van de stedelingen50. 

 

 

Daarnaast kunnen diverse micro-studies, die veelal één gemeente of een deel van één gemeente als 

onderzoeksgebied hebben, ook een licht op deze vaststelling werpen. 

  

                                                             
46 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 114 
47 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 114 
48 E. THOEN. “A commercial survival economy in evolution. The Flemish countryside and the transition to capitalism 
(Middle Ages, 19th century)”, 2001, p. 134. 
49 E. THOEN. “A commercial survival economy in evolution. The Flemish countryside and the transition to capitalism 
(Middle Ages, 19th century)”, 2001, p. 115 
50 W. RONSIJN. Commerce and the countryside. The role of urban weekly markets in Flemish rural society, 1750-1900, 2011, p. 
537 
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Tabel 2. Procentuele verdeling van de oppervlakte per sociale groep in binnen-Vlaanderen in de 18de eeuw, 
op basis van enkele micro-studies 

 KASSELRIJ 
LAND VAN 

WAAS 

KASSELRIJ 
OUDBURG / 

GENT 

KASSELRIJ 
OUDBURG / 

GENT 

KASSELRIJ 
AALST 

KASSELRIJ 
AALST 

Sinaai51 Zaffelare52 Astene53 Leupegem54 Sint-Kornelis-
Horebeke55 

 kerk 11,48 34,22 8,00 77,00 5,70 

 adel 3,97 11,51 74,00 10,00 - 

 stedelingen 7,18 18,59 -56 - 15,00 

 rurale bevolking 77,37 35,59 18,00 13,00 77,30 

 
Het aandeel van het grootgrondbezit blijkt op basis van deze gegevens net als bij de vorige gegevens 

gemiddeld lager te zijn in het Waasland dan in andere subregio’s van het sociaal agro-systeem van binnen-

Vlaanderen. Zo is in het Land van Waas, op basis van de gegevens met betrekking tot het 

onderzoeksgebied van zuidelijk-Sinaai, het laagste aandeel grootgrondbezit berekend. Ook in de kasselrij 

Aalst lijken er dergelijke hoge getallen te zijn opgetekend. De hoge aantallen bij de gemeente Sinaai zijn 

immers vergelijkbaar met die van de gemeente Sint-Kornelis-Horebeke, maar deze hoge cijfers dienen te 

worden gerelativeerd door de cijfers van de gemeente van Leupegem. Indien we ten slotte deze cijfers van 

de 18de eeuw vergelijken met de voorgaande gegevens van 16de eeuw, lijkt het kerkelijk en adellijk 

grootgrondbezit in het Land van Waas doorheen de 16de tot 18de eeuw te zijn toegenomen. 

 

 

Verklaringen voor dit schijnbaar gering belang van het grootgrondbezit gedurende de vroegmoderne tijd 

in het Waasland zijn veelzijdig. Ten eerste wordt vaak gewezen op de laattijdige ontginning van het 

‘Koningsforeest’. De uitgestrekte bossen en heiden waren oorspronkelijk in het bezit van de Karolingische 

vorsten, die het later doorgaven aan de graven van Vlaanderen die het op hun beurt zouden gebruiken als 

hun persoonlijk jachtgebied. De ontginning van dit natuurlijk landschap zou laat, in de 12de en 13de eeuw, 

op gang komen waardoor de rurale bevolking van grotere rechtsvrijheden zouden hebben kunnen 

genieten bij de ontginning ervan57. Hierdoor zouden de Wase landbouwers met voordeligere prijzen hun 

gronden beter in eigen controle gehouden kunnen hebben58. 

 
                                                             
51 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 131 
52 L. DE KEZEL. “Grondbezit in Vlaanderen (1750-1850)”, 1988, p. 98 
53 S. VAN DER HEYDEN. Landschap en maatschappij in de 17de, 18de en 19de eeuw te Astene. Een reconstructie van het 
landschap op basis van drie tijdsdoorsneden, 2006, p. 55 
54 B. CALLENS. Een historische geografie van een plattelandsdorp aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Leupegem: van 
landboek tot GIS, 2009, p. 59 
55 C. DE RAMMELAERE. “Bijdrage tot de landbouwgeschiedenis in Zuidoost-Vlaanderen (1570 – 1790)”, 1962, p. 38 
56 Enkele cijfers zijn niet beschikbaar aangezien er in de diverse studies niet een vergelijkbaar onderscheid werd 
gemaakt in de categorieeën van sociale groepen zoals in deze tabel. 
57 A. VERHULST. Landschap en landbouw in Middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 117 
58 L. VERVAET, E. THOEN en W. RONSIJN. Het Land van Waas, le jardin de la Flandre, p. 12 
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Deze beperkte invloed van grootgrondbezitters betekende echter niet dat pacht onbestaande was in het 

Waasland. Naar schatting zou in 1571 51,5 % van de percelen worden verpacht59. In zuidelijk Sinaai zou 

zelfs 51,56 % in 1670 en 68,49 % in 1730 van het totaal aantal percelen worden verpacht60. Dit zou erop 

kunnen wijzen dat een groot aantal leden van de rurale bevolking onderling diverse percelen verpacht 

hebben. Redenen van deze hoogst actieve landmarkt waren divers. Zo bezat de rurale bevolking voldoende 

percelen om in hun eigen inkomen te voorzien en verhuurde men deze percelen. Bovendien waren 

percelen die verpacht werden, in sommige gevallen het gevolg van boeren die percelen aan hun 

aanverwanten of buren verhuurden. Dit algemeen groot belang van de rurale bevolking in de 

bezitsverhoudingen van het Waasland zou in de 19de eeuw sterk gedaald hebben 61  waardoor dit 

hoofdzakelijk een fenomeen van de 16de tot de 18de eeuw bleek te zijn. 

 

Dit betekent echter niet dat er van grootgrondbezit geen sprake was in het Land van Waas. Eerder wijst dit 

erop dat de relatie tussen de grootgrondbezitters en de rurale bevolking in deze subregio tot op heden 

beperkt onderzocht is. Zo kan het grootgrondbezit in handen geweest zijn van een beperkt aantal 

instellingen, of geografisch sterk geconcentreerd zijn. Het feit dat er studies over het grondbezit van deze 

instellingen reeds zijn gemaakt maar nooit het aandeel ervan in de rurale maatschappij werd onderzocht, 

heeft het beeld over het grootgrondbezit in het Land van Waas wellicht soms vervormd. Zo bezat het 

klooster van Boudelo in het Land van Waas in 1652 1650,53 ha en in 1741 1703,00 ha62. Daarnaast bezat deze 

Wase abdij in de 17de eeuw ook nog eens 1864,56 ha in de Vier Ambachten, waarbij meer dan twee derde 

hiervan zich situeerde in het Hulsterambacht63. Over het aandeel van deze abdij in het Land van Waas, zal 

echter in de volgende delen verder dieper worden ingegaan. 

 

In deze verhandeling focussen we op het grootgrondbezit van een instelling wiens goederenbeheer nog 

maar in beperkte mate werd bestudeerd, de abdij van Roosenberg te Waasmunster. We trachten aan de 

hand van de wijze waarop deze grootgrondbezitter haar abdijdomein organiseerde, meer te weten te 

komen over het grootgrondbezit van deze abdij gedurende de 16de tot de 18de eeuw. Ook trachten we door 

een vergelijking van het abdijdomein van deze abdij met het goederenbeheer van het klooster van 

Boudelo, tot een grondiger inzicht te komen over de positie van deze twee lokale grootgrondbezitters in 

de rurale maatschappij van het Land van Waas.  

                                                             
59 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 104 
60 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 147 
61 W. RONSIJN. Commerce and the countryside. The role of urban weekly markets in Flemish rural society, 1750-1900, 2011, p. 
538 
62 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 212 
63 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 216 
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1.2 Abdij van Roosenberg te Waasmunster 

Het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg vormt het uitgangspunt voor onze studie. Vooraleer we 

echter een blik kunnen werpen op het abdijdomein van deze abdij, dienen we eerst kort deze abdij in 

historisch perspectief te situeren.  

 

We hebben ons bij dit overzicht gebaseerd op de secundaire literatuur over de abdij die reeds bestond. 

Deze secundaire literatuur bleek helaas beperkt. De eerste volwaardige publicatie over de abdij van 

Roosenberg betreft een korte publicatie van Van Raemdonck in de Annalen van de Oudheidkundige Kring 

van het Land van Waas in 192264. In deze publicatie ging de auteur dieper in op de ontstaansgeschiedenis 

van de abdij gedurende de 12de - 14de eeuw, met een nadruk op de religieuze en politieke context ervan. 

 

Het werk van De Meulemeester65 is evenwel de eerste volwaardige studie van de abdij van Roosenberg te 

noemen. Het behandelt de volledige politieke en religieuze geschiedenis van de abdij van de 12de tot de 19de 

eeuw, maar helaas geeft het in deze context weinig informatie over de uitbatingswijze van het 

abdijdomein. In de tweede volwaardige publicatie in verband met de abdij van Roosenberg, bij het 

onderzoek van Batselier66 van 1972, gebeurde dit wel. Batselier maakte een studie van de abdij sinds haar 

stichting tot omstreeks 1550. Er werd in de eerste plaats ingegaan op de politieke geschiedenis waarin de 

wijze van goederenverwerving aan bod komt, maar ook de regionale relaties met andere abdijen en heren 

worden onderzocht. Daarnaast wordt hierin voor het eerst het goederenbeheer van de abdij behandeld en 

wordt er kort ingegaan op het financieel beheer van de abdij. 

 

Het is jammer dat Batselier zich bij zijn studie van het grondbezit heeft beperkt tot het jaartal 1550, 

aangezien de voornaamste domaniale documentatie in verband met het goederenbeheer van de abdij in de 

periode van de 16de tot de 18de eeuw werd overgeleverd. In de hieropvolgende hoofdstukken trachten we 

het overzicht van het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg van de stichting tot omstreeks 1550 

die Batselier maakte, te vervolledigen. Alvorens we dit kunnen doen, dienen we allereerst stil te staan bij 

de algemene geschiedenis van de abdij en de domaniale documentatie die de abdij naliet. 

  

                                                             
64 J. VAN RAEMDONCK. “L’ancienne abbaye de chanoinesses régulières de l’Ordre de Saint Victor et de la Règle de 
Saint-Augustin, dite abbaye de la Très-SainteVierge Marie de Roozenberg, à Waasmunster (avec planches), par la 
même”, 1873, pp. 375 - 437 
65 M. DE MEULEMEESTER. De abdij van Roosenberg te Waasmunster, 1922, 346 p. 
66 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, 619 p. 
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1.2.1 Algemene geschiedenis van de abdij van Roosenberg 

De abdij van Roosenberg kent haar oorsprong in de 13de eeuw. Gedurende deze fase, van 1215 tot 1247, 

ontstond bovendien de tijdelijke cistercienzerinnenabdij Ten Bossche te Lokeren. De uitvaardiging van een 

oorkonde door Walter van Marvis, de bisschop van Doornik, bekrachtigde op 13 januari 1238 de oprichting 

van de abdij van Roosenberg67. Aangezien er eerder een Hospitaal in de omgeving werd bewoond door een 

spontaan gegroeide religieuze groep van vrouwelijke leken, was er een gebrek ontstaan aan religieuze 

structuur en autoriteit. Omwille van deze reden besloot Walter van Marvis in 1238 dit Hospitaal en haar 

schenkingen te doneren aan de victorinnenzusters van de Doornikse abdij Prés-Porchins. De victorinnen 

beslisten ervoor om het oude Hospitaal te verlaten en buiten de dorpskern, in de omgeving van de Durme, 

op een hoger gelegen gebied te Hoogendonck de abdij te stichten. Batselier wijst erop dat deze 

fundatiegronden wellicht geschonken werden door de gravin Johanna van Constantinopel en haar zus 

Margareta68. 

 

Het oorspronkelijke patrimonium van de abdij werd verkregen door de overname van de bezittingen van 

het reeds bestaande Hospitaal te Waasmunster en diverse schenkingen van Walter van Marvis en Johanna 

van Constantinopel. De abdij zou een welvarende en vreedzame periode doormaken gedurende de 13de tot 

de 16de eeuw, waarin het patrimonium nog verder werd uitgebreid door verschillende aankopen en 

schenkingen. Aan deze welvarende periode kwam echter in 1578 een eind wanneer de calvinisten in Gent 

aan de macht komen en er diverse plundertochten naar kerkelijke domeinen en abdijen op het platteland 

werden georganiseerd. Op 2 september 1578 plunderden Gentse calvinisten de bewoning nabij de 

fundatiegronden, werden de abdijgoederen verbeurd verklaard en werden de abdijgebouwen afgebroken69. 

Het zou tot 1623 duren vooraleer de abdijgebouwen opnieuw werden opgericht en de Victorinnen 

terugkeerden naar de abdijgronden te Waasmunster . Door de heropbouw van de kloostergebouwen in de 

17de eeuw waren er buitengewone kosten ontstaan waardoor men zich spoedig opnieuw richte op haar 

goederenbeheer om zo snel mogelijk de inkomsten te innen vanuit de goederen die men nog steeds 

bezat70. 

 

Naar aanleiding van het Concillie van Trente in 1563, werd ook de abdij van Roosenberg ertoe verplicht om 

als vrouwenklooster ‘het slot’ streng te handhaven of te herstellen. Ondanks oorspronkelijk verzet hiervan 

onder de kloosterzusters en hun abdis, werd dit na een opvolging van een andere abdis in 1645 toch 

toegepast71. Ondanks de economische bloeiperiode die de abdij doorheen de 17de en 18de eeuw doormaakte, 

kreeg men in de 18de eeuw toch herhaaldelijk problemen met de centrale overheid gedurende de 18de eeuw. 

                                                             
67 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 92 
68 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 95 
69 M. DE MEULEMEESTER. De abdij van Roosenberg te Waasmunster, 1922, p. 94 
70 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 77 
71 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 81 - 83 
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Zo diende de abdij in 1760 aan keizerin Maria Theresia van Oostenrijk een lening te verschaffen van 25 000 

gulden, die men slechts tientallen jaren later volledig terugbetaald zag72. Ook werd de abdij vanwege de 

hervormingen van de Oostenrijkse regering onder leiding van keizer Jozef II, bijna opgeheven. Een 

onderzoek dat in 1785 door een magistraat werd verricht in de abdijgebouwen, opgevolgd door een 

uitgebreid verslag , bracht hier echter op het laatste punt verandering in73. 

 

Aan deze periode kwam in 1797 een einde voor de abdij. Op 23 januari 1797 zouden zestien Franse huzaren 

letterlijk de zusters uit de abdijsite hebben verdreven74. De kanunnikessen en enkele lekenzusters zochten 

in Waasmunster een tijdelijk onderkomen maar mochten de kerkelijke gebouwen niet meer betreden. Kort 

daarna, in 1797, werd de abdij door de Republikeinen opgeheven en grotendeels vernield75. De abdij hield 

echter niet op te bestaan, maar vond in 1831 een nieuw onderkomen in de nabijheid van haar 

oorspronkelijke abdijgebouwen, in de Kerkstraat. In 1975 werd er besloten om zich te verenigen met de 

Mariazusters van de orde van Franciscus. Daarnaast besloot men ook nieuwe gebouwen in te richten 

langsheen de Oudeheerweg-Heide te Waasmunster, de locatie waar sindsdien het bezinningshuis “Abdij 

Roosenberg” gesitueerd is. 

 

1.2.2 Domaniale documentatie van de abdij van Roosenberg 

De domaniale documentatie van de abdij van Roosenberg maakte een grote verandering door in het 

midden van de 16de eeuw. Allereerst begon men in 1548 met het opstellen van de Slaepere76 of kortweg de 

slaper. Dit document was in hoofdzaak een uitgebreid goederenregister. De term Slaepere of slaper kwam 

voor als betiteling van de vormgelijke bronnen die in 1691, 1744 en 1751 werden opgesteld. Daarnaast 

verwijzen de slapers ook onderling naar elkaar, waardoor de naam een courante term blijkt te zijn binnen 

de domaniale documentatie. De term slaper zou in het Middelnederlands letterlijk “een rentebrief die zijn 

kracht heeft verloren omdat er niet tijdig mee gevorderd is” betekenen77. In deze context zou het volgens 

Rotthier op “een boek of register dat niet telkens behoeft te worden bijgewerkt, dat kan blijven rusten of 'slapen' ” 

kunnen wijzen78. Alhoewel ons deze verklaring voor de titel van dit document zeker ter discussie lijkt te 

staan, kunnen we echter niet om de letterlijke titel die de eigentijdse kloosterzusters lijken te geven aan 

de dergelijke documenten in hun abdijarchief. Vandaar zullen we doorheen deze verhandeling veelvuldig 

de term slaper als verwijzing naar de goederenregisters van de abdij van Roosenberg blijven gebruiken. 

 

                                                             
72 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 86 
73 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 86 
74 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 94 
75 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p.94 
76 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 1r – 3v 
77 H. ROTTHIER. "De abdij Roosenberg in Waasmunster en haar Slaper", 2007, pp. 28 - 29 
78 H. ROTTHIER. "De abdij Roosenberg in Waasmunster en haar Slaper", 2007, p. 32 
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De slaper of het goederenregister van 1557 geeft ons een unieke kijk op het goederenbezit van de abdij van 

Roosenberg. Het document bestaat uit 172 perkamenten folio’s, waaraan er in een later stadium 66 

papieren folio’s aan zijn toegevoegd. Het beschrijft in de eerste plaats alle gronden die de abdij in eigen 

exploitatie uitbaatte of verpachte op het tijdstip waarop het document is opgesteld. Daarnaast bevat de 

slaper of goederenregister van 1557 een uitgebreide beschrijving van de tiendrechten die men bezat, 

waarbij het goederenregister van 1557 in detail een beschrijving geeft in welke wijk men dit moet situeren. 

Een interessant gegeven is ook dat er in 1745 door de zusters annotaties werden gemaakt bij verschillende 

percelen. Deze annotaties beschreven per perceel de veranderingen dat het perceel heeft ondergaan sinds 

het opstellen van de slaper van 1744. Dit kon gaan om veranderingen inzake toponomie, oppervlakte, 

perceelsgrootte, pachter of grondgebruik. Op deze manier kon vaak de link worden gelegd naar de 

percelen die beschreven werden in andere goederenregisters. 

 

Bij elk perceel dat in het goederenregister van 1557 werd beschreven, werden er steeds dezelfde 

wederkerende elementen beschreven. Ten eerste situeerde men steeds het perceel in de gemeente waarin 

het perceel gelegen was, soms vergezeld van extra informatie zoals een naam van een wijk, toponiem of 

veldnaam waar het perceel zich in de nabijheid van bevond. Deze situering van elk perceel kon zeer 

uitgebreid gebeuren79. Ten tweede gaf men ook een korte beschrijving van het perceel. Dit kon gaan om 

een toponiem dat het perceel had, de situering van het perceel tegenover de andere percelen die de abdij 

bezat in de nabijheid of andere beschrijvingen. Ook werd het bodemgebruik van het perceel 

neergeschreven. Zo beschreef men per perceel of het om akkerland, meers, heide of bos ging, en in 

sommige gevallen met welk doel het perceel door de pachter of de abdij werd gebruikt. Ten slotte werd er 

voor elk perceel ook de totale oppervlakte gegeven, uitgedrukt in roeden, gemeten of bunders. 

 

Het goederenregister van 1557 bleek een basis te vormen voor de latere domaniale documentatie van de 

abdij gedurende de 16de tot de 18de eeuw. Zo verscheen er in 1557 reeds een aansluitend pachtboek, die de 

verschillende pachtcontracten bundelde met steeds een verwijzing per contract naar het bijbehorende 

folionummer van de slaper van 1557 om welk perceel het ging. Het blijkt dan ook dat de abdij in het 

midden van de 16de eeuw door het opstellen van deze slaper en het pachtboek een systematische 

berekening en inschatting van haar grootgrondbezit wou bereiken, wellicht als voorzorgsmaatregel tegen 

mogelijk toekomstige moeilijke perioden. Dit blijkt onder meer uit een groot aantal oorkonden dat bij 

verschillende percelen in de slaper van 1557 werd opgenomen. Deze zouden als bewijs immers handig van 

pas komen wanneer men de rechtmatige wijze waarop de abdij het betreffende perceel verworven had 

diende aan te tonen. 

 

                                                             
79 Voor elk perceel werd de veldnaam en de gebruiker gegeven die zich ten noorden, ten oosten, ten zuiden en ten 
westen van het desbetreffende perceel bevond. 
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Het waren echter niet alleen documenten die rond het midden van de 16de eeuw dateerden, dat zich 

baseerden op het goederenregister van 1557. In latere fasen waarin men het goederenbeheer trachtte te 

centraliseren, stelde men gelijkvormige documenten op. Zo werd er in de administratie van de abdij in 

1691, 1744 en 1751 nog een vergelijkbaar goederenregister of slaper opgesteld. Bij deze documenten 

baseerden men zich steeds op de slaper van 1557, waarbij men bij veel percelen bovendien in de 17de en 

18de eeuwse bronnen het paginanummer schreef waarop het bewuste perceel werd beschreven in de slaper 

van 1557. Net zoals bij de slaper van 1557 werden alle  

 

Desalniettemin bleken er verschillen te zijn in de nauwkeurigheid. Zo was de slaper van 1557 het meest 

waardevolle goederenregister dat men bezat, dit werd onder meer bevestigd in het feit dat elke latere 

slaper bij elk perceel verwees naar de paginanummer waarin het in de slaper van 1557 werd beschreven. 

De slaper van 1691 was dan weer een veel onnauwkeuriger document, wat onder meer door de vele fouten 

inzake berekeningen of onvolledigheden wordt bewezen. Ook bleek het schrift zeer moeilijk leesbaar, 

mede omwille van de vele inktvlekken op het document. Daarnaast werd deze versie ook niet langer op 

perkament maar op papier geschreven. De slaper van 1744 bleek dan weer van goede kwaliteit te zijn. Het 

verschilde van eerdere versies aangezien er niet alleen de toestand van 1744 in werd beschreven maar ook 

systematisch werd aangevuld met de wijzigingen die het perceel doormaakte tot het jaar 1797, het jaar 

waarin de zusters werden verdreven uit hun kloostergebouwen. Ten slotte werd er ook een slaper in 1751 

opgetekend, alhoewel dit document in vergelijking met de slaper van 1744 veel onvollediger is, waardoor 

in ons onderzoek dan ook de voorkeur gegeven werd aan het gebruik van de slaper van 1744. 

 

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat men in de slaper van 1557 in enkele passages naar een oudere 

slaper verwijst, dat om het “bouc van ghoederen” van 144880 zou gaan. Deze slaper is echter niet meer dan 

een loutere opsomming van de namen van de percelen die men bezat, met de oppervlakte erbij genoteerd 

per perceel. In deze versie werden dan ook geen gegevens met betrekking tot het bodemgebruik, pachters, 

exploitaties of andere elementen neergeschreven zoals dit gebeurde bij de edities vanaf 1557. 

 
Deze goederenregisters of slapers vormden de kern van de domaniale documentatie voor de abdij van 

Roosenberg. Op één enkele domeinrekening van 1480 - 148181 na, is er tot de 2de helft van de 18de eeuw geen 

volledig bewaarde domeinrekening van de abdij van Roosenberg overgeleverd. Daarnaast boden de 

verschillende andere domaniale documenten nooit een volledig beeld van het goederenbeheer van de 

abdij van Roosenberg. Zo waren er onder meer de volgende documenten bewaard: renteboeken, registers 

van heerlijke renten, cijnspachtcontracten, pachtcontracten, gedeeltelijke goederenregisters,… . Een 

bijkomend probleem was dat dergelijke documenten tot het einde van de 18de eeuw nooit gezamenlijk 

overgeleverd zijn. Zo werden er bijvoorbeeld pachtcontracten bewaard van het begin van de 17de eeuw 

                                                             
80 AAR, register 21: goederenregister van 1448 
81 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 - 1481 
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maar zijn er van diezelfde periode geen renteboeken beschikbaar. Omwille van deze problemen hebben we 

in onze studie de focus gelegd op het onderzoek aan de hand van de slapers of goederenregisters. 

 
 
 

1.2.3 Bronnengebruik en methodologie 

Deze domaniale documentatie was het startpunt voor ons onderzoek. Voor de reconstructie van het 

abdijdomein hebben we gewerkt aan de hand van drie goederenregisters of slapers, namelijk de 

goederenregisters van 1557, 1691 en 1744. De weg van deze documenten naar onze resultaten in deze 

verhandeling verliep in enkele chronologische stappen. 

 

In de eerste plaats hebben we de drie goederenregisters afzonderlijk ingevoerd in het softwareprogramma 

Microsoft Access. De volgende elementen werden voor elk perceel afzonderlijk toegevoegd in onze 

databank in Access: 

 Gemeente waar het perceel zich bevond 

 Eventuele wijk, toponiem of veldnaam dat bij het perceel werd gegeven 

 Oppervlakte 

 Gegevens met betrekking tot de situering van het perceel 

 Bodemgebruik 

 Uitgiftevorm (pacht of eigen exploitatie) 

 Eventuele naam van de pachter 

 

De verschillende gegevens konden per perceel letterlijk worden overgenomen vanuit de drie 

goederenregisters, met uitzondering van het bodemgebruik. De wijze waarop we het bodemgebruik in 

Access hebben ingevoerd is dan ook een uitgebreide verklaring verschuldigd. In tegenstelling tot de 

andere gegevens waren deze gegevens immers niet op directe wijze af te leiden uit de bronnen. Bij elk 

perceel werd het bodemgebruik namelijk op een willekeurige, verhalende wijze vermeld. Hierdoor 

dienden we zelf op een systematische wijze het bodemgebruik te achterhalen. Het was mogelijk om op 

basis van deze beschrijvingen in de administratieve bronnen 8 verschillende categorieën inzake 

bodemgebruik te creëren. 

 

De eerste categorie die kon worden gecreëerd betrof akkerland. Dit kon worden afgeleid aan de hand van 

verschillende namen die men gaf aan akkerland. Zo kwamen in de verschillende goederenregisters 

volgende beschrijvingen veelvuldig voor: “lande”, “lants”, “landt”, “acker”, “ackerken”, “zayens landt”, 

“crapken landts” (bij een klein perceel akkerland), “bijlstuck landts” (bij een klein perceel in de vorm van 

een bijl) of “sticxkens lants”. Daarnaast kon soms aan de hand van toponiemen afgeleid worden dat het bij 

deze percelen ook om akkerland ging. Zo werd de percelengroep “Serweyns” te Waasmunster in 1550 en 

1770 als akkerland beschreven, maar werd in 1690 dit landgebruik niet verder gespecificeerd. Hierdoor 
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hebben we bij dit bewust perceel moeten aannemen dat deze percelen hoogstwaarschijnlijk akkerland 

betrof in 1690. 

 

De tweede categorie betrof bos. Dit kon net als bij het akkerland bijna in alle gevallen afgeleid worden aan 

de hand van de beschrijvingen van de goederen in het goederenregister. Termen die vaak werden 

gebruikt, waren: “bosschelken”, “bosch”, “slachhout”, “opgaende bosch” en “gheboscht parcheel”. 

Daarnaast werden sommige beschrijvingen ook voorzien van de wijze waarop deze percelen beplant 

waren: “varendt bosch”, “bosch met eecken boomen”, “bosch beplant met elssche”, “claver bosschen”, 

“braem boschken”,… . Een onderscheid tussen enerzijds hooghout en anderzijds slaghout was op basis van 

deze termen echter onmogelijk te maken, hiervoor waren de beschrijvingen niet nauwkeurig en 

consequent genoeg neergeschreven. Een staat van de bossen of een adequate studie van de gewassen was 

hierdoor onmogelijk te maken. 

 

De derde categorie die kon worden gemaakt, betreft heide. Heidegronden die de abdij van Roosenberg 

bezat, waren uitsluitend gesitueerd in Waasmunster. In het goederenregister van 1550 onderscheidde men 

twee verschillende typen heidegronden. Ten eerste onderscheidde men in de goederenregisters de 

“vaghe”, “ongheboende” of “wilde” heide, de heidegronden die op geen enkele manier werden gebruikt 

door de abdij (“danof gheen profijt compt”). Ten tweede had de abdij ook heidegronden die men beschreef 

als “gheboende heyde”. Deze heide werd hoogstwaarschijnlijk wel gebruikt, hoofdzakelijk voor veeteelt. 

Na 1550, in de goederenregisters van 1690 en 1740, is dit onderscheid minder duidelijk en wordt er 

uitsluitend vermeld welke heidegronden werden geëxploiteerd. 

 

De vierde categorie betrof meersgronden. Deze gronden waren de hoogst gewaardeerde gronden in het 

Ancien Regime82. De meersgronden die de abdij van Roosenberg in pacht en eigen exploitatie uitbaatte, 

waren voornamelijk gesitueerd in Waasmunster in de directe nabijheid van de abdij. In de slaper of het 

goederenregister van 1550 kon vaak uit het toponiem of veldnaam worden afgeleid welk nut deze meersen 

hadden. Zo blijken uit de veldnamen “verckensmeersch”, “biesten meersch” en “calveren meersch” dat de 

meeste meersgronden werden gebruikt als ideale percelen voor veeteelt. Helaas werden de meeste 

percelen in het goederenregister van 1690 en 1770 standaard aangeduid met “meersch”. 

 

De vijfde categorie die werd onderscheiden, was de categorie die we infrastructuur hebben genoemd. Dit 

waren percelen waarvan de oppervlakte uitsluitend was bezet met infrastructuurelementen. Dit waren 

onder meer de abdijgebouwen en omringende wallen, “singhels” en dijken, straten en dreven en beken. In 

enkele gevallen betrof het ook een perceel waar een hofstede of huis op stond en waar de oppervlakte van 

het perceel niet als akkerland, bos, weideland of meers werd gebruikt door de eigenaar of verpachter. Het 

feit dat deze oppervlakte licht verandert doorheen de verschillende goederenregisters, had 

                                                             
82 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van 
Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw. Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2007, p. 107 
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hoogstwaarschijnlijk te maken met verkeerde afmetingen die werden opgegeven bij 

infrastuctuurelementen in deze documenten. Ten slotte is het ook vermeldenswaardig dat enkele van deze 

infrastructuurelementen verpacht werden. Zo werden bijvoorbeeld enkele dreven gezamenlijk met hun 

hofstede verpacht en werden de “singhels” rondom de abdijgronden in 1770 in pacht uitgegeven met het 

oog op visvangst in deze grachten. 

 

Ten zesde werden er ook enkele percelen met een veenoppervlakte in het abdijdomein uitgegeven. Dit 

betrof uitsluitend enkele percelen die in het goederenregister van 1557 werden neergetekend. In het 

goederenregister van 1550 werden er namelijk enkele percelen met een hofstede in Moerbeke ter grootte 

van 8 gemeten en 177 roeden verpacht door de abdij van Roosenberg. Dit was met het oog op de 

ontginning van het onderliggende veen. Na de ontginning werden de percelen wellicht 

hoogstwaarschijnlijk verkocht, aangezien de percelen en de hofstede niet worden vermeld in het 

goederenregister van 1690 en 1770. 

 

De zevende categorie die werd onderscheiden in de goederenregisters, betreft polderland. Dit zijn 

percelen die zich in laaggelegen gebieden bevinden en hierdoor vaak te maken krijgen met 

overstormingen door in de dichte nabijheid gelegen rivieren, in dit geval de Schelde83. Een andere vaak 

gebruikte benaming voor dergelijke percelen betreft ‘broek’. De abdij van Roosenberg had een heel 

beperkt aantal percelen van dergelijk polderland die zich situeerden in het zuiden van de gemeente 

Zwijnaarde. Ook het klooster van Boudelo bezat 5030 roeden ‘broekland’ te Bazel84, alhoewel het in dit 

geval ook om polderland ging85. 

 

Ten slotte kon er ook etting worden onderscheidden in de verschillende goederenregisters van de abdij 

van Roosenberg. Het ging hier om droge, kwalitatief slechte weidelanden, die meestal “etting” genoemd 

werden in de goederenregisters en secundaire literatuur86. Dit is een belangrijk verschil, aangezien de 

benaming meers de natte, meer laaggelegen weiden omvatte. Naast de kwalitatief betere meersen, waren 

de ettingen of droge weilanden echter de belangrijkste plaats voor veeteelt. 

 

Op basis van de analyse van deze verschillende elementen, was het mogelijk om in Microsoft Access op 

basis van deze tabellen query’s te maken. De resultaten die de query’s bekwamen, hebben we steeds 

overgeplaatst naar het softwareprogramma Microsoft Excel. In enkele gevallen hebben we ook gegevens 

rechtstreeks van Access overgeplaatst naar Microsoft Excel. Dit computerprogramma was immers 

gebruiksvriendelijker voor het maken van onderlinge berekeningen.  

                                                             
83 P. LINDEMANS. Geschiedenis van de landbouw in België, 1952, p. 315 
84 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie 
grondbezit en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 202 
85 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie 
grondbezit en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 202 
86 P. LINDEMANS. Geschiedenis van de landbouw in België, 1952, p. 388 - 390 
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1.2.4 Abdij van Boudelo als vergelijkingsinstrument 

De gegevens die we konden verzamelen voor de abdij van Roosenberg, hebben we hierna gekoppeld aan de 

gegevens die reeds onderzocht zijn in verband met de abdij van Boudelo. Deze abdij kende net als de abdij 

van Roosenberg haar oorsprong in het Waasland in de 13de eeuw en kreeg vergelijkbaar met de abdij van 

Boudelo af te rekenen met een inval van de Gentse calvinisten op het einde van de 16de eeuw waardoor 

men zich tijdelijk genoodzaakt zag haar goederenbeheer gedurende de 16de eeuw stop te zetten87. 

 

De fundatiegronden van de abdij van Boudelo situeerden zich in Sinaai, op een beperkte afstand van de 

fundatiegronden van de abdij van Roosenberg. Op het eerste zicht lijkt het dan ook dat haar 

goederenbeheer zich hoofdzakelijk focuste op haar onmiddelijke omgeving. Er dient echter te worden 

gewezen op het gegeven dat de abdij van Boudelo een groot aantal van haar bezittingen bovendien in de 

Vier Ambachten situeerde88. Desalniettemin kan de abdij van Boudelo net als de abdij van Roosenberg als 

een belangrijke lokale grootgrondbezitter worden beschouwd. 

 

 

Een andere belangrijke reden dat we de abdij van Boudelo gebruikten als vergelijksinstrument tegenover 

van het abdijdomein van de abdij van Roosenberg, betreft er echter een van praktisch nut. In tegenstelling 

tot de abdij van Roosenberg is de abdij van Boudelo reeds veelvuldig onderworpen geweest aan grondige 

domeinstudies. Voorbeelden hiervan zijn onder meer het onderzoek van Vervinckt 89 , Verelst 90  en 

Beaurain91. Hoofdzakelijk het onderzoek van Beaurain bleek interessant, aangezien het net als dit 

onderzoek de 16de tot 18de eeuw behandelt. Op basis van vergelijkbare gegevens van beide 

grootgrondbezitters, kon het aandeel van deze kerkelijke instellingen op het algemene grondbezit in het 

Waasland worden nagegaan. 

 
 
 
 
  

                                                             
87 H. VERVINCKT. Het domein van de abdij van Boudelo in de XIVe eeuw. Structuur en uitbating, p. 115 
88 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 267 
89 H. VERVINCKT. Het domein van de abdij van Boudelo in de XIVe eeuw. Structuur en uitbating, 1965, 173 p. 
90 D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, 138 p. 
91 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, 305 p. 
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1.3 Grootgrondbezit van de abdij van Roosenberg in het Land van Waas 

 
Het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg na 1550 kan omwille van de beperkt overgeleverde 

domaniale documentatie worden onderzocht op twee manieren. Enerzijds aan de hand van de 

domeinrekeningen en anderzijds aan de hand van de ‘slapers’ of goederenregisters. In dit deel bespreken 

we de wijze waarop we een beeld konden vormen van het goederenbeheer van 1550 tot het einde van de 

18de eeuw. 

 

1.3.1 Goederenbeheer na 1550 aan de hand van domeinrekeningen 

Het aantal rekeningen die de abdij van Roosenberg bezit, is echter beperkt. Er is gedurende de 13de tot 15de 

eeuw slechts één domeinrekening overgeleverd, namelijk de rekening van inkomsten en uitgaven van 

1480 – 148192. Ook gedurende de daaropvolgende periode, gedurende de 16de tot 18de eeuw was dat niet 

anders. Na de rekening van 1481, was het aantal rekeningen sporadisch bewaard gebleven en in 

erbarmelijke staat. Er werden weliswaar twee rekeningen bewaard die van de 16de eeuw dateren, namelijk 

de rekening van 153093 en 158294, maar deze zijn vandaag onbruikbaar omwille van de slechte staat95. Het 

grote probleem met de bewaring van de documenten van de abdij na de periode van de calvinistische 

vernieling op het einde van de 16de eeuw, was dat de domaniale documentatie een boekhoudkundige 

verandering inging. Zo steunde deze boekhouding voor de vernieling van de abdij voor 1578 hoofdzakelijk 

op domeinrekeningen en goederenregisters. Na de vernieling in 1578 werd de basis van de domaniale 

documentatie echter verspreide documenten. Hiervan zijn onder meer de afzonderlijke goederenregisters 

per gemeente, afzonderlijke pachtcontracten per gemeente, renteboeken, registers van heerlijke renten, 

registers van uitgaven bewaard. Een algemeen beeld op basis van de combinatie van al deze verschillende 

documenten, bleek onmogelijk. 

 
We hebben echter het geluk dat Batselier, die de inkomsten en uitgaven van de abdij van Roosenberg 

bestudeerde gedurende de 13de eeuw tot 1557, een algemene financiële toestand van de abdij in 1550 

opstelde. Hij maakte dit overzicht op basis van de rekening van 1480 - 148196 en het pachtboek van 155797. 

We hebben ons gebaseerd op dit overzicht om een beeld te creeëren van de inkomsten omstreeks 1557. 

 

                                                             
92 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 36 
93 RAB, K1, bestanddeelnummer 22: Rekeningen 1530, 1582, 1751, 1796 
94 RAB, K1, bestanddeelnummer 22: Rekeningen 1530, 1582, 1751, 1796 
95 Zo missen beide rekeningen duidelijk enkele folio’s, waaronder het grootste gedeelte van de beschrijving van de 
inkomsten. 
96 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 - 1481 
97 AAR, register 3: pacht ende helftwinninge boeck van 1550 
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De eerste volwaardige rekeningen die sinds 1481 zijn bewaard gebleven, zijn de reeks van de rekeningen 

door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent gedurende 1766 – 178498 en de reeks van de rekeningen 

die door de ontvanger van de abdij Jacques Francois de Grave gedurende 1766 – 179299 werden gemaakt. 

 

We hebben er daardoor voor gekozen om op basis van de rekening van 1480 – 1481100 en de rekening van 

1775 – 1776101 een algemeen overzicht te creëren van het goederenbeheer van de abdij van Roosenberg. 

Beide rekeningen hadden hun startpunt op de feestdag van Sint-Bavo op 1 oktober en liepen tot 1 oktober 

van het volgende jaar. De bedragen van beide rekeningen werden in de oorspronkelijke rekeningen 

uitgedrukt in de rekenmunt van de Vlaams Groot. We hebben ervoor gekozen de bedragen dan ook in deze 

rekenmunt uit te drukken. Bij de domeinrekeningen werd er standaard een onderscheid gemaakt tussen 

de inkomsten en de uitgaven. Wij hebben ervoor gekozen om in de onderstaande cijfers slechts de 

inkomsten te becijferen. Ook de achterstaande inningen of de inkomsten die uit de betalingen van te laat 

betaalde overeenkomsten voortkwamen, hebben we niet in rekening genomen. Vanwege de geringe 

invloed van de uitgaven en de achterstaande betalingen op het algemeen goederenbeheer, leek ons dit de 

beste oplossing. 

Figuur 2. Relatieve verdeling van de inkomsten van de abdij van Roosenberg, op basis van de 
domeinrekeningen van 1480 - 1481 en 1775 - 1776 

 

                                                             
98 RAB, K1, bestanddeelnummer 23 - 25 
99 RAB, K1, bestanddeelnummer 26-31 
100 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 - 1481 
101 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 - 1776 
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Tabel 3. Absolute verdeling van de inkomsten van de abdij van Roosenberg, op basis van de domaniale 
documentatie in 1557 en 1775, uitgedrukt in denieren groten Vlaams 

 INKOMSTEN 
IN 1480 - 1481 

INKOMSTEN 
IN 1775 - 1776 

Pacht 8 484 368 919 

Cijnzen 304 22 663 

Renteconstituties 3 225 226 721 

Buitengewone opbrengsten 1 635 43 445 

TOTAAL 13 648 661 742 

 
Bovenstaande tabel en grafieken tonen de algemene verdeling van de inningen van de grondheerlijkheid 

van de abdij in 1480-1481 en 1775 – 1776. We hebben ervoor gekozen om elke post van de inkomsten in de 

volgende paragrafen afzonderlijk te bespreken. 

 

Er dienen echter drie bemerkingen te worden geplaatst bij deze gegevens. Ten eerste werden de gegevens 

van de betalingen in natura niet aan deze cijfers toegevoegd. In 1480 werden er omstreeks 232 zakken 

rogge102, 46 zakken tarwe103, 16 zakken haver104, 48 slenen vlas, 10 steen boter, 13 kapoenen en 14 potten 

van was betaald aan pacht in natura105. Daarnaast werden er voor de cijnzen ook omstreeks 33 zakken 

rogge106, 10 zakken tarwe107, 20 zakken haver108, 37 hennen, 22 kapoenen, 1 gans, 1 pot en 2 pinten honing 

betaald109. In 1775 werden er ook nog enkele cijnzen uitbetaald in natura, alhoewel dit opmerkelijk minder 

bedroeg dan in 1480. In 1775-1776 werden omstreeks 80 zakken rogge110, 9 zakken tarwe111 en 5 zakken 

haver112 in natura aan de abdij afgeleverd ter betaling van de cijnzen113. Op de precieze aard van deze 

inkomsten, gaan we verder dieper op in. 

 

Ten tweede dient het te worden vermeld dat dit de totale inkomsten van de abdij zijn zoals deze in de 

rekeningen voorkomen, met echter de uitzondering van één rekeningpost. Deze rekeningenpost betrof de 

inkomsten uit de voorgaande kalenderjaren, zoals onder meer de achterstallige betalingen hieronder 

behoorden. Voor de rekening van 1775 – 1776 betrof dit een totaal van 222 lb. 19 s. 9 d. gr. Vl.114 en voor de 

                                                             
102 Volgens de rekening ontving men 30 mud, 10 halster, 103,5 maten, 18 viertels, 9 zakken, 12 stopen en 1 spent 
rogge. 
103 Volgens de rekening ontving men 4 mud, 8 halster, 8 viertels en 16 zakken tarwe. 
104 Volgens de rekening ontving men 1 mud, 13 viertels en 21 maten “evene” of haver. 
105 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 – 1481, 3e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
106 Volgens de rekening ontving men 5 mud, 1 halster en 12,5 viertels rogge. 
107 Volgens de rekening ontving men 4 halster, 16,5 maten en 15 viertels tarwe. 
108 Volgens de rekening ontving men 60 vaten “evene” of haver. 
109 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 – 1481, 6e kapittel van de inkomsten (ongenummerd)  
110 Volgens de rekening ontving men 79,5 zakken en 2 maten rogge. 
111 Volgens de rekening ontving men 8 zakken en 5 maten tarwe. 
112 Volgens de rekening ontving men 58,5 vaten “evene” of haver. 
113 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 5e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
114 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 – 1481, 1e kapittel van de inkomsten (ongenummerd). Dit 
kapittel werd “ontfaen van hauwer scult” genaamd. 
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rekening van 1480 – 1481 betrof dit een totaal van 54 lb. 11 s. 5 d. gr. Vl. 115. De reden dat we bij beide 

rekeningen dit item hebben uitgezonderd is omdat er bij beide rekeningen slechts de namen en bedragen 

van de achterstaande inkomsten werden genoteerd. Hierdoor was een interpretatie van deze gegevens bij 

voorbaat zinloos. 

 
Ten slotte dient er ook vermeld te worden dat de tienden niet werden opgenomen in de bovenstaande 

tabel en grafiek. Dit komt omdat de tienden als inkomsten niet werden opgenomen in de 

domeinrekeningen van de abdij. Deze tienden werden immers niet uitgedrukt in geldprijzen, noch in 

concrete cijfers van de betaling in natura. Deze werden namelijk uitgedrukt in schoofrechten, een vast 

percentage van de oogst die de abdij ontving. We bespreken dit echter uitvoerig in een volgende 

paragraaf. 

1.3.1.1 Cijnzen 

Allereerst hebben we de cijnzen. Er bestaat een gevaar voor verwarring bij deze term. Zo worden deze 

inkomsten in de Latijnse bronnen omschreven als ‘redditus’ en ‘census’ en in het Middelnederlands, 

respectievelijk ‘renten’ en ‘cijnzen’ Deze termen kunnen ons op het verkeerde been zetten. Wij doelen hier 

echter op de vaste bedragen die moesten betaald worden aan een heer voor een stuk grond in ruil voor het 

vruchtgebruik116. Cijnsgronden waren in principe erfelijk en de cijnshouder was (meestal) vrij zijn 

cijnsgrond te verkopen, te vererven of op te splitsen. De cijnzen die de abdij van Roosenberg bezat, waren 

grosso mode in te delen in twee verschillende delen. 

 

Allereerst bezat de abdij cijnzen die in verhouding tot de opbrengst werden betaald, in de Nederlandse 

literatuur ook wel schoofrechten genoemd117. Deze werden in de rekening van 1775 – 1776 letterlijk de 

“graen ende helftwinninghrenten” genoemd118. Het betreffen zowel in 1480 als 1775 naturacijnzen. Het is 

echter onduidelijk om op basis van de rekeningen van 1480-1481 en 1775-1776 uit te maken of het hier 

werkelijk om helftwinning, als inning van 50 % van de totale opbrengst, ging.We willen bij deze ten slotte 

ook de lezer waarschuwen dat het in beide bronnen duidelijk om helftwinning als cijns en niet om 

helftwinning als een vorm van deelpacht gaat119. 

 

In beide rekeningen werd deze nog volledig in natura betaald. In 1480 werden er 33 zakken rogge120, 10 

zakken tarwe121, 20 zakken haver122, 37 hennen, 22 kapoenen, 1 gans, 1 pot en 2 pinten honing aan de abdij 

                                                             
115 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 1e kapittel van de inkomsten (ongenummerd). Dit kapittel werd “ontfanck ghebracht 
het slot van den voorgaenden rekeninghe” genaamd. 
116 E. THOEN. Syllabus inleiding tot de historische geografie 2013 – 2014, 2013, p. 10 
117 E. THOEN. Syllabus inleiding tot de historische geografie 2013 – 2014, 2013, p. 10 
118 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 5e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
119 Zo gaat het hier duidelijk om een erfbare, niet-veranderbare inkomst voor de abdij, waarbij daarnaast de abdij niet 
een deel van het zaaizaad leverde. 
120 Volgens de rekening ontving men 5 mud, 1 halster en 12,5 viertels rogge. 
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geleverd123. In 1775 werden er omstreeks 80 zakken rogge124, 9 zakken tarwe125 en 5 zakken haver126 in 

natura aan de abdij afgeleverd127. Het blijkt dus dat er meer zakken rogge en minder zakken haver werden 

geleverd aan de abdij. De zakken tarwe blijken eerder stabiel te blijven. Ook blijkt de traditie om ook in 

kapoenen of ander pluimvee de cijns te betalen, ook te verdwijnen doorheen de 16de – 18de eeuw. 

 

Of deze hoeveelheden door de abdij zelf worden geconsumeerd of meteen worden doorverkocht, is 

onduidelijk in de rekening van 1480 – 1481. Op de basis de rekening van 1775 – 1776 kunnen we echter 

aannemen dat deze naturagoederen door de zusters in de abdij werden geconsumeerd. De korte 

vermelding dat “alle welcke graenen sijn in d’abdije gesleten ende geconsumeert” 128 laat immers weinig 

aan de verbeelding over. 

 

Ten tweede ontving de abdij ook nog geldcijnzen. In 1480 bedroegen deze in totaal slechts 1 lb. 3 s. 4 d. gr. 

Vl., terwijl deze in 1775 94 lb. 8 s. 3 d. gr. Vl. bedroegen. In de rekening van 1480 – 1481 werden deze 

cijnzen als de “ontfaen van erfelicke rente” omschreven, waardoor het eenvoudig te beseffen was dat het 

hier om cijnzen ging. Zoals het echter vaak is met de latere rekeningen, was het moeilijk in de rekeningen 

van het einde van de 18de eeuw te achterhalen wanneer het om cijnzen ging. Door enkele betalingen van 

cijnzen in de 18de eeuw te vergelijken met die van de rekening van 1480 – 1481, was het echter mogelijk dit 

te achterhalen.  

 

Het is moeilijk te zeggen waar we deze cijnzen in 1775 – 1776 dienen te situeren. Batselier vermoed dat er 

in 1550 minstens 58 p. 60 s. gr. Vl. zich moeten gesitueerd hebben in de Vier Ambachten, terwijl het 

grootste gedeelte zich ongetwijfeld moet bevonden hebben in Waasmunster129. Op basis van een korte 

vergelijking met de namen in het goederenregister van 1744, dat de namen van pachters tot het einde van 

de 18de eeuw vermeldt, kunnen we echter alleen vermoeden dat wellicht de meeste cijnshouders zich te 

Waasmunster bevonden. 

 

We hebben echter onze twijfels of de inkomsten uit cijnzen in de rekening 1480 - 1481 de volledige 

inkomsten zijn uit de cijnzen. Op basis van het overzicht van de roerend goederen in het goederenregister 

                                                                                                                                                                                                          
121 Volgens de rekening ontving men 4 halster, 16,5 maten en 15 viertels tarwe. 
122 Volgens de rekening ontving men 60 vaten “evene” of haver. 
123 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 – 1481, 6e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
124 Volgens de rekening ontving men 79,5 zakken en 2 maten rogge. 
125 Volgens de rekening ontving men 8 zakken en 5 maten tarwe. 
126 Volgens de rekening ontving men 58,5 vaten “evene” of haver. 
127 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 5e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
128 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 5e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
129 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 514 
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van 1448130, diende men immers 10 lb. 18 s. 11 d. gr. Vl. te ontvangen in 1448 – 1458. Dit is een opmerkelijk 

verschil met de 1 lb. 3 s. 4 d. gr. Vl. die in de domeinrekening van 1480 – 1481 staan genoteerd. Hierdoor 

dienden er wellicht minsten 9 lb. 13 s. 15 d. 7 d. gr. Vl. achterstallige cijnzen betaald te worden in het 

komende rekeningjaar. 

 

Dit zou ervoor zorgen dat in vergelijking met de cijnsinkomsten van 1480 – 1481, het aandeel van de 

cijnsinkomsten tegenover van de totale inkomsten zouden zijn gedaald in de rekening van 1775 - 1776. In 

dat geval lijkt het duidelijk dat het aandeel cijnzen sterk dalen in verhouding met de totale inkomsten 

gedurende de periode van 1480 - 1775. Deze evolutie is echter een algemene trend bij cijnzen in West-

Europa. Cijnzen (met name vaste bedragen die moeten worden betaald aan een heer voor een stuk grond 

in ruil voor het grondgebruik) daalden in de loop der tijd in waarde aangezien het een waardevaste vorm 

van betaling is (die zich dus onmogelijk kan aanpassen aan inflatie)131. Gedurende de late middeleeuwen 

werd het hierdoor niet meer voordelig voor een grootgrondbezitter om gronden rechtstreeks uit te baten 

of in cijns te verlenen. De grootgrondbezitters gaven de directe exploitatie op (waardoor verschillende 

oude dominiale hoven verdwenen) en er ontstond een verandering in de inkomstenstrategie van de 

grootgrondbezitters waarin het nastreven van een maximalisatie van de inkomsten een belangrijke 

prioriteit werd. 

 
Het is in deze context dat het ontstaan van de pacht als uitgiftevorm van onroerende goederen ontstond. 

Wellicht maakten de cijnzen in de abdij van Roosenberg gedurende de 13de – 14de eeuw nog een groot 

aandeel van de totale inkomsten uit, zoals bij het Sint-Janshospitaal te Brugge waar de cijnzen gedurende 

1279 – 1332 tussen 18,27 % en 62,43 % uitmaakten van de totale inkomsten132. Deze cijnzen daalden echter 

wellicht gedurende de 15de – 16de eeuw drastisch tegenover van de totale inkomsten van de abdij van 

Roosenberg, waardoor het in 1550 uiteindelijk tot een totaal van 7,21 % tegenover van de totale inkomsten 

werd herleid. 

1.3.1.2 Renteconstituties 

De renteconstitutie of rentekoop betreft in strikte zin geen inkomst uit grondheerlijkheid, maar eerder 

een mogelijkheid om aan liquide fondsen te ontvangen door het goed extra te belasten133. In dit geval 

verbond de persoon die de renteconstitutie zich ertoe om tegenover de abdij, die hem een bepaald kapitaal 

                                                             
130 AAR, register 21: goederenregister van 1448 
131 In de internationale literatuur staan deze dalende inkomsten voor heren door cijnzen die zich niet aanpasten aan 
de inflatie, ook wel de falling rate of feudal levies genoemd. Zie hiervoor onder meer: R. Brenner, 'Agrarian class 
structure and economic development in pre-industrial Europe', Past and Present. LXX 

(feb. 1976) 30-75. Idem, 'The agrarian roots of European capitalism', Past and Present, XCVII (nov. 1982) 16-113 en G. 
Bois, Crise du féodalisme. Economie rurale et démographie en Normandie orientale du début du 14e siècle au milieu 
du 16e siècle (Parijs, 1976).  
132 K. SCHOUTTETEN. Het Sint-Janshospitaal te Brugge: een domeinstudie (eind 13de – begin 14de eeuw), 2003, p. 103 
133 E. THOEN en E. VANHAUTE. Plattelandsgeschiedenis. Een introductie tot de studie van methoden, bronnen en bibliografie, 
voornamelijk toegepast op België, p. 12 
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ter beschikking stelt, een  vooraf vastgelegde jaarlijkse rente te betalen die op het goed gevestigd is. Deze 

renten konden uiteindelijk ook afkoopbaar worden vanaf het einde van de 15de eeuw. 

 

Het aandeel van de renteconstituties in de rekeningen van 1480 – 1481 en 1775 – 1776 was groot. In de 

rekening van 1480 – 1481 bedroeg dit omstreeks 13 lb. 5 s. 5 d. gr. Vl. 134, goed voor 23,63 % van de totale 

inkomsten van de abdij. Helaas kon de 1480 – 1481 naast het bedrag en de naam van de persoon met wie de 

rente werd gesloten, ons geen verdere informatie verlenen over de aard van deze renteconstituties. 

 

Dit lag gelukkig bij de rekeningen van 1775 – 1776 anders. In deze rekening bedroegen de renteconstituties 

944 lb. 13 s. 5 d. gr. Vl.135, ofwel 34, 26 % van de totale inkomsten in 1775 – 1776. Deze totaal was enerzijds 

de som van 30 verschillende, kleine leningen die hoofdzakelijk van kleine landeigenaars en de burgerij 

afkomstig waren. Zo werden de renteconstituties veelal afgesloten door kleine pachters die ook percelen 

bij de abij pachtten maar ook veel inwoners van steden zoals Ieper, Sint-Niklaas, Gent,… 136. 

 

Anderzijds was de som van de renteconstituties ook afkomstig van twee terugbetalingen eerder met de 

abdij werden afgesloten. Ten eerste betrof dit een lening van 25 000 gulden, waarvan een 8ste deel elk jaar 

sinds het jaar van de afsluiting van de lening, 1776, diende te worden terugbetaald aan de abdij137. Notaris 

van Bogaert te Sint Niklaas diende in opdracht van Mevrauw Nettine, de opdracht te vervullen om telkens 

dit bedrag te komen afleveren in de abij138. Hierdoor ontving de abdij in 1776 607 lb. 12 s. 9 d. par. ter 

schuldaflossing van deze lening. 

 

Ten tweede betrof dit de terugbetaling van een lening van 25 lb. par. die door Laurentius Delaleur in het 

voltallige jaar in het rekeningenjaar 1775 – 1776 werd terugbetaald.139 In vergelijking bedroegen beide 

leningen samen 151 833 d. par. van de 226 721 d. par. die het totaal van de renteconstituties uitmaakten, 

wat deels dit uitzonderlijk hoog aandeel van de renteconstituties in de totale inkomsten bedraagt. 

 

1.3.1.3 Tienden 

De abdij bezat ten slotte ook enkele graantienden. De abdij bezat daarvan vier voor 1271 en één kwam 

gedurende 1271 – 1448 in het abdijpatrimonium140. Deze tienden werden in beide rekeningen niet 

                                                             
134 AAR, register 20: ontvangstenboek en rekening van 1480 – 1481, 9e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
135 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 4e en 7e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
136 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 7e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
137 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 7e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
138 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 7e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
139 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 7e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
140 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 447 
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teruggevonden, maar werden wel geschreven in de goederenregisters of Slapers van 1557 en 1744. Het 

betreffen uitzonderlijke verhandelingen aangezien ze in de Slaper van 1557 de wijk beschrijven waar de 

tiend wordt gehoffen en hierbij precies de “palen ende limiten vander thienden” 141 beschrijven. Ook 

wordt in de Slaper van 1557 in veel details omschreven wat de precieze inkomsten zijn die de abdij 

ontvangt van haar tiendrecht, wat eerder uitzonderlijk is bij tienden. We bespreken hieronder de 

tiendrechten afzonderlijk. 

 

De eerste tiend betreft de Hoogtiend te Waasmunster. Deze tiend werd gehoffen op het gebied dat 

begrensd werd door de Oude Molenberg, het goed van Pontrave, het land van Boudeo, de Nederheirweg, 

de Durme, het hof ter Boucchautte, de Neerstraat, de Hoge Heerweg en de Heerweg tussen Hulst en 

Dendermonde142. De abdij kocht dit tiendrecht in 1269 van Johannes Heylare, dat toen een waarde had van 

13 lb. Vl. Gr., waarna de transactie in 13 december 1269 werd bevestigd door Margaretha van 

Constantinopel 143. De abdij ontving op deze tiend de eerste schoven, terwijl de derde schoof toekwam aan 

de bisschop van Doornik144. De tiend werd in de Slaper van 1557 nog door de abdij zelf geïnd, maar werd 

later jaarlijks verpacht. In 1744 werd de tiend verpacht aan de jaarlijkse som van 25 p. par. aan de weduwe 

van Joos Buys en Joos D’Haen, die uiteindelijk tot 1752 jaarlijks het tiendrecht zouden pachten. 

 

De tweede tiend was de tiend op de wijk Ten Heze te Waasmunster. De ‘Heestiend’ of ‘Lentiend’ 145 was 

gevestigd op de wijk Heze te Waasmunster, nabij het pachthof Ten Heze, en werd begrensd door de 

Lentkouterstraat, de Heirstraat, de Heesheide, de Populierenstraat en de Beekstraat146. De abdij kocht dit 

tiendrecht in 1250 van Willem, de heer van Belsele, voor 40 s. par. en werd in 1259 bevestigd door de 

bisschop van Doornik147. De abdij verkreeg hierdoor een deel van de graanopbrengst in dit gebied. In 1557 

ontving de abdij de tweede schoof, terwijl de bisschop van Doornik de eerste schoof ontving en de 

plaatselijke landbouwer Pieter Van Hecke de derde schoof kreeg toebedeeld148. In de Slaper van 1744 werd 

deze tiend niet langer neergeschreven in de Slaper, wat doet vermoeden dat deze tiend werd verkocht 

gedurende 1557 – 1744. 

 

De derde tiend betrof een tiendrecht te Sint-Niklaas, genaamd de Lendhiend149. Dit recht omvatte het 

gebied dat werd omringd door de Steenbeek, de Nieuwstraat, de Kerkstraat, de Krommehoekstraat, de 

Dalstraat, de Lange Holsbeekstraat en de Kruisstraat150. Roosenberg verkeeg deze bij een schenking van 

                                                             
141 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 30r  
142 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 30r – 32v 
143 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 448 
144 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 30r – 32r 
145 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 28v 
146 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 28v – 29v 
147 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 448 
148 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 29v 
149 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 188r 
150 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 188r – 190r 
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Eustachius van Antwerpen, die zo de gehele opbrengst van zijn tiendrecht aan de abdij naliet151. De eerste 

schoven gingen naar de abdij, terwijl de pastoor van Sint-Niklaas de derde schoof ontving In 1550 werd 

deze tiend verpacht aan Jan Wittock voor 6 lb. gr. Vl. en twee stenen vlas per jaar152., terwijl in 1744 de 

tiend voor 16 lb. Vl. Gr. verpacht werd aan Joseph Fuijck153.  

 

Een tiend te Zele, die werd aangekocht gedurende 1271 – 1448154, was gevestigd op 5 bunder of 4500 roeden 

in de wijk Langevelde. De eerste schoven waren voor de abdij van Roosenberg, terwijl de derde schoof voor 

de pastoor van Hamme was bedoeld155. In 1557 werd deze tiend samen met een klein perceel ter grootte 

van 240 roeden akkerland verpacht aan Jan de Keysere en Laurens van Meere156 en in 1744 – 1756 werd het 

aan Peeter De Block verpacht voor 1 lb. 10 s. gr. Vl. 157. 

 

Ten slotte bezat men ook een tiendrecht te Beoostenblij. Dit was in tegenstelling tot de vorige tienden een 

roggetiend, die gevestigd was op de wijken Gorgheem, Hooghen Hil en de Beerij158. Dit recht impliceerde 

dat de abdij een zesde van de roggeopbrengst toekwam, nadat de gezworen oogsters deze opbrengst 

dienden te verzamelen159. In 1557 pachtte Jacob Mazereel Taxele dit recht voor 4 jaar nadat hij er jaarlijks 7 

lb. Vl. Gr. voor had betaald160. In 1744 werd het tiendrecht nog steeds verpacht, voor 4 lb. 3 s. 4 d. Vl. Gr. 

aan de weduwe van Heindrick Hremers 161 

 

De abdij verpachtte in 1557 slechts drie van de zes tienden, namelijk de tiend van Sint-Niklaas, Zele en 

Beoostenblij. De opbrengsten van de tienden in Waasmunster werden niet ontoevallig rechtstreeks door 

de abdij geïnd. De nabijheid van de percelen waaronder de tiend lagen en de nabijheid van molens die in 

het bezit van de abdij waren, was wellicht een belangrijke factor hiervoor. De transportkosten waren bij 

deze tienden namelijk dermate laag, dat men meer winstmarge kon behalen indien men de graantienden 

zelf verzamelde. Aangezien echter sinds het begin van de 18de eeuw steeds meer percelen in eigen 

exploitatie nam en zelf voldoende produceerde om in hun eigen consumptie te voorzien162, leidde dat er 

allicht toe dat in de 18de eeuw deze tienden in Waasmunster werden verkocht en de laatste tiend 

uiteindelijk ook werd verpacht. 

                                                             
151 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 447 
152 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 190r 
153 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 190r 
154 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 450 
155 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 159r 
156 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 450 
157 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 135r 
158 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 171r 
159 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 171r – 172v 
160 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 450 
161 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 229r 
162 Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.1. 
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1.3.1.4 Buitengewone inkomsten 

In een vorige paragraaf argumenteerden we reeds dat we de focus in deze paragraaf wensden te leggen op 

de inkomsten die de abdij ontving naar aanleiding van haar grondheerlijkheid. De buitengewone 

inkomsten betreffen inkomsten die in strikte zin niet behoren tot de inkomsten uit de grondheerlijkheid. 

De buitengewone inkomsten konden immers inkomsten zijn die de abdij kon ontvangen naar aanleiding 

van haar diensten, haar materiële goederen of onvoorziene gebeurtenissen . Wij menen echter dat de 

buitengewone inkomsten wel degelijk konden resulteren uit de grondheerlijkheid van de abdij, zij het op 

een indirecte wijze. Zo verkreeg de abdij, zoals we verderop zullen zien, ook inkomsten uit het scheren 

van schaapswol op de percelen die zij zelf exploiteerde, het verkopen van bomen en de verkoop van turf. 

Deze inkomsten resulteerden allen op een indirecte manier uit de grondheerlijkheid van de abdij. Dit is de 

reden waarom we ervoor hebben gekozen om ook bij deze inkomsten even stil te staan. 

 

Het totaal van de “ontfaen van onversiene ghoede” bedroeg in 1480 6 lb. 9 s. 15 d. gr. Vl. 163  .  Helaas 

worden  in deze rekening naast een totaal en een kort overzicht van de buitengewone inkomsten, geen 

verder aanvullende  informatie aan ons verleent. In de rekening van 1775 – 1776 kreeg deze rekeningpost 

een andere titel, namelijk de “ontfanck extraordinaren van het vercoopen hout, turf en andersints” 164. 

Hoewel de inkomsten uit de verkoop van hout en turf niet deze inkomsten volledig dekten, behoorden ze 

toch tot het voornaamste gedeelte hiervan. In totaal bedraagden de inkomsten uit de buitengewone 

inkomsten 181 lb. 5 d. gr. Vl. . Hiervan behoorden in totaal 49 lb. 16 s. 7 d. gr. Vl. tot de inkomsten door de 

verkoop van hout en 28 lb. gr. Vl. tot de inkomsten door de verkoop van turf. Andere buitengewone 

inkomsten waren in 1775 – 1776 de verkoop van schaapswol, enkele paarden en veulens en het verkrijgen 

van geld voor de verkoop van enkele percelen. 

 

Het aandeel dat de buitengewone inkomsen innam in de totale inkomsten van 1557 bedroeg 8,24 %, terwijl 

het aandeel van de buitengewone inkomsten in 1775 6,57 % bedroeg van het totaal van de inkomsten. Over 

het algemeen kunnen we dus bevestigen dat het aandeel van de buitengewone inkomsten in 1557 en 1775 

relatief stabiel bleef. 

 

1.3.1.5 Pacht 

Ten slotte krijgen we door de domeinrekeningen ook een beeld op de inkomsten die de abdij verkreeg uit 

de pacht. Pacht is “de uitgifte door de eigenaar aan pachter van grond of een ander onroerend goed 

waarbij de eigenaar de volle eigendom behield en de uitgifte gebeurde tegen een inning die dicht bij de 

huurwaarde ligt, tegen een aanpasbaar bedrag” 165. Hoewel de pacht ontstond als gronduitgiftevorm in de 

                                                             
163 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 113 
164 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 6e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
165 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, p. 11 
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13de eeuw ontstond in Vlaanderen bij de grote grootgrondbezitters zoals onder meer  de Gentse Sint-

Pietersabdij166, zouden de kleinere grootgrondbezitters ook de pachtexploitatie hebben overgenomen in de 

14de eeuw167. Ook de abdij van Roosenberg introduceerde de pachtexploitatie in de 14de eeuw168. 

 

In 1480 - 1481 zou de pacht uiteindelijk tot de grootste bron van inkomsten zijn geëvolueerd voor de abdij 

van Roosenberg. De abdij ontving omstreeks 35 lb. 4 s. 4 d. gr. Vl.169 waardoor niet minder dan 62,16 % van 

de totale inkomsten afkomstig waren uit de pachtexploitatie. Uiteindelijk zouden de pachtprijzen in 

vergelijking met de pachtprijzen van 1557 de komende decennia zelfs verdubbelen, vanwege de aankoop 

van verschillende percelen gedurende 1481 – 1557 en de uitzonderlijke hoge pachtprijzen van de abdij die 

het midden van de 16de eeuw kenmerkten170.  

 

Daarnaast was er in de abdij van Roosenberg in 1480 ook nog sprake van de betaling van de pacht in 

natura. Hiervoor werd in 1480 omstreeks 232 zakken rogge171, 46 zakken tarwe172, 16 zakken haver173, 48 

slenen vlas, 10 steen boter, 13 kapoenen en 14 potten van was betaald aan pacht in natura174. Zoals eerder 

vermeld, kan er een onderscheid worden gemaakt in pacht tussen geldpacht en deelpacht. Terwijl de 

geldpacht plaatsvond als een uitgifte waartegen de pachter een vooraf bepaald geldelijk bedrag diende te 

betalen175, diende er bij de deelpacht in ruil voor een gronduitgifte een jaarlijkse vast gedeelte van de winst 

in natura uitbetaald aan de verpachter176. Het is echter onduidelijk uit te maken of het bij deze inkomsten 

uit natura ging om deelpacht of geldpacht in natura. Duidelijk is echter wel dat in de rekening van 1775 – 

1776 er niet langer in natura wordt betaald, dus de pacht in natura definitief verdwenen is. 

 

Het blijkt dat in de rekening van 1775 – 1776 de pachtinkomsten nog 55,75 % van de totale inkomsten 

bedraagden. De inkomsten uit de pachtexploitatie bedroegen in deze rekening 1537 lb. 3 s. 3 d. par. 177. 

Deze relatieve daling is echter bijna uitsluitend te wijten aan de opmerkelijke stijging van de 

renteconstituties, aangezien noch de cijnsinkomsten noch de buitengewone inkomsten een hoger aandeel 

innemen tegenover de pachtinkomsten in vergelijking met 1557. 

 

                                                             
166 E. THOEN en T. SOENS. “The origins of leasehold in the former county of Flanders, 2009, p. 36 
167 F. BLOCKMANS, Het Gentse stadspatriciaat tot omstreeks 1302, 1938, pp. 400 – 419 
168 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 313 
169 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 514 
170 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 514 
171 Volgens de rekening ontving men 30 mud, 10 halster, 103,5 maten, 18 viertels, 9 zakken, 12 stopen en 1 spent 
rogge. 
172 Volgens de rekening ontving men 4 mud, 8 halster, 8 viertels en 16 zakken tarwe. 
173 Volgens de rekening ontving men 1 mud, 13 viertels en 21 maten “evene” of haver. 
174 Rekening 1480, 3e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
175 E. THOEN en T. SOENS. “The origins of leasehold in the former county of Flanders, 2009, p. 35 - 37 
176 A. VERHULST, De boeren. I: de Middeleeuwen, 1957, p.103 
177 RAB, K1, bestanddeelnummer 24: rekeningen door de abdis voorgelegd aan de bisschop van Gent, 1766-1784, pak 
1770-1779, bundel 1775 – 1776, 2e en 3e kapittel van de inkomsten (ongenummerd) 
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Het lage aandeel van de pacht in 1775 zou ook deels te verklaren kunnen zijn aan de politieke situatie in 

het Waasland gedurende deze periode. In 1745 en 1746 had het Waasland sterk af te rekenen met de 

onstabiele politieke situatie vanwege de Franse troepen die aanwezig waren178. Het zou tot 1748 duren dat 

onder Maria Theresia er opnieuw een rustige politieke klimaat wordt gecreeërd. Op basis van de 

rekeningen van de abdij van Boudelo, bleek echter dat het 1770 zou duren tot de pachtprijzen opnieuw aan 

een opwaartse beweging begonnen179.  

 

Helaas leveren de domeinrekeningen weinig informatie met betrekking tot de pachtinkomsten. Behalve de 

naam van de betaler, de geldsom en een korte duiding van de rekeningen, is er geen verdere informatie af 

te leiden uit deze documenten. Bovendien blijken zoals eerder vermeldt, de rekeningen slechts beperkt 

overgeleverd gedurende de 16de – 18de eeuw. Naast deze mogeljkheid om het aandeel van de pacht te 

berekenen op basis van de inkomsten in de domeinrekeningen, bestaat er echter een andere mogelijkheid 

om een overzicht van de pachtexploitatie van de abdij op te stellen. Dit is mogelijk op basis van de 

goederenregisters of zogenaamde slapers. 

  

                                                             
178 A.J.L. VAN DEN BOGAERDE, Het distrikt Sint-Nikolaas voorheen Land van Waes, provincie Oost-Vlaanderen, pp. 300 - 301 
179 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 287 
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1.3.2 Goederenbeheer na 1550 aan de hand van goederenregisters of slapers 

In tegenstelling tot de domeinrekeningen, geven de goederenregisters of Slapers ons na 1550 geen beeld 

over het aandeel van hun goederenbeheer op basis van de inkomsten, maar op basis van de oppervlakte. 

De Slaper bevat een totaal van de goederen waarover de abdij de volledige eigendomsrechten bezat. 

Hoewel in de Slaper van 1557 nog verschillende cijnzen en renteconstituties vermeldt, komen deze in de 

Slaper van 1691 niet langer aan bod. Met uitzondering van de hierboven beschreven tienden, werden in de 

Slaper van 1691 en 1744 uitsluitend de goederen beschreven die werden verpacht, in eigen exploitatie 

werden gehouden of in eigen bezit waren maar niet werden geëxploiteerd. 

 

Er kon op basis van de Slapers of goederenregisters een onderscheid worden gemaakt tussen de percelen 

die werden verpacht en de percelen die rechtstreeks werden geëxploiteerd. De percelen die werden 

verpacht door de abdij op het moment van het opstellen van de Slaper, werden in de goederenregisters 

geformuleerd als “verheurt”, “verpacht” of “besit van”. De percelen die echter werden beschreven als 

“gebruicken wijlien” of “besitten wijlien”, had men echter in eigen exploitatie. Het is echter bij elk perceel 

in “eigen exploitatie” in onze onderstaande gegevens onduidelijk of het betreffende perceel door de 

zusters werd gebruikt of simpelweg niet werd verpacht. Het enige waar we met een dergelijk perceel 

immers zeker van kunnen zijn, is dat het niet verpacht werd. Zo kon er bijvoorbeeld een perceel bosgebied 

“in eigen exploitatie” worden aangeduid in onze gegevens, terwijl het in feite door geen enkele persoon 

geëxploiteerd werd. Dit is een belangrijk nuanceverschil waar we even de aandacht wensen bij te trekken. 

 

De onderstaande tabel toont een overzicht van de oppervlakte percelen die in het bezit van de abdij waren 

ten tijde van het opstellen van de drie goederenregisters of Slapers. Hieruit blijkt ten eerste dat het 

goederenbeheer van de abdij doorheen 1557 – 1744 steeg met 29,87 %. Doorheen deze twee eeuwen 

groeide het totale abdijbezit van 305 233 vierkante roeden of 453,42 hectare naar 396 420 vierkante roeden 

of 588,87 hectare aan. De stelling dat de domeinen van de meeste kerkelijke grootgrondbezitters relatief 

stabiel bleef doorheen het Ancien Règime180, dient hierdoor naar ons inzicht te worden bijgesteld. In de 

volgende paragrafen trachten we iets dieper in te gaan op de wijze van uitbating van het abdijdomein in 

eigen exploitatie en pacht. 

Tabel 4. Overzicht van de oppervlakte van de goederen in het bezit van de abdij van Roosenberg in 1557, 
1691 en 1744 (uitgedrukt in vierkante roeden), met onderscheid naar eigen exploitatie en pacht 

JAARTAL EIGEN EXPLOITATIE PACHT TOTAAL 
ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 58163 19,06% 247070 80,94% 305 233 

1691 73659 20,87% 279313 79,13% 352 972 

1744 61555 15,53% 334865 84,47% 396 420 

 

                                                             
180 H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en demografische bron. Het land van Waas omstreeks 
1571, 1985, p. 115 



34 

1.3.2.1 Eigen rechtstreekse exploitatie 

Op basis van de goederenregisters was het dus niet alleen mogelijk de oppervlakte van de verpachte 

percelen te berekenen, maar ook die van de niet-verpachte percelen. Dergelijke gegevens zijn zeldzaam, 

aangezien de meeste domeinstudies de focus trachtten te leggen op het pachtbezit van een bepaalde 

instelling. Hierdoor heeft men echter weinig gegevens over de percelen die in het bezit waren van de 

abdij, maar helaas niet werden verpacht. De onderstaande tabel toont de oppervlakte van de abdij van 

Roosenberg die niet verpacht werd in de Slapers van 1557, 1691 en 1744. Er werd een onderscheid gemaakt 

tussen de bezittingen die zich bevonden binnen de gemeente Waasmunster, waar de abdij haar 

fundatiegronden bezat, en de bezittingen die zich bevonden buiten Waasmunster. 

 

Tabel 5. Overzicht van de oppervlakte van de goederen in eigen exploitatie van de abdij van Roosenberg in 
1557, 1691 en 1744 (uitgedrukt in vierkante roeden), met onderscheid naar goederen te Waasmunster 
en in de andere gemeenten 

JAARTAL EIGEN EXPLOITATIE IN 
WAASMUNSTER 

EIGEN EXPLOITATIE IN  
NIET-WAASMUNSTER 

TOTAAL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 52785 90,75% 5378 9,25% 58 163 

1691 69236 94,00% 4423 6,00% 73 659 

1744 58735 95,42% 2820 4,58% 61 555 

 
Het blijkt dat er een langzame evolutie was naar een steeds kleiner aandeel van percelen die in eigen 

exploitatie werden gebruikt. Desondanks blijkt dat er gedurende 1557 – 1691 een absolute stijging was van 

het aantal percelen te Waasmunster die in eigen gebruik vielen. Dit aantal lijkt in 1744 reeds sterk 

verminderd, waardoor we vermoeden dat het om een tijdelijke terugval van de pachtoppervlakte. De grote 

oppervlakte in 1690 van goederen die niet werden verpacht, zouden de oorzaak kunnen geweest zijn van 

de moeilijke politieke situatie. Zo trokken er gedurende 1667 – 1694 Franse troepen doorheen het Land van 

Waas, die in 1676 en 1684 al plunderend en verwoestend door de regio trokken181. Dit leidde tot een 

stagnatie en in sommige plaatsen zelfs een daling van de bevolking en een algemene economische crisis in 

de regio182. Dit kan de oorzaak zijn voor het grote oppervlakte in eigen gebruik die in 1691 door de abdij 

van Roosenberg opgetekend werd. 

 

 

Het probleem met deze gegevens is echter dat het onduidelijk is wat de abdij precies met deze gronden 

doet. Zo kunnen dit heiden die onmogelijk voor akkerbouw zijn, bosgebieden die door de abdij in stand 

worden gehouden omwille van de houtproductie, percelen die men zelf exploiteerde, percelen die tijdelijk 

niet verpacht worden,… . Het bleek onmogelijk te achterhalen per perceel wat de precieze reden was 

waarom het perceel niet verpacht werd. 

                                                             
181 A.J.L. VAN DEN BOGAERDE, Het distrikt Sint-Nikolaas voorheen Land van Waes, provincie Oost-Vlaanderen, p. 282 
182 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 268 
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Een grote indicatie hiervan is echter het landgebruik van de percelen. Bij de analyse van het landgebruik 

van Waasmunster183, bleek immers een grote correlatie te bestaan tussen het landgebruik en de wijze van 

exploitatie. Zo bleken bossen en heidegronden slechts in ca. 20 – 40 % verpacht te worden. De reden 

hiervoor is eenvoudig: de abdij organiseerde zelf haar houtkap en vergunningen om veeteelt toe te laten 

op de heidegronden, terwijl de rurale bevolking slechts in beperkte aantallen geïnteresseerd waren om 

bossen of heidegronden te pachten. In latere hoofdstukken komt bovendien aan bod dat de bossen en 

heidegronden die de abdij van Roosenberg bezat, veelal gesitueerd zijn in Waasmunster184. Dit is een 

belangrijke reden waarom de percelen die niet verpacht worden, hoofdzakelijk in Waasmunster 

voorkomen. Daarnaast is het ook algemeen bekend dat de percelen die de abdij zelf exploiteerde, 

uitsluitend gesitueerd waren te Waasmunster, meer bepaald de Kloosterwijk185 . Dit is een andere 

belangrijke verklaring voor het grote aantal percelen  

 
 

1.3.2.2 Pacht 

Hiervoor konden we op basis van de domeinrekeningen reeds een beeld creeëren van de wijze waarop de 

pacht werd betaald. Het bleek hierin reeds vanaf 1557 om geldpacht te gaan, die oorspronkelijk in 1480 

nog deels in natura werd betaald maar in 1775 zonder uitzondering in munten. Op basis van de 

goederenregisters of Slapers is het echter mogelijk een diepgaander licht te werpen op de wijze van de 

verpachting. 

 

Zo kunnen we ook de verhouding perceelspacht en hofpacht onderzoeken op basis van de 

goederenregisters. In de 12de eeuw ontstond de erfpacht als een vorm van grondbezit om een vorstelijk of 

kerkelijk domein aan een persoon af te staan tegen een som van geld en/of natura, waarbij dit meestal 

werd afgestaan voor het leven of zelfs voor verschillende generaties. Oorspronkelijk ontstond de pacht dus 

als een hofpacht of bedrijfspacht waar de verpachting van een volledig pachthof, bestaande uit landerijen, 

stallen, schuren,... centraal stond. Sinds de loop van de 13de eew vond de perceelspacht echter  meer 

ingang. Hiermee doelen we op de verpachting van stukken land die uit één of meerdere percelen bestaan 

maar niet op zichzelf als landbouwexploitaties zijn ingericht door de verpachter186. 

 

De onderstaande grafiek en tabel geeft ons een kort overzicht van de verdeling van eigen exploitatie, 

perceelspacht en hofpacht doorheen de 16de tot 18de eeuw van de goederen van de abdij van Roosenberg.  

 

                                                             
183 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.2.  
184 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.6  
185 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.2. 
186 E. THOEN. Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne 
Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind dertiende eeuw - eerste helft zestiende eeuw), 1988, p. 322 
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Figuur 3. Overzicht van de oppervlakte grondbezit van de abdij van Roosenberg, onderverdeeld in 
hofpacht, perceelspacht en eigen exploitatie (uitgedrukt in vierkante roeden) 

 
 

Tabel 6. Overzicht van de oppervlakte van de goederen in pacht uitgegeven door de abdij van Roosenberg 
(uitgedrukt in vierkante roeden), met onderscheid naar perceelspacht en bedrijfspacht 

JAARTAL PERCEELSPACHT BEDRIJFSPACHT TOTAAL 
ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 22414 17,53% 105459 82,47% 127 873 

1691 51470 33,50% 102164 66,50% 153 634 

1744 70273 40,14% 104796 59,86% 175 069 

 
 
Hieruit blijkt dat de hofpacht relatief stabiel bleef. De oppervlakte doorheen 1557 – 1744 bedroeg met een 

beperkt aantal wijzigingen gedurende deze periode tussen 102 164 roeden of 151,76 hectare en 105 459 

roeden of 156,66  hectare. De oppervlakte die in perceelspacht werd uitgegeven, wijzigde echter wel sterk 

bij de abdij van Roosenberg. Zij evolueerde van 22 414 roeden of 33,30 hectare in 1571 naar 70 273 roeden 

of 104,39 hectare in 1744. Het goederenbeheer van de abdij lijkt zich hierdoor voornamelijk te hebben 

geconcentreerd op de uitbreiding van haar abdijdomein door de verwerving van afzonderlijke percelen in 

plaats van de aankoop en inrichting van pachthoven. 

 

Het verschil in de perceelspacht en hofpacht hield een omvangrijk verschil in op het gebied van uitbating. 

Bij de uitbating van pachthoeven was een goede samenwerking tussen pachtheer en pachter namelijk 

noodzakelijk, aangezien deze pachtheren zich afhankelijk stelden van één gebruiker187. Dit betekent echter 

niet dat de verpachter, de abdij in dit geval, steeds de defintieve eindbeslissing188. Om haar eindbeslissing 

                                                             
187 E. THOEN. Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne 
Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind dertiende eeuw - eerste helft zestiende eeuw), 1988, p. 573 
188 E. THOEN. Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne 
Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind dertiende eeuw - eerste helft zestiende eeuw), 1988, p. 574 
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kracht bij te zetten, kon de grootgrondbezitter immers beschikken over enkele pressiemiddelen. Zo kon de 

grootgrondbezitter aan het einde van de pachttermijn de pachter nagenoeg verplichten de termijn niet te 

verlengen door de te betalen pachtsom hoger te laten plaatsen189. Ook kon men pachters dwingen langer te 

pachten, door de voorwaarden van de zogenaamde lating te wijzigen in de pachtcontracten, het bedrag die 

men diende te betalen na afloop van de pachttermijn. De markante stijging van de perceelspacht bij de 

abdij van Roosenberg gedurende 1557 – 1744 impliceert dus dat men eerder heil zag in de uitgifte van de 

individuele percelen dan de uitgifte van de pachthoven. 

 
 
Daarnaast bestond de hofpacht voor de abdij van Roosenberg dan weer uit zes verschillende pachthoven, 

waarvan er 3 zich in 1557 in Waasmunster situeerden. De onderstaande tabel toont per pachthof 

afzonderlijk de oppervlakte en de uitbating van de pachthoven doorheen de 16de tot 18de eeuw. 

 

Tabel 7. Overzicht van de pachthoven in het bezit van de abdij van Roosenberg in 1557, 1691, 1744 met 
weergave van de oppervlakte (in vierkante roeden 

NAAM PACHTHOF GEMEENTE OPPERVLAKTE IN 
1557 

 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1691 

 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1744 

 (IN R²) 
Goed te Gavere Waasmunster 36769 36769 36769 

Goed te Sombeke Waasmunster 1722 - - 

Goed ten Heze Waasmunster 38101 38101 40733 

Goed Blanckaerts Sinaai 8123 8123 8123 

Goed Poorters Markegem 16875 16875 16875 

Goed te Sijsele Sijsele 3869 - - 

TOTAAL 105 459 102 164 104 796 

 
Het eerste pachthof te Waasmunster betrof het Goed te Gavere, dat doorheen 1557 – 1744 bestond uit 

36769 vierkante roeden of 43, 62 hectare. Daarnaast hebben we het pachthof te Sombeke. Dit pachthof 

werd echter alleen in het goederenregister van 1550 als pachthof erkend, aangezien het in de Slaper van 

1691 in verschillende percelen werd gesplitst en voortaan als perceelspacht werd uitgegeven. Het laatste 

pachthof te Waasmunster is ten slotte het pachthof Ten Heze, dat in 1557 38101 vierkante roeden of 56,60 

hectare in 1550 bedroeg. Gedurende de periode 1691 – 1744 werden echter enkele percelen aan dit 

pachthof toegevoegd, waardoor het uiteindelijk 40733 vierkante roeden of 60,51 hectare groot zou worden. 

Deze drie pachthoven te Waasmunster worden echter nog in een later hoofdstuk verder uitgewerkt190. 

Over de drie andere pachthoven die buiten Waasmunster gelegen zijn, kunnen we echter iets meer in 

detail treden. 

 

                                                             
189 E. THOEN. Landbouwekonomie en bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne 
Tijden. Testregio: de kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind dertiende eeuw - eerste helft zestiende eeuw), 1988, p. 575 - 576 
190 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1.  



38 

Het pachthof ‘Goed te Blanckaerts’ wordt in de Slaper van 1557 beschreven als een pachthof bestaande uit 

19 percelen die naast elkaar gelegen waren in de zogenaamde “sack strate” of Zakstraat te Sinaai191. Het 

pachthof was naar schatting 8123 vierkante roeden of 12,07 hectare groot192. Aan de hand van het 

goederenregister van 1744 blijkt dat het perceel zich zou moeten situeren in de wijk De Bijsteert193, wat 

gelegen is in zuidelijk Sinaai194. Ook zou het pachthof in 1744 niet langer uit 19 percelen maar uit 21 

percelen moeten hebben bestaan 195 , wat wellicht het gevolg was van een splitsing van twee 

akkerlandpercelen. Het zou in 1550 verpacht zijn geweest aan Gheeraerdt van Petteghem196, in 1690 aan 

een onbekende pachter197 en in 1744 aan Adriaen Maes, Francis Maes en Guiliam Roels198. Dit pachthof 

maakte bovendien de voornaamste oppervlakte uit die de abdij in Sinaai bezat. 

 

Een ander pachthof buiten Waasmunster was het Goed Poorters in de gemeente Markegem, op ca. 56,9 km 

gelegen van de fundatiegronden te Waasmunster. Het was een schenking dat Jan Van West, de bisschop 

van Doornik, had gedaan na zijn dood in 1384199. Het bestond uit 16 percelen voorzien van een hofstede of 

“een motken van eenen berghe omwalt en beplant met eecken boomen” 200, schuren, stallen, en andere 

gebouwen201. Het was daarnaast 16875 vierkante roeden of 25,07 hectare groot en er werden verder geen 

percelen aangekocht of gewijzigd. Het werd in 1557 verpacht aan Lauwereyns de Hondt202 en in 1772 werd 

het verpacht aan Pieter Van Nieuwkerken203. 

 

Ten slotte werd in de Slaper van 1557 ook het pachthof te Sijsele vermeld204. Het pachthof bestond uit een 

hofstede met 15 omringende percelen. Dit pachthof was in 1494 door een schenking van de Joncvrauw 

Marie Zwandijs in het abdijdomein gekomen, maar zou in 1691 reeds niet langer tot de abdij van 

Roosenberg behoren 205. De laatste vermelding dat van het perceel wordt gemaakt is in 1618206 In totaal 

bedroeg het pachthof 3869 vierkante roeden of 5,75 hectare.  

 

 
                                                             
191 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 112r – 112v 
192 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 112r – 112v 
193 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 206r 
194 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van 
Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw. Gent (onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent), 2007, p. 55 
195 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 206r – 212r 
196 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 112r 
197 RAB, K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691,, f. 126r 
198 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 206r 
199 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 164v 
200 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 164v – 167v 
201 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 225r – 227r 
202 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 167v 
203 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 225r 
204 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 168r – 170v 
205 RAB, K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 163 
206 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 170v 
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Ook kunnen we voor de hofpacht een onderverdeling maken tussen de hofpacht in Waasmunster en de 

hofpacht die in de omliggende gemeenten gelegen waren. 

Tabel 8. Oppervlakte van de goederen in hofpacht van de abdij van Roosenberg (uitgedrukt in vierkante 
roeden), met onderscheid tussen goederen te Waasmunster en niet-Waasmunster 

JAARTAL HOFPACHT IN 
WAASMUNSTER 

HOFPACHT IN  
NIET-WAASMUNSTER 

TOTAAL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 76592 72,63% 28867 27,37% 105 459 

1691 74870 73,28% 27294 26,72% 102 164 

1744 77502 73,96% 27294 26,04% 104 796 

Tabel 9. Oppervlakte van de goederen in perceelspacht van de abdij van Roosenberg (uitgedrukt in 
vierkante roeden), met onderscheid tussen goederen te Waasmunster en niet-Waasmunster 

JAARTAL PERCEELSPACHT 
WAASMUNSTER 

PERCEELSPACHT 
IN NIET-WAASMUNSTER 

TOTAAL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 51281 36,21% 90330 63,79% 141 611 

1691 78764 44,46% 98385 55,54% 177 149 

1744 97567 42,41% 132502 57,59% 230 069 

 
Hieruit bijkt nogmaals dat er een groot verschil bestaat inzake de uitbating van haar domein in 

Waasmunster tegenover van de uitbating van haar domein in verder gelegen gemeenten. Zo bleek in de 

voorgaande paragrafen de hofpacht en eigen exploitatie zich haast uitsluitend voor te doen binnen de 

gemeente Waasmunster, terwijl de goederen in de omliggende gemeenten in het Land van Waas bijna 

volledig uitgegeven werden in perceelspacht. Een verder onderscheid naar geografische spreiding van 

deze gegevens is dus noodzakelijk.  
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1.3.3 Geografische verspreiding van het grootgrondbezit 

In het vorige hoofdstuk zijn we dieper ingegaan op de verdeling van het grondbezit doorheen de 

verschillende vormen van grondheerlijkheid die de abdij van Roosenberg bezat. In deze paragraaf gaan we 

dieper in op de geografische verspreiding van hun goederen. Omwille van redenen die we hierboven reeds 

besproken hebben, beschikken we over weinig gegevens van de andere rechten die de abdij uitoefende 

tijdens deze periode. Hierdoor gaan we hier en in de volgende hoofdstukken alleen dieper in op de 

percelen die in de goederenregisters of slaper werden opgenomen. Automatisch beperken we ons tot de 

percelen waarover de abdij de volledige eigendomsrechten bezat, dus percelen die werden verpacht en 

percelen die rechtstreeks werden. 

 

1.3.3.1 Geografische verspreiding van de goederen van de abdij van Roosenberg 

Op de volgende pagina volgt een tabel van de verdeling van het grondbezit doorheen de verschillende 

gemeenten waarin de abdij sinds 1550 volledige eigendomsrechten bezat. In de tabel werden de 

oppervlaktematen uitgedrukt in vierkante roeden, alhoewel de goederenregisters alle percelen in bunder, 

gemet of roeden uitdrukten. 
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Tabel 10. Verspreiding van het grondbezit van de abdij van Roosenberg gedurende 1550 – 1770, per 
gemeente (in vierkante roeden) 

 OPPERVLAKTE IN 
1550 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1690 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1741 (IN R²) 

Bazel 0 436 436 

Belsele 0 6524 6524 

Dendergem 0 0 450 

Elversele207 2398 2431 2431 

Gent 400 0 0 

Hamme 2239 2239 2239 

Lokeren 11498 10230 10230 

Markegem 16875 16875 16875 

Melsele 0 0 627 

Moerbeke208 2577 2549 2549 

Moerzeke 1350 1350 1350 

Nieuwkerken209 2269 2269 2648 

Oordegem 2030 2030 0 

Sijsele 3869 0 0 

Sinaai 10419 10419 10419 

Sint-Niklaas 37533 40810 42443 

Sint-Pauwels 2515 2654 2654 

Sint-Pauwelspolder 0 0 31455 

Tielrode 22929 23372 23372 

Waasmunster 180658 222870 233804 

Zele 0 240 240 

Zwijndrecht 5674 5674 5674 

TOTAAL 305 233 352 972 396 420 

 
 
Het blijkt dat het grootste deel van de eigendommen van de abdij zich situeerde in de ‘moedergemeente’ 

Waasmunster. In 1550 was 59,19 % van de totale oppervlakte bezit gesitueerd in Waasmunster, waarna dit 

tot 63,14 % in 1690 steeg en tot 58,98 % in 1770. Daarnaast bleken ook de omringende gemeenten van 

Waasmunster, zijnde Lokeren, Elversele en Sint-Niklaas veel eigen bezit van de abij te bezitten. De 

oppervlakte van de verder gelegen percelen lijkt in bovenstaande tabel eerder klein. 

 

Onderstaande tabel geeft een duidelijk beeld van de geografische situering van het grootgrondbezit van de 

abdij van Roosenberg in relatie tot de ligging van de abdij. We hebben geprobeerd met onderstaande tabel 

de afstand van de fundatie tot de percelen te berekenen. Dit hebben we gedaan door de afstand in 

vogelvlucht te berekenen van het hedendaagse dorpscentrum van elke gemeente waar de percelen lagen 

te berekenen. Dit is uiteraard een relatief eenvoudige en wellicht te simplistische wijze is op een gegronde 

                                                             
207 Het is onduidelijk of de oppervlakte tussen 1550 en 1690 effectief veranderd is, of simpelweg er een verkeerde 
oppervlakte in een van de goederenregisters werd opgetekend. Wij vermoedden dat hier eerder sprake is van een 
verkeerde oppervlaktemeting in 1550, dan een werkelijke aankoop van een enkele vierkante roeden land. 
208 Hier geldt een vergelijkbare opmerking dan die bij de vorige voetnoot. 
209 Hier geldt een vergelijkbare opmerking dan die bij de vorige voetnoot. 
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manier het grondbezit van de abdij te weergeven. Zo bevinden de percelen zich bijvoorbeeld nooit precies 

op deze afstand en kunnen er hierdoor onnauwkeurigheden voorkomen. Toch denken we dat we op deze 

wijze, een zekere indicatie te werpen op deze kwestie. 

Tabel 11. Geografische verspreiding van de percelen van de abdij van Roosenberg gedurende 1550 - 
1770 

 1550 1690 1770 
IN R² IN % IN R² IN % IN R² IN % 

< 5km 183056 59,97% 231825 65,68% 242759 61,24% 
5km – 10km 84618 27,72% 87310 24,74% 88943 22,44% 
10km – 20km 8711 2,85% 9258 2,62% 10264 2,59% 
> 20km 28848 9,45% 24579 6,96% 54454 13,74% 
TOTAAL 305 233 100,00% 352 972 100,00% 396 420 100,00% 

 
 
Uit deze tabel kunnen we de voorgaande conclusies beter analyseren. Zo blijkt dat de meeste gronden die 

de abdij van Roosenberg bezat, voornamelijk gesitueerd zijn in de nabijheid van haar fundatiegronden. 

Behalve de percelen die in de gemeente Waasmunster zijn gesitueerd, lagen ook de percelen binnen de 

gemeente Elversele binnen de straal van 5km t.o.v. de ‘hoofdzetel’ te Waasmunster. Hierdoor beperkte 

zich in totaal 59,97 % van de totale oppervlakte in 1550 tot een straal van 5km. De andere grote groep waar 

de bezittingen zich situeerden, was tussen 5 en 10km. Hiertoe behoorden de bezittingen in de gemeenten 

Hamme (in de kasselrij van Dendermonde), Lokeren, Sinaai, Sint-Niklaas en Tielrode. Dit maakte 27,72 % 

tot 22,44 % uit van het totale grondbezit tussen 1550 en 1770. De categorie tussen 10km en 20km, bestond 

uit bezittingen in de gemeenten Moerbeke, Moerzeke, Nieuwkerken en Sint-Pauwels, was de kleinste 

groep. Gemiddeld was 2,69 % van het totale grondbezit tussen 1550 en 1770 tussen 10 en 20 km gelegen 

bekeken vanuit het kloosterdomein te Waasmunster. 

 

De totale oppervlakte van de percelen verder gelegen dan 20 km van de fundatiegronden, vormen ten 

slotte een klein deel van het grootgrondbezit van de abdij van Roosenberg. Deze oppervlakte daalt 

gedurende 1550 - 1690 van 28 848 roeden naar 24 579 roeden. Deze trend houdt echter op met de publicatie 

van het goederenregister van 1770, wanneer de oppervlakte weer stijgt naar 54 454 roeden. Dit is vanwege 

een aankoop in 1711 door de abdij van Roosenberg van 31 455 roeden, die zich in de Sint-Pauwelspolder in 

de Hulsterambacht210 situeerde. Indien we deze bijkomende oppervlakte niet in rekening zouden brengen, 

zou het totale grondbezit dat verder gelegen was dan 20 km niet meer bedragen dan 22 999 roeden. 

Wanneer we deze grote aankoop dus buiten beschouwing zouden laten, zou het zich inzake grondbezit 

verder gelegen dan 20 km dus een verdere daling doorzetten die het reeds sinds 1550 begonnen was. 

 

Het is niet eenvoudig te verklaren waarom vooral het grondbezit in Waasmunster zelf is gelegen 

gedurende de bestudeerde eeuwen. Het is waarschijlnlijk dat de uitbreiding van de pachtgronden aldaar 

                                                             
210 De Hulsterambacht was sinds de 13de eeuw een administratieve onderdeel van de Vier Ambachten, in het 
hedendaagse Zeeuws-Vlaanderen.  
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van de babdij vooral het gevolg was van het uitgeven in pacht van zijn afgewonnen gronden, meestal 

cijnsgronden of gronden met renteconstituties, waardoor de cijns of rente niet regelmatig werd betaald. 

We weten immers dat de abdij in grote mate een ‘kredietinstelling’ was geworden die heel wat 

renteconstituties had uitgegeven. 

 

 

  



44 

1.3.3.2 Vergelijking met de geografische verspreiding van het klooster van Boudelo 

Het is mogelijk om op basis van de gegevens van Beaurain211, een vergelijkbaar overzicht op te stellen van 

de geografische verspreiding van het grootgrondbezit van het klooster van Boudelo. Hieronder werd een 

tabel opgesteld die het grondbezit per gemeente, uitgedrukt in vierkante roeden, weergeeft van het 

klooster te Klein-Sinaai. 

Tabel 12. Verspreiding van het grondbezit van het klooster van Boudelo gedurende 1641 – 1741, per 
gemeente (in vierkante roeden) 

 OPPERVLAKTE IN 
1652 (IN R²)212 

OPPERVLAKTE IN 
1741 (IN R²)213 

Assenederambacht214 9744 9744 

Axelerambacht215 391419 391419 

Bazel  8011 7989 

Belsele  6739 9059 

Daknam  1559 1550 

Eksaarde  4432 3920 

Hulsterambacht216 854024 854024 

Kemzeke  47113,5 49729,5 

Lokeren  5749 5762 

Melsele  3348 3335 

Moerbeke 156465 158213 

Nieuwkerken-Waas  860 866 

Sinaai  582645 596158 

Sint-Gillis-Waas  14398 15061 

Sint-Niklaas  2055 2046 

Sint-Pauwels  9970 12085 

Stekene  163424 172216 

Tielrode  23929 24222 

Waasmunster  80386 84231 

TOTAAL 2 366 270,5 2 401 629,5 

 
Het blijkt dat het klooster van Boudelo ook veel gronden verspreid had over het Assenederambacht, het 

Axelerambacht en het Hulsterambacht in de Vier Ambachten sinds de 13de eeuw217. Door de beperkte 

                                                             
211 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 202 
212 Het betreft hier een berekening van Beaurain op basis van de 18de eeuwse pachtcontracten van het klooster van 
Boudelo. De reden waarom er constante cijfers bij beide basisjaren zijn getekend, is omdat Beaurain over 
onvoldoende bronnenmateriaal beschikte om deze gegevens op te stellen. 
213 Deze cijfers zijn gebaseerd op de studie van een pachtboek van het klooster van Boudelo dat dateerde van 1561. 
Omwille  dat Beaurain alleen deze gegevens bestudeerde, beschikken we slechts over deze eenmalige data in onze 
tabel. 
214 Deze cijfers zijn afkomstig uit het pachtboek over het Hulsterambacht van 1706. Net zoals de vorige gegevens 
betreffende het bezit van het klooster van Boudelo in de Vier Ambachten, beschikken we over onvoldoende data een 
evolutie in het grondbezit in dit gebied te weergeven. 
215 Deze gegevens zijn afkomstig van Beaurain en werden afgeleid uit het pachtboek van 1641 van het klooster van 
Boudelo. Voor meer informatie over dit pachtboek, zie: R.A.G., archief Boudelo, nr. 527. 
216 Deze gegevens zijn afkomstig van Beaurain en werden afgeleid uit het pachtboek van 1770. Zie hiervoor: R.A.G., 
archief Boudelo, nr. 533. 
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studie die Beaurain van het bezit in de Vier Ambachten heeft gedaan, hebben we in tegenstelling tot de 

andere gemeenten ook geen gegevens kunnen verzamelen van het klooster tijdens de vermelde periode. 

Hierdoor hebben we slechts gebruik kunnen maken van enkele, statische gegevens voor het grondbezit in 

de Vier Ambachten. 

 
We kunnen het grootgrondbezit van het klooster van Boudelo ook anders indelen, zoals we bij de abdij van 

Roosenberg hebben gedaan. In de onderstaande tabel werd de oppervlakte van het goederenbezit van deze 

kloostergemeenschap eveneens ingedeeld naar de geografische verspreiding ervan. Bij deze tabel dient 

echter een bemerking te worden geplaatst. Zoals we reeds in de inleiding hebben besproken, hadden de 

monniken van de abdij van Boudelo hun abdij te Klein-Sinaai sinds 1578 definitief verlaten218. De monniken 

resideerden sinds 1584 in Gent, waar men reeds sinds de 13de eeuw een refugiéhuis had gebouwd in de 

schaduw van de Sint-Jacobskerk219. We hebben er echter voor gekozen om bij onderstaande tabel de 

afstand te meten van de goederen tot de oorspronkelijke abdijgebouwen te Klein-Sinaai. Dit omwille van 

de relatieve consistentie die de aankoop –en verwervingspolitiek die de abdij van Boudelo hanteerde 

gedurende de 12de tot 16de eeuw220 en de 17de tot 18de eeuw221. 

Tabel 13. Geografische verspreiding van de percelen in bezit van de abdij van Boudelo gedurende de 
periode 1652 - 1741 

 1652 1741 
IN R² IN % IN R² IN % 

< 5km 746069 31,53% 768374 31,99% 
5km – 10km 312413,5 13,20% 324549,5 13,51% 
10km – 20km 1286685 54,38% 1287638 53,62% 
> 20km 21103 0,89% 21068 0,88% 
TOTAAL 2 366 270,5 100,00% 2 401 629,5 100,00% 

 
 
De onderstaande tabel toont verhoudingsgewijs een geheel andere verdeling van het goederenbezit in 

vergelijking met de abdij van Roosenberg. Bij de oppervlakte van de abdij van Boudelo, blijkt er een kleiner 

aandeel te zijn binnen de categorie van goederen op minder dan 5 km afstand. Dit komt hoofdzakelijk 

vanwege de grote oppervlakte van het abdijdomein van de abdij van Boudelo. Terwijl de abdij van Boudelo 

namelijk 596 158 roeden bezat in haar vestigingsgemeente Sinaai in 1741, bezat de abdij van Roosenberg 

‘slechts’ 233 804 roeden in haar vestigingsgemeente Waasmunster. Hieruit blijkt dat het aandeel van 

grootgrondbezit van deze abdij in Sinaai zeer groot moet geweest zijn, voornamelijk in Klein-Sinaai en het 

noordelijke deel van Sinaai. Naast de bezittingen in Sinaai, behoorden ook de goederen in de gemeente 

Stekene tot de totale oppervlakte gelegen binnen een straal van 5 km. 
                                                                                                                                                                                                          
217 A.M.J. DE KRAKER (red). "Over den Vier Ambachten". 750 jaar keure, 500 jaar Graaf Jansdijk, 1993, p. 22 
218 A. DE BELIE. De Boudelo-abdij archeologisch onderzocht (de opgravingen vanaf 1971 tot 1986 op het terrein van de verdwenen 
abdij te Klein-Sinaai, Stekene), 1997, p. 3.  
219 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 16 
220 D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, p. 100 
221 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 285 
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Daarnaast bedroeg de categorie van de bezittingen gelegen binnen een afstand van 5 tot 10 km gemiddeld 

13,35 % van het totale goederenbezit. Hieronder behoorden de bezittingen die in de gemeenten Belsele, 

Daknam, Eksaarde, Kemseke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Pauwels en Waasmunster waren gesitueerd. Deze 

groep blijkt een kleiner aandeel dan de abdij van Roosenberg te bevatten. 

 

De grootste categorie van de abdij van Boudelo is echter de goederen die tussen 10 en 20 km afstand van 

de kloostergebouwen te Klein-Sinaai gelegen zijn. Deze blijkt 54,38 % in 1652 en 53,62 % in 1741 uit te 

maken. Het grote aandeel hiervan kan voornamelijk verklaard worden door de grote oppervlakte die het 

klooster bezat in de Vier Ambachten. Deze categorie bleek reeds sinds de 14de eeuw het grootste gedeelte 

van het goederenbezit van de abdij van Boudelo uit te maken222. Het absolute aandeel van het grondbezit 

van de abdij van Boudelo lag in het waterschap Janswaarde, een waterschap in de Hulsterambacht en zou 

reeds sinds de 14de eeuw ongeveer met de totale grootte van dit waterschap overeenkomen223.  

 

Ten slotte blijkt er slechts een beperkt aandeel weggelegd te zijn geweest voor de goederen die zich 

situeren op een afstand van groter dan 20 km. Dit komt overeen met de relatief beperkte oppervlakte die 

het klooster in de gemeenten Bazel, Melsele en het Assenederambacht bezat. 

Figuur 4. Geografische verspreiding van het grondbezit van de abdij van Roosenberg en het klooster 
van Boudelo in ca. 1741 

 
 

                                                             
222 D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, p. 100 
223 In 1575 zou omstreeks 568 bunder en 6 roeden in bezit geweest zijn van de abdij van Boudelo, terwijl de totale 
oppervlakte van het waterschap 766 bunder en 2 gemet bedroeg. Zie D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij 
van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, p. 100 
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De bovenstaande figuur toont de relatieve onderlinge afstand van de goederen tot de vestigingsplaats van 

de abdij van Roosenberg en het klooster van Boudelo in 1741. Hieruit zijn duidelijk de verschillen in 

verwervingspolitiek en goederenbeheer van beide abdijen te zien. 

 

Enerzijds zien we hoe de abdij van Roosenberg, als een kleine grootgrondbezitter, met 588,87 hectare 

oppervlakte in totaal een betrekkelijk protectionistisch goederenbeheer voerde. In het algemeen blijkt 

61,24 % van haar grootgrondbezit zich te bevinden in een straal van 5 km rond de fundatiegronden te 

Waasmunster. Doorheen de 16de en 18de eeuw kan daarnaast op basis van de goederenregisters worden 

vastgesteld dat de verwervingspolitiek zich nagenoeg volledig concentreerde op de uitbreiding van het 

grondbezit van Waasmunster. Terwijl in 1550 nog 180 658 roeden van de in totaal 305 233 roeden zich 

situeerden in Waasmunster, steeg dit aantal tot 233 804 roeden van de in totaal 396 420 roeden in 1741. Een 

enkele uitzondering op deze tendens is te zien in de aankoop van 31 455 roeden in de Sint-Pauwelspolder 

in de Hulsterambacht in 1711. 

 

Deze ‘protectionistische’ grondbezitpolitiek staat in schril contrast met het expansieve goederenbeheer 

van het klooster van Boudelo. Bij deze kerkelijke instelling, situeerde 53,62 % van haar grootgrondbezit 

zich binnen een afstand van 10 tot 20 km tot de fundatiegronden te Klein-Sinaai.  Slechts 31,99 % van haar 

totaal aantal goederen blijkt zich te bevinden in de onmiddelijke omgeving van 5 km, in de gemeenten van 

Sinaai en Stekene. Dit was hoofdzakelijk te wijten aan het hoge aantal goederen dat het klooster bezat in 

de Vier Ambachten. Deze percelen bleken dan ook de percelen met de hoogste winstfactor voor het 

klooster van Boudelo te zijn. In de periode 1514-1515 was 39,72 % van haar inkomsten afkomstig uit het 

Hulsterambacht224. Het was dan ook niet toevallig dat de pachters in 1570 aan de schepenbank van het 

Hulsterambacht komen klagen omwille van de hoge pachtprijzen225. Hoewel het klooster gedurende de 16de 

– 18de eeuw meer te maken blijkt te krijgen met hoge investeringskosten omwille van de dijkbreuken en 

overstromingen in deze gebieden, zijn we desalniettemin zeker dat de percelen in de Vier Ambachten nog 

steeds een grote inkomstenbron voor het klooster van Boudelo betekenden. 

 

Mede omwille van deze hoge winstfactor op de percelen in de Vier Ambachten en de beperkte 

geografische afstand gelegen tussen het klooster van Boudelo en de Vier Ambachten, bleken deze 

goederen de ruggengraat voor het grootgrondbezit van het klooster van Boudelo in 1741. De 

domeinpolitiek van het klooster van Boudelo getuigt hierdoor van een meer expansieve politiek die zich 

concentreerde op de meer verder gelegen gebieden, in tegenstelling tot het goederenbeheer van de 

kleinere abdij van Roosenberg dat zich hoofdzakelijk focuste op de gronden die zich in haar directe 

nabijheid bevonden. Desondanks dienen we dit echter ook te nuanceren, aangezien bij beide abdijen het 

grootste gedeelte van hun bezit zich situeerde in de onmiddelijke omgeving van hun fundatie. 

  

                                                             
224 D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, p. 108 
225 D. VERELST. Grondbezit en grondbeheer van de abdij van Boudelo van de 14e eeuw tot 1578, 1977, p. 119 



48 

1.3.4 Analyse van het landgebruik 

Het landgebruik van de verschillende percelen die in eigen exploitatie of pacht werden uitgegeven, waren 

in de slaper of het goederenregister steeds voorzien van een korte verklaring. Een onderdeel van deze 

verklaring betrof een korte beschrijving van het landgebruik. Het was mogelijk om op basis van deze 

beschrijvingen 8 verschillende categorieën te creëren, die in een eerder hoofdstuk reeds werden 

gedefinieerd226. 

 

In de volgende delen, onderzoeken we het aandeel dat elk van deze categorieën had in het 

grootgrondbezit van de abdij van Roosenberg en het klooster van Boudelo. Daarnaast bekijken we ook in 

hoeverre er een correlatie bestond met het landgebruik en de wijze van exploitatie, meer bepaald de 

verpachting. Ook een mogelijk verband tussen de geografische verspreiding van de percelen en het 

landgebruik wordt onderzocht. 

 

1.3.4.1 Landgebruik van de goederen van de abdij van Roosenberg 

De volgende grafiek en bijbehorende tabel geeft een beeld van het aandeel dat elke categorie landgebruik 

uitmaakte in het grootgrondbezit van de abdij van Roosenberg. Hieruit blijkt dat het abdijdomein 

hoofdzakelijk uit akkerland bestond, sinds de 16de eeuw. Daarnaast behoorden er ook veel meersen en 

bossen tot de eigendom van deze grootgrondbezitter. 

 

Tabel 14. Oppervlakte grondbezit van de abdij van Roosenberg (in roeden en in hectare), geordend 
per jaartal en type landgebruik 

 
 1550 1690 1770 

IN R² IN HA IN R² IN HA IN R² IN HA 
Akkerland 206015 306,03 239542 355,83 286672 425,85 
Bos 22224 33,01 34701 51,55 32990 49,01 
Heide 29673 44,08 21507 31,95 18637 27,68 
Infrastructuur 8834 13,12 8828 13,11 8772 13,03 
Meers 31761 47,18 40193 59,71 42125 62,58 
Polderland 2039 3,03 2039 3,03 2075 3,08 
Veengebied 2577 3,83 0 0,00 0 0,00 
Etting 2110 3,13 6162 9,15 5149 7,65 
TOTAAL 305 233 453,42 352 972 524,33 396 420 588,87 
 
  

                                                             
226 Zie hiervoor hoofdstuk 1.2.3. 
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Figuur 5. Grafiek van de totale oppervlakte grondbezit van de abdij van Roosenberg (in roeden), 
geordend per jaartal en type landgebruik 

 
 
Er is ook een zekere evolutie waar te nemen in deze gegevens. Zo blijken de heidegronden sterk 

afgenomen in oppervlakte: in 1550 had de abdij nog 44,08 ha heide in bezit, terwijl in 1770 er nog slechts 

27,68 ha in bezit was. De heidegronden die in 1550 nog als “ongheboende” of “wilde” heide werden 

beschreven, waren in 1690 en 1770 bijna volledig verdwenen. Deze werden hoogstwaarschijnlijk 

omgevormd tot “gheboende heyde” of heide die kon worden gebruikt voor veeteelt of groei van slaghout. 

Ook werden enkele heiden tot (slag-)bos of etting gewaardeerd, aangezien uit deze vormen van 

landgebruik een grotere winst te halen viel voor de grootgrondbezitter. 

 

Een sterke stijging van akkerland is tevens duidelijk waar te nemen. Dit is te verklaren vanwege de 

aankoop van diverse akkerlandpercelen gedurende de periode 1550 – 1690, hoofdzakelijk te Waasmunster. 

Daarnaast is er ook een sterke stijging op te merken tussen 1690 en 1770. Deze stijging is hoofdzakelijk te 

wijten aan de aankoop van eengroot pachtgoed te Sint-Pauwelspolder (gelegen in de Hulsterambacht) in 

1761. Met de aankoop van dit enkel pachtgoed zou er namelijk 31455 vierkante roeden akkerland in een 

klap aan hun eigendom worden toegevoegd. 

 

Ook de relatieve stijging van meerspercelen en bospercelen is op te merken. Deze meersgronden en bossen 

waren hoofdzakelijk gesitueerd in de directe nabijheid van de abdij: Waasmunster en Tielrode. Deels had 

de aangroei van bospercelen te maken met de hierboven besproken omzetting van heidegronden naar 

bossen, maar ook had dit te maken met de aankoop van enkele percelen met hooghout. De aankoop van 
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diverse percelen meersen, hoofdzakelijk in de nabijheid van de Durme, verklaart dan weer de kleine 

stijging meersgronden. 

 

1.3.4.2 Vergelijking met het landgebruik van het klooster van Boudelo 

Op basis van de gegevens van Beaurain227, kon er daarnaast ook een algemeen overzicht van het 

grootgrondbezit van het klooster van Boudelo naar landgebruik worden opgesteld. Deze gegevens werden 

verkregen door analyse van het pachtboek van 1741 dat door dit klooster werd opgesteld. Deze cijfers 

konden hierdoor vergeleken worden met de gegevens van het goederenregister van de abdij van 

Roosenberg. 

 

Tabel 15. Totale oppervlakte grondbezit van de abdij van Roosenberg en abdij van Boudelo (in 
roeden en in hectare) in ca. 1740, geordend per type landgebruik 

 ABDIJ VAN ROOSENBERG KLOOSTER VAN BOUDELO 
IN R² IN HA IN R² IN HA 

Akkerland 286672 425,85 376396 559,13 
Bos 32990 49,01 181069 268,97 
Heide 18637 27,68 0 0,00 
Infrastructuur 8772 13,03 0 0,00 
Meers 42125 62,58 380584 565,35 
Polderland 2075 3,08 5030 7,47 
Veengebied 0 0,00 0 0,00 
Etting 5149 7,65 187206 278,09 
TOTAAL 396420 588,87 1130285 1679,02 
 
Hieruit blijkt dat akkerland, bossen en meersen ook bij het klooster van Boudelo het grootste deel van het 

grootgrondbezit uitmaakt. Terwijl de abdij van Roosenberg het akkerland het meest dominante 

landgebruik blijkt te zijn met 72,32 %, maakt het klooster van Boudelo het akkerland nog slechts 33,30 % 

uit van het totale grondbezit. 

                                                             
227 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, 202 
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Figuur 6. Grafieken van de totale oppervlakte grondbezit van de abdij van Roosenberg en de abdij 
van Boudelo (uitgedrukt in percentages) in ca. 1740, geordend per type landgebruik 

 
 
Beide abdijen blijken echter wel overeen te stemmen inzake het groot aantal bospercelen en 

meersgronden. Het grondbezit van de abdij van Roosenberg bestaat voor 8,32 % uit bospercelen, terwijl dit 

van het klooster van Boudelo voor 16,02 % uit bos bestaat. Dit aantal dient bij de abdij van Roosenberg 

deels aangevuld te worden, aangezien de heiden namelijk 4,12 % van het grondbezit van de abdij 

uitmaken. Deze heidegronden werden niet onderscheiden bij de studie van Beaurain waardoor 

verschillende percelen met laaghout, in feite heidepercelen, zouden kunnen omschreven zijn als 

bospercelen of weidegronden. 

 

De oppervlakte bosbestanden die beide kloostergemeenschappen bezaten, lijkt op het eerste zicht laag. Er 

dient echter te worden gewezen op de betrekkelijk lage oppervlakte die bos nog uitmaakte in de meeste 

gemeenten op het einde van de 18de eeuw. Op het einde van de 18de eeuw was er in het graafschap 

Vlaanderen, bij uitbreiding in geheel West-Europa, namelijk sprake van een sterke houtschaarste, de 

zogenaamde timber famine. Dit was een periode waarin Vlaanderen door de economische en demografische 

versnelling in aanraking kwam met haar grenzen aan de groei, toen ook door een toenemende ontginning 

van het Vlaamse platteland de bossen schaarser werden. Dit had dan ook ernstige gevolgen voor de prijs 

van hout, zowel als brandstof als huisbrand als voor de stedelijke nijverheden. 

 

Hierdoor hadden de beide kloostergemeenschappen het grootste gedeelte van de houtvoorraden in 

handen in Sinaai en Waasmunster, de vestigingsplaatsen van beide instellingen. In zuidelijk Sinaai, was het 

klooster van Boudelo op basis van de landboeken van 1670 en 1730 de grootste bosbezitter228. Daarnaast 

                                                             
228 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 141 
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waren het hoofdzakelijk de adel en de rijkere burgerij die de andere bossen in hun bezit hadden, terwijl 

het aandeel van de rurale bevolking eerder klein was229. Op basis van het landboek, bleek dat in de 

gemeente Waasmunster 90 hectare van de in totaal 437 hectare hoogstammig bos in bezit was van de abdij 

van Roosenberg230. Daarnaast bleek het overgrote deel van deze 437 hectare dan nog eens in het bezit te 

zijn van de andere adellijke en kerkelijke grootgrondbezitters te Waasmunster231. 

 

Sinds de bevolkingstoename van de 12de – 13de eeuw waren dergelijke bossen de grootste leverancier van 

brand –en timmerhout232, waardoor het bosbestand sinds de late middeleeuwen zeer klein was in 

Vlaanderen. Er bestond een grote vraag naar hout in de nabije steden te Gent en Antwerpen, waar het voor 

publieke gebouwen en huizen van de patriciërs veel werd gebruikt. Timmerhout was daarnaast 

noodzakelijk voor de stedelijke nijverheden bij ovens, steenbakkerijen, huidevetters, draperijen, 

meubelmakers,…233 . 

 

Het algemene houttekort gedurende het Ancien Regime bleek dus een uitgelezen kans om kapitaal te 

verwerven voor de abdij van Roosenberg en het klooster van Boudelo, aangezien zij de grootste voorraden 

hooghout hadden uit de omgeving. Bossen bleken een zeer goede investering voor deze 

grootrondbezitters. Zo leverden de bossen inkomsten met een kapitaalgarantie wanneer men de 

kappingen en bosrooiingen kon uitbesteden 234  en hadden ze weinig kosten vanwege de beperkte 

verzorging die ermee gepaard ging. Om deze redenen groeide het bosbestand van de abdij van Roosenberg 

dan ook aan met 22 224 vierkante roeden in 1550 naar 32 990 vierkante roeden in 1770. 

 

De hypothese van de grootgrondbezitters die massaal de bosbestanden rooiden235, valt niet te ontkennen 

in de periode van de vroege en hoge middeleeuwen. Sinds de late middeleeuwen, wanneer het houttekort 

buitengewonen proporties begint aan te nemen, kozen de grootgrondbezitters er echter voor om hun 

bosbestanden te behouden uit winstoverwegingen. De bosbestanden konden, omwille van de drastisch 

stijgende houtprijs en de toenemende vraag naar hout, namelijk een hoge winstmarge opleveren. Dit zou 

de hoge aantallen bospercelen van de abdij van Roosenberg en het klooster van Boudelo kunnen 

verklaren. 

 

De grote hoeveelheid meersen die beide kloostergemeenschappen bezaten, is ook opvallend. Het klooster 

van Boudelo bezat namelijk 565 hectare, terwijl de abdij van Roosenberg 62 hectare meersen bezat. Vooral 

                                                             
229 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 141 - 142 
230 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1. 
231 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1. 
232 A. VERHULST. Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 102 
233 A. VERHULST. Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 78 
234 F. DE NAVE, Antwerpen; stad en platteland pp. 460-461 
235 A. VERHULST. Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen, 1995, p. 102 
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de abdij van Boudelo had dus een grote hoeveelheid meersen: maar liefst 33 % van haar totale oppervlakte 

bestond in 1741 uit meersgronden.  

 

In Waasmunster waren ook de meeste meersgronden in handen van de grootgrondbezitters. De abdij van 

Roosenberg bezat er namelijk 94 hectare van de 412 hectare meersen236. Daarnaast bezaten enkele lokale 

adellijke heren, met name de Baron de Neve, de familie de Lamay, de jonker de Neve de Rode en de 

burggraaf van Oorzele, gezamenlijk nog eens 155 hectare meersen237. Hierdoor bleek gezamenlijk 250 

hectare van de 412 hectare in het bezit te zijn van 5 verschillende adellijke en kerkelijke 

grootgrondbezitters. 

 

Dit is in vergelijking met zuidelijk Sinaai, waar het hoofdzakelijk de rurale bevolking was die de 

meerderheid van de meersen bezat238, opmerkelijk. Een verklaring zou kunnen liggen in de ligging van 

zuidelijk Sinaai. Zo bleek de abdij van Boudelo hoofdzakelijk in Klein-Sinaai en het daaraangrenzende 

noordelijk Sinaai haar gronden te bezitten239: het klooster bezat 400 hectare in noordelijk Sinaai en 74 

hectare in zuidelijk Sinaai in 1730240. De grootste oppervlakte meersgronden bevonden zich echter in 

noordelijk Sinaai. Hierdoor is het mogelijk dat in zuidelijk Sinaai, waar de meersgronden niet talrijk 

waren241, de rurale bevolking hoofdzakelijk de eigenaars van de meersgronden waren. Terwijl in noordelijk 

Sinaai, waar de meeste meersen zich situeren, hoofdzakelijk de abdij van Boudelo haar meersen bezat. 

 

Deze hypothese is toetsbaar, aangezien we het aantal hectare meersen die het klooster van Boudelo bezat 

in zuidelijk Sinaai242 en in geheel Sinaai243 ter beschikking hebben. Indien we namelijk de gegevens van 

Beaurain vergelijken met die van zuidelijk Sinaai, zou het klooster van Boudelo namelijk 2,27 hectare 

meersen in noordelijk Sinaai en Klein-Sinaai 177,69 hectare meersen hebben gehad. 

 

De meersgronden bleken, vergelijkbaar met de bospercelen, een uitstekende investering voor de 

grootgrondbezitters. Dit was hoofdzakelijk omdat het een zekere garantie op hoge winsten leverde. Zo 

                                                             
236 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. 
237 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. 
238 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, pp. 157-158 
239 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 123 
240 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 124 
241 In zuidelijk Sinaai bevonden zich 29,73 hectare meersgronden in 1670. Cf. L. VERVAET. De sociaal-economische en 
landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 140 
242 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 140. Hierin werd berekend dat op basis van het landboek, de kerkelijke eigenaars 
waaronder het klooster van Boudelo 2,27 hectare meersen bezat in zuidelijk Sinaai in 1670. 
243 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 202. Hierin werd berekend dat op basis van het pachtboek van 1741, 
het klooster van Boudelo  179,96 hectare meersen in Sinaai en Klein-Sinaai zou hebben gehad. 
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waren de meersen zeer gegeerd onder de lokale en rurale bevolking, wat onder meer door de hoge 

taxatiewaarden in de landboeken wordt aangetoond244.  

 

Daarnaast valt hoofdzakelijk het grote areaal van etting op bij het klooster van Boudelo in 1741. Dit is het 

grootste verschil in vergelijking met de cijfers van de abdij van Roosenberg. Bijna de gehele oppervlakte 

aan etting van het klooster, nl. 186 586 roeden van de 187 206 roeden, waren gelegen in de directe 

nabijheid te Sinaai 245 . De grote oppervlakte etting zou het resultaat kunnen zijn van de grote 

bosontginningen door het klooster in het Koningsforeest te Sinaai. Ten gevolge van de ontginningen, 

werden er namelijk steeds percelen omgezet naar akkerland, weideland of heide. Hierdoor zouden er een 

groot aantal bospercelen omgezet kunnen zijn naar weidegronden, alhoewel we deze hypothese niet hard 

kunnen maken. 

 
 
  

                                                             
244 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 113 
245 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 186 
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1.4 Besluit 

De abdij van Roosenberg bleek in het midden van de 16de eeuw een herstelbeweging te hebben ingezet op 

het vlak van de domaniale documentatie. Niet alleen creeërde men omstreeks 1550 een lijvig 

goederenregister of Slaper ter inventarisatie van haar grootgrondbezit, ook betekende het de start van een 

economische herstelbeweging. De abdij zag haar abdijbezit doorheen de 16de tot de 18de eeuw uitgebreid 

toenemen, en dan voornamelijk in de zin van de perceelspacht. Daarnaast verkreeg de abdij ook een 

belangrijke rol als lokale kredietinstelling, wat onder meer in het licht van de stijgende inkomsten van de 

renteconstituties kan worden waargenomen. Het grondbezit van de abdij dient echter te worden 

genuanceerd wanneer we deze gegevens vergelijken met het grootgrondbezit van het klooster van 

Boudelo of een andere grootgrondbezitters in het graafschap Vlaanderen. 

 

Op basis van het landboek kon in het volgende hoofdstuk bovendien het aandeel van de kerkelijke en 

adellijke grootgrondbezitters worden berekend in de gemeente van Waasmunster246. Hieruit blijkt dat er in 

tegenstelling tot Sinaai of de rest van het gemiddelde voor het Waasland, wel een groot percentage 

grootgrondbezit in deze Wase gemeente is opgetekend. Dit zou te maken gehad kunnen hebben met de 

uitbatingswijze van het abdijdomein van de beide abdijen. 

 

Tabel 16. Procentuele verdeling van de oppervlakte per sociale groep in binnen-Vlaanderen in de 
18de eeuw, op basis van enkele micro-studies 

 KASSELRIJ 
LAND VAN 

WAAS 

KASSELRIJ 
LAND VAN 

WAAS 

KASSELRIJ 
OUDBURG / 

GENT 

KASSELRIJ 
OUDBURG / 

GENT 

KASSELRIJ 
AALST 

KASSELRIJ 
AALST 

Waasmunster Sinaai247 Zaffelare248 Astene249 Leupegem250 Sint-
Kornelis-

Horebeke251 
 kerk 22,26 11,48 34,22 8,00 77,00 5,70 

 adel 30,63 3,97 11,51 74,00 10,00 - 

 stedelingen - 7,18 18,59 -252 - 15,00 

 rurale bevolking 47,11 77,37 35,59 18,00 13,00 77,30 

 
 
 
 

                                                             
246 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.1. 
247 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 131 
248 L. DE KEZEL. “Grondbezit in Vlaanderen (1750-1850)”, 1988, p. 98 
249 S. VAN DER HEYDEN. Landschap en maatschappij in de 17de, 18de en 19de eeuw te Astene. Een reconstructie van het 
landschap op basis van drie tijdsdoorsneden, 2006, p. 55 
250 B. CALLENS. Een historische geografie van een plattelandsdorp aan de rand van de Vlaamse Ardennen. Leupegem: van 
landboek tot GIS, 2009, p. 59 
251 C. DE RAMMELAERE. “Bijdrage tot de landbouwgeschiedenis in Zuidoost-Vlaanderen (1570 – 1790)”, 1962, p. 38 
252 Enkele cijfers zijn niet beschikbaar aangezien er in de diverse studies niet een vergelijkbaar onderscheid werd 
gemaakt in de categorieeën van sociale groepen zoals in deze tabel. 
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Zo bleek het grondbezit van de beide abdijen zich in de eerste plaats te situeren in de directe omgeving 

van hun fundatie. Voor de abdij van Roosenberg leek het grondbezit hoofdzakelijk uitgegeven geweest te 

zijn in bedrijfspacht, of zeer grote oppervlakten van geconcentreerd grondbezit. Deze bedrijfspacht leek 

zich in hoofdzaak te focussen op twee grote pachthoeven die men in Waasmunster bezat, namelijk het 

pachthof Gavere en het pachthof Ten Heze. Dit leidde ertoe dat het grondbezit van de abdij van 

Roosenberg zich sterk geografisch concentreerde in de directe omgeving van de abdij. Een vergelijkbaar 

fenomeen deed zich voor bij de abdij van Boudelo, waar het grootgrondbezit zich in de eerste plaats 

situeerde in het noordelijk gedeelte van de gemeente Sinaai. 

 

Daarnaast bleek er ook een gelijkenis te bestaan bij de beide abdijen op het einde van de 18de eeuw op het 

gebied van de verdeling van het grondbezit naar bodemgebruik. Bij beide abdijen blijkt het 

grootgrondbezit zich te situeren in de vorm van meers –en bospercelen. Beide vormen van grondgebruik 

waren wellicht een investeringswijze van beide abdijen. Terwijl de rurale bevolking niet de investering 

kon dragen voor enkele bomen zeer lang te laten staan, was dit voor de grootgrondbezitters wel mogelijk. 

Bovendien verwachte het van de grootgrondbezitter een minimale inspanning voor het onderhoud van de 

bospercelen. Ten slotte bleken de meersen als hoogst gewaardeerde vormen van bodemgebruik, een 

gegarandeerde vorm van pachtinkomsten voor beide grootgrondbezitters. 
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HOOFDSTUK 2: GOEDERENBEHEER EN LANDSCHAP IN 
WAASMUNSTER IN DE 16DE EN 18DE EEUW 

2  
In het tweede deel trachten we het grootgrondbezit van de abdij te situeren in de gemeente Waasmunster, 

waar het voornaamste aandeel van de goederen van de abdij zich bleek te situeren. Hiervoor gebruiken we 

enerzijds de reeds behandelde goederenregisters van de abdij en anderzijds het landboek van 

Waasmunster van 1772. We trachten niet alleen het aandeel van de abdij van Roosenberg te berekenen in 

de totale oppervlakte van Waasmunster, maar op basis van het landboek ook een beeld te vormen van de 

andere grootgrondbezitters die zich situeerden in Waasmunster. Alvorens dit te doen, dienen we echter 

kort ons onderzoeksgebied, de gemeente Waasmunster, geografisch en historisch te situeren. 

 

2.1 Situering van Waasmunster 

2.1.1 Geografische situering van Waasmunster 

Bij deze korte situering van Waasmunster in geografisch perspectief hebben we ons voor een groot deel 

gebaseerd op  het werk van K. Verlaeckt253. Hij stelde met zijn werk in 1989 een archeologisch inventaris 

op waarin hij alle archeologische vondsten van Waasmunster situeerde. Hij behandelde daarnaast ook de 

geografische structuur van de gemeente, die hij in samenspraak met de archeologische vondsten zoveel 

mogelijk trachtte te interpreteren. Hoewel hij slechts in beperkte mate geschreven bronnen lijkt te 

hebben geraadpleegd, blinkt zijn werk uit in de volledigheid waarin hij in geografisch en archeologisch 

perspectief Waasmunster trachtte te situeren. 

 

2.1.1.1 Ligging 

Waasmunster is noordoostelijk gesitueerd in de provincie Oost-Vlaanderen en administratief 

onderverdeeld bij het arrondissement Dendermonde. Het is noordelijk begrensd door de stad Sint-Niklaas, 

in het oosten door Temse, zuidelijk grotendeels begrensd door de Durme en de gemeenten Zele en Hamme 

en in het westen door de gemeente Lokeren. De gemeente maakt daarnaast deel uit van het Waasland, 

alhoewel de gemeente een geografische uithoek ervan vormt. 

 

 Oorspronkelijk was Wasemonstre de moedergemeente van de Pagus Wasia254, maar sinds het begin van de 

12de eeuw werden de gemeenten gedecentraliseerd waardoor het grondgebied van Waasmunster werd 

herleid tot 3192,57 ha. In 1977 kwam het ter sprake dat Waasmunster vanwege gemeentelijke 

administratieve vereenvoudiging zou worden gefuseerd bij naburige gemeenten, maar uiteindelijk werd er 

                                                             
253 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, 342 p. 
254 J. D’HONDT. “Het Land van Waas in het graafschap Vlaanderen (XIe-XIIe eeuw)”, 1943, p. 50 
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beslist dat de gemeenten Sinaai en Klein-Sinaai gefuseerd dienden te worden waardoor Waasmunster bleef 

bestaan in haar huidige bestuurlijke vorm. 

 

In 1794, onder het Franse bewind, werd het Waasland administratief ingedeeld in het arrondissement 

Dendermonde bij het Departement van de Schelde. Onder het Nederlandse bewind, in 1818, werd het 

district Sint-Niklaas opgericht maar bleef de oorspronkelijke moedergemeente van het Waasland echter 

bij het arrondissement Dendermonde. 

Figuur 7. Ligging van de gemeente Waasmunster in de provincie Oost-Vlaanderen en het 
arrondissement Dendermonde255 

 
 

2.1.1.2 Reliëf 

Ten gevolge van de cuestavorming in het Waasland, werd er in Waasmunster een gedifferentieerd reliëf 

gecreeërd256. Het steile cuestafront ten zuiden van Waasmunster is gelegen nabij de lager gelegen alluviale 

vlakte van de Durme (5m TAW) en het nabij gelegen meersengebied. De cuestatop is uitgestrekt tot de 

Europese autosnelweg E-17 (gemiddelde hoogte 30m TAW) en ten noorden van de Dommelstraat. Ter 

hoogte van de cuestatop komen er bovendien diverse landduinen en zandruggen voor, die voornamelijk in 

de heide zijn gesitueerd. Na de cuestatop ter hoogte van de E-17 helt de cuestarug licht af waar het met de 

grens met Belsele, Lokeren, Sinaai en Sint-Niklaas licht afhelt (gemiddelde hoogte 25m TAW). Het is 

overigens in dit cuestafront dat er nog verschillende beken (o.m. de Sompe en de Slingerbeek) kleine 

valleitjes uitgeschuurd zijn. 

                                                             
255 Uit: B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 108. 
256 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p.13 
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2.1.1.3 Bodemgesteldheid 

De noordelijke cuestatop is er hoofdzakelijk zand (grondsoort Z) aanwezig, op enkele lemig-zandige 

(grondsoort S) gronden na ter hoogte van de huidige Nijverheidslaan. Deze zandgronden zijn het gevolg 

van de grote stuifzandrug die zich doorheen het Waasland snijdt. Op de cuestarug, zuidelijk gesitueerd van 

de cuestatop, liggen er hoofdzakelijk licht-zandlemige (grondsoort P) en zandlemige (grondsoort L) 

gronden. In de nabijheid van het cuestafront, ter hoogte van het alluvium van de Durme, zien we 

hoofdzakelijk klei (grondsoort E) en zware klei (grondsoort U), alhoewel het soms wordt onderbroken 

door enkele zandige donken.  

 

Het landboek257 dat in de 1775 voor Waasmunster werd opgesteld, toont bovendien enkele interessante 

verbanden in de relatie tussen de bodemgesteldheid en de fiscale aanslagvoet. In het landboek werd er een 

onderscheid gemaakt tussen enerzijds de werkelijke oppervlakte van het perceel en anderzijds de 

belastbare oppervlakte. De verhouding tussen beide oppervlaktematen toont ons in welke mate de 

gronden een landbouwkundige waarde hadden. Zo blijken de weinig vruchtbare zandgronden ten noorden 

op de cuestatop tussen de 10 % en 50 % belast, waarbij sommige uitzonderingen zelfs 10 % of minder 

moeten betalen. De lemig zandige gronden schommelen tussen 50 % en 75 % en de lichte 

zandleemgronden variëren tussen 75 % en 100 %. De vruchtbare zandleme gronden en de meersgronden 

worden hoofdzakelijk rond 100 % gewaardeerd, alhoewel er zelfs hogere cijfers voorkomend zijn.  

 

Ook bleek in het landboek er een onderscheid gemaakt te worden in de fiscale aanslagvoet naar het 

bodemgebruik en de graad van bewoning. Voor de precieze verhoudingen afhankelijk van deze 

parameters, dienen we echter te wijzen op onze bevindingen in een later hoofdstuk258. 

2.1.1.4 Hydrografie 

De voornaamste waterloop in Waasmunster is de Durme, die hoofdzakelijk de zuidelijke grens vormt van 

de gemeente. Deze getijderivier vloeit uit in de Schelde ter hoogte van Tielrode, alhoewel dit gedurende de 

vroege middeleeuwen nog ter hoogte van Temse was259. De Durme vindt in het Westen aansluiting met de 

Oude Kale, de Poekebeek en de Mandel260.  

 

Oorspronkelijk was scheepvaart bestaande tot het begin van de 20ste eeuw261, maar de aanleg van de 

Sassevaart in de 16de eeuw en de aanleg van het kanaal Terneuzen in de 19de eeuw verhinderde dit. Het 

sluizencomlex te Rodenhuize heeft bovendien de natuurlijke rivierloop afgesneden en verplaatst. Dit 

                                                             
257 Zie hiervoor hoofdstuk 2.2.1. 
258 Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.2. 
259 A. JANSSENS DE VAREBEKE. “Was Temse ooit Durmemonde?”, 1986, p. 159 
260 H. THOEN en C. VERBRUGGEN. “De fysische kenmerken van de archeologische nederzetting van Waasmunster-
Eeckhout”, 1986, p. 192 
261 J. QUINTIJN. “Het overstromingsvraagstuk van de Durme en de Potpolders”, 1945, p. 672. Zo voeren er nog 1500 
schepen tot Hamme over de Durme in 1913. 
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leidde uiteindelijk tot een accumulatie van slib, verzanding en een verhoging van het 

overstromingsgevaar ten gevolge van de grotere fluctuaties in het eb –en vloedniveau262. 

 

Naast de Durme, wordt de hydrografie van Waasmunster ook sterk bepaald door de kleine beken die in de 

nabijheid van de Durme ontstonden. Zo ontstonden er ter hoogte van de cuestatop verschillende 

cuestabeken die naar de Durme gerichte valleitjes uitschuurden in het landschap. Deze beekdalen 

ontstonden door het grote verval tussen monding en bronniveau van de beken, dat gemiddeld ca. 27m zou 

bedragen263. Voorbeelden van deze cuestabeken zijn onder meer de Slingerbeek, de Sompe en de 

Westbeek.  

 

2.1.2 Historische situering van Waasmunster 

Naast deze korte situering in geografisch perspectief, dienen we ook de gemeente in historisch perspectief 

kort te duiden. Voor de vroegste geschiedenis van Waasmunster, hebben we ons net als hiervoor ons in 

belangrijke mate gebaseerd op Verlaeckt264. Voor de latere geschiedenis baseerden we ons voornamelijk op 

Batselier265 en Moens266. We hebben er daarnaast voor gekozen niet alleen een korte geschiedenis van de 

gemeente Waasmunster op te stellen, maar ook een kort overzicht van de administratieve organisatie van 

de gemeente in het Ancien Régime te maken. Zo lijkt het ons aangewezen ook hier even stil bij te staan, in 

het licht van onze studie van het landboek. 

2.1.2.1 Algemene geschiedenis van Waasmunster 

De oudste archeologische vondsten van Waasmunster dateren reeds uit het Epi-Paleolithicum (12000 – 

9000 v. Chr). Deze geringe archeologische vondsten leveren slechts moeilijk te interpreteren en weinig 

waardevolle informatie op, aangezien de artefacten nooit in situ  werden gevonden267. Voor het Meso –en 

Neolithicum (9000 – 1800 v. Chr.) zijn de vondsten meer talrijk. Diverse werktuigen, onder meer bijlen en 

dissels268 (die werden gebruikt voor het ontginnen van bossen voor landbouwdoeleinden), wijzen wellicht 

op enkele tijdelijke, beperkte nederzettingen die in Waasmunster zouden hebben bestaan . Deze 

gemeenschappen schakelden gedurende deze laatste ‘steentijden’ wellicht over van een mobiele 

levenswijze naar een eerder sedentair bestaan waarin landbouw en veeteelt steeds aan belang wonnen. De 

meeste artefacten werden gevonden op de droge en vruchtbare gronden, doorheen de noordelijke 

stuifzandgordel, , de vruchtbare cuestatop, het zuidelijke cuestafront en zelfs de Durmevallei269. 

 

                                                             
262 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 18 
263 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p.20 
264 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, 342 p. 
265 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, 304 p. 
266 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, 619 p. 
267 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 41 
268 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 45 
269 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 68 
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De bewoning gedurende de Brons –en Ijzertijd (1800 – ca. 50 v. Chr.) concentreerde zich hoofdzakelijk op 

het cuestafront. In de 19de eeuw werden er zo diverse urnen, zwaarden en andere grafgiften ontdekt, wat 

leek te wijzen op een mogelijk Merovingisch grafveld. Diverse vormen van aardewerk en ceramiek tonen 

zeer duidelijk de lokale overgang van de late Hallstatt en de vroege La Tène periode aan in Waasmunster. 

De vondsten van deze periode lijken zich te concentreren in nabijheid van de Sompe, de Slingerbeek en de 

Westbeek, wat wijst op een mogelijke nederzetting in deze omgeving. 

 

In de Romeinse periode lijkt opnieuw deze locatie het bewoningscentrum van Waasmunster te zijn, wat 

zou kunnen wijzen op een verderzetting van bewoningsvormen in deze omgeving. De Gallo-Romeinse 

nederzetting Waasmunster-Pontrave die gesitueerd is op het cuestafront, was wellicht een 

handelscentrum van formaat voor de rest van het Waasland270. De Durme bleek bij deze nederzetting een 

belangrijke rol te spelen voor de levering van klei en water. 

 

Pieter Batselier veronderstelt dat net zoals in 694 een kerk werd opgericht te Daknam, een vergelijkbare 

kerk werd gesticht in Waasmunster271. Deze kerk, het monasterium in de vicus Pontrave, zou dienst 

hebben gedaan als missioneringscentrum voor de rest van het Land van Waas. In de loop van de 10e eeuw 

kende Waasmunster na de invallen van de Noormannen een langzame heropbloei. Vanaf het begin in de 

11de eeuw duikt de ‘Villa Wasmonasterium’ in de charters van de Sint-Baafsabdij van Gent op, wat wellicht 

wijst op een overblijfsel van het hierboven besproken monasterium dat bestond uit missionarissen272. Dit 

bleek later de basis voor de abdij van Waasmunster, waarop we in een vorig hoofdstuk dieper zijn 

ingegaan. 

 

Gedurende de middeleeuwen zien we de eerste grote menselijke veranderingen van het landschap. 

Ontbossingen gedurende deze periode veroorzaakten verregaande bodemerosie die door de 

getijdenwerking van de Durme grote slibafzettingen teweeg brengen aan de oevers van de Durme273. 

Enkele zandopduikingen blijven echter bestaan, waarop de abdij van Roosenberg zich spoedig vestigt. 

Nederzettingskernen ontstaan hoofdzakelijk op de vruchtbare landbouwgronden (zandlemige en licht-

zandlemige bodems) in het zuiden: in de Pelkemwijk en het actuele dorpscentrum waar een driesstructuur 

en bijbehorende koutercomplexen ontstaan. De bewoning op de cuestarug blijft zeer beperkt maar 

degenereert de bossen naar heidegronden. 

 

                                                             
270 H. THOEN. De Gallo-Romeinse nederzetting van Waasmunster-Pontrave. Brussel, Nationaal centrum voor oudheidkundige 
navorsingen in België, 1967, p. 84 
271 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 80 
272 P. BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, pp. 81 - 82 
273 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 69 
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De bevolkingsstijging die zich sterk manifesteerde in Vlaanderen en meer specifiek in de huidige provincie 

Oost-Vlaanderen, waar het inwonersaantal in de periode 1610 - 1670 bijna verdubbelde274, was ook in 

Waasmunster sterk te zien. Terwijl op het eind van de 15de eeuw er ongeveer 1000 inwoners waren275, steeg 

dit langzaam naar 2900 in 1740276 en 3744 inwoners in 1800277. 

Tabel 17. Overzicht van de algemene bevolkingsevolutie in Waasmunster gedurende 1500 - 2000 

JAARTAL BEVOLKINGSAANTAL 
1500 ca. 1000 
1712 2355 
1740 2900 
1744 3699 
1800 3744 
1850 5321 
1900 5989 
1950 6760 
2000 10415 

 
Mede door deze bevolkingsstijging werden uiteindelijk de noordelijke, minder vruchtbare gronden 

ontgonnen gedurende de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd 278 . De minder geschikte 

stuifzandgronden worden hierdoor ook ingericht als akkerland. Deze economisch voorspoedige periode 

wordt onder meer geïllustreerd door het aantal windmolens dat aanwezig was in het landschap van 

Waasmunster. Zo was er in het midden van de 16de eeuw sprake van 2 windmolens die aanwezig waren in 

het landschap van Waasmunster279. Op de kaart van Waasmunster van de familie de Neve de Roden van 

1685280, getekend door beëdigd landmeter Van Landeghem, waren er in 1685 reeds 17 windmolens 

aangeduid. Uiteindelijk zouden deze windmolens allemaal gedurende de periode 1836 en 1928 worden 

afgebroken. 

 
Op het einde van de 18de eeuw, de datum van het opstellen van het landboek, is door de economische groei 

en demografische expansie de gemeenschap verplicht om ook de minderwaardige gronden als 

landbouwgronden te gebruiken281. Deze gronden werden wellicht naar het einde van de 19de eeuw opnieuw 

bebost met hoofdzakelijk naaldbossen282, mede door de stadsvlucht en de agrarische crisis. 

 

                                                             
274 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 43 
275 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20 
276 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 106 
277 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 106 
278 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 69 
279 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20 
280 Deze kaart is secundair uitgegeven in: B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 175 
281 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 67 
282 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 68 
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De landbouwverbeteringen door kunstmeststoffen en betere landbouwtechnieken van de late 19de eeuw en 

de 20ste eeuw, resulteerde in een hoger rendement voor de landbouw in Waasmunster. Het zuidelijke 

Waasmunster is hierdoor een landbouwzone met verschillende bewoningskernen gebleven. Het 

noordelijke deel is echter langzaam geëvolueerd naar een geheel van residentiële en verspreide bewoning, 

naaldbossen, heide en (een beperkt aantal) landbouwgronden. Daarnaast werd het oorspronkelijk 

hoofdzakelijk natuurlijk landschap gedurende de 20ste eeuw op fundamentele wijze veranderd door de 

aanleg van een spoorweg, de rectificatie van de Oude Durme en de constructie van de Europese 

autosnelweg E17. 

 

2.1.2.2 Administratieve organisatie van Waasmunster 

Waasmunster wasgedurende het Ancien Regime een leen van de Graaf van Vlaanderen en het achterleen 

van het schouteetdom van Lokeren283. Het schouteetdom van Waasmunster behoorde samen met dat van 

Elversele, Lokeren en Daknam. Het was daarnaast bestuurlijk afhankelijk van het leenhof van het Land van 

Waas.  

 

De keure van Waas werd door Johanna van Constatinopel in 1241 opgesteld en richtte negentien 

verschillende keurdorpen in het Waasland in, waaronder Waasmunster. Dit bepaalde dat het Hoofdcollege 

van het Waasland de schepenen voor de verschillende keurdorpen diende te benoemen. Waasmunster en 

Elversele vormden één gezamenlijke Vierschaar, waarbij Waasmunster 5 schepenen en 1 griffier kreeg 

toegewezen284. 

 

Waasmunster werd gedurende het Ancien Regime onderverdeeld in tal van heerlijkheden en lenen. Deze 

waren: Pontrave, Sombeke, Ten Ryen, Van Roden, De Ponte, Mosbroek, Goed te Pepercoorne, Boekhoute, 

Oorzele (of Hoirsele, Hoorzele, Oirsele genoemd), Van de Wouwe, Van Walle, Bulbier, Ter Sprees, De Weert, 

De Stockt, Ter Strickelen (een achterleen van Pontrave285) en Wijnvelde286. Daarnaast waren er ook lenen 

die geen heerlijk recht bezaten, namelijk Rijckaers, De Drij Muiden, Het Eekhout en Den Bulck. 

Voornamelijk de heerlijkheden Van Roden, Ten Ryen, Oorzele en Sombeke waren heerlijkheden die een 

belangrijke rol hadden in het grootgronbezit van Waasmunster en vandaar later verder worden 

behandeld. Het aandeel grootgrondbezit in de heerlijkheid Sombeke, die ressorteerde onder het 

Beversche, werd in deze verhandeling niet dieper onderzocht. Zo bleek deze heerlijkheid niet in kaart 

gebracht in het landboek van Waasmunster en viel het hierdoor buiten ons studiegebied. 

 

                                                             
283 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20 
284 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 124 
285 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 132 
286 F. DE POTTER en J. BROECKAERT . Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20-23 
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Het einde van de 18de eeuw betekende echter ook het einde van de feodale instellingen. Zo werd het 

Hoofdcollege in 1794 afgeschaft en het Waasland voortaan in het Departement van de Schelde ingericht. 

Uiteindelijk bleek ook dit van korte duur, waarna de Belgische overheid in 1831 besliste om 

arrondissementen, burgemeesters en gemeentebesturen in te richten.  
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2.2 Bronnen en methodologie 

Voor het onderzoek in dit hoofdstuk, hebben we ons in belangrijke mate gebaseerd op de voorgaand 

besproken goederenregisters van de abdij van Roosenberg. Daarnaast behandelden we echter ook een 

andere bron, namelijk het landboek. In dit deel staan we eerst even stil bij de ontstaanscontext van deze 

bron en de wijze waarop we het landboek hebben trachten te gebruiken voor ons beperkt historisch 

onderzoek. 

 

2.2.1 Landboek als historisch-geografische bron 

Het landboek bleek voor dit deel van deze verhandeling de belangrijkste bron. Voor de parochie 

Waasmunster bleek er een landboek aanwezig dat werd opgesteld in 1775. 

 

Een landboek is volgens de formele zin van het woord een statisch administratief document dat werd 

opgesteld door een beëdigde landmeter op vraag van het graafschap Vlaanderen om op deze manier de 

fiscale lasten zo rechtvaardig mogelijk te verdelen onder de bevolking. In materiële zin van het woord, was 

het een uitgebreid register waarin alle percelen beschreven stonden die zich binnen het grondgebied van 

een parochie of andere bepaald territoriaal geheel situeerde. In de meeste landboeken die overgeleverd 

zijn, waren de eigenaar, gebruiker, oppervlakte, ligging en staat van de grond beschreven. Het landboek 

was meestal vergezeld van een perceelskaart per wijk waarbij er via een nummeringsysteem werd 

verwezen naar het desbetreffende perceel in het register, alhoewel er soms ook slechts één grote 

dorpskaart werd opgesteld. Recentelijk werd er door het Rijksarchief Gent een grote collectie van 3670 

kaarten en plannen van de 15de tot de 20ste eeuw gedigitaliseerd, waaronder veel van deze landboeken. 

 

Op verzoek van de schepenen van de gemeente Waasmunster werd er in 1770 opdracht gegeven om het 

“land ende metinckbouck” van Waasmunster op te stellen, nadat dit werd toegelaten door de Raad van 

Vlaanderen. De landmeters Carolus Berthuys en Adriaen-Francois Berthuys, beiden residerend in de wijk 

Dampoort in de stad Gent. Het uiteindelijke werk zou op 18 januari 1772 beëindigd zijn. Naast het 

eigenlijke landboek, werden er ook bijkomende kaarten opgesteld. Voor elke van de 36 wijken die werden 

beschreven, werd er er een bijkomende wijkkaart opgesteld waarop alle percelen werden getekend. Dit 

werd vaak gedaan om de overzichtelijkheid van de gemeente te bekomen287, zoals dit gebeurt met de 

hedendaagse onderverdelingen in kadastrale secties. Helaas ontbrak er echter bij de kaarten van 

Waasmunster een overzichtskaart. 

 

 

 

 

 

                                                             
287 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 789 
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Het landboek van Waasmunster geeft een systematische beschrijving van de volgende elementen: 

 Ligging van het perceel ten opzichte van de omringende gronden, door middel van een 

uniek perceelsnummer dat opnieuw wordt toegekend per wijk 

 Eigenaar of “proprietaris” 

 Gebruiker of “actuelen ghebruycker” 

 Bodemgebruik 

 Gebouwenbestand 

 Oppervlakte (in vierkante roeden) 

 Belastbare oppervlakte (in vierkante roeden) 

 

Inzake het onderscheid tussen het landgebruik maakte men volgend onderscheid in categorieën: “landt” 

of akkerland, “boombosch” of hoogstammig bos, “capbosch” of laagstammig bos, “meersch”. Daarnaast 

kwamen er nog diverse andere elementen voor die onmogelijk onder te verdelen waren in categorieën. Zo 

werden er onder meer ook de Durme, dijken, enkele gebouwen, wegen, vijvers,… onderscheiden. Deze 

zaken hebben we in de volgende hoofdstukken als ‘infrastructuur’ gecategoriseerd. 

 

Daarnaast voorzag men ook steeds een korte beschrijving van het gebouwenbestand dat op het perceel is 

gesitueerd. In geval van bewoning kunnen de gebouwen uitgebreid worden beschreven, soms voorzien 

van een toponiem of veldnaam. Naast bewoning werden onder meer brouwerijen, herbergen, molens, 

kerken en bouwwerken van de gegoede burgers vermeld. 

 

Een uniek element in het landboek is het onderscheid dat werd gemaakt tussen de werkelijke oppervlakte 

van elk perceel en de belastbare oppervlakte. Deze werden beiden uitgedrukt in vierkante roeden of R². 

Het gebruiken van een ‘belastbare oppervlakte’ is een vorm van indirecte belasting van de 

grondexploitatie. Bij de variant hiervan, meer bepaald bij de directe exploitatie, vermeldt men per perceel 

de te betalen grondbelasting per oppervlakte-eenheid. Bij deze indirecte belasting werd er echter per 

perceel een oppervlakte vastgesteld, waarna de belasting werd verdeeld doorheen het totaal aantal roeden 

in de gemeente. Op deze manier kon er meer rekening worden gehouden met de waarde van de percelen 

bij de belastingberekening. Dit loopt dan ook samen met het uiteindelijke doel van het landboek, namelijk 

een meer egalitaire vorm van grondbelasting creeëren288. 

 

Een analyse van de verhouding tussen de belastbare en werkelijke oppervlakte laat ons dan ook zien aan 

welke percentages de percelen werden belast. Vaak kan dit in samenspraak met de bodemgesteldheid van 

het perceel, reflecteren in welke mate de lokale bevolking de economische en ecologische waarde van het 

perceel naar waarde schatte. Dit kan ons iets vertellen over de agrarische geschiktheid van de bodem en 

de nederzettingsgeschiedenis van de gemeente. Op dit thema zullen we echter verder ingaan in hoofdstuk 

3289. 

                                                             
288 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 789 
289 Zie hiervoor hoofdstuk 3.4.2. 
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Het verzamelen van de gegevens van het landboek verliep eerder moeizaam. Zo bevindt het eigenlijke 

landboek zich vandaag in Rijksarchief Beveren290. De bijkomende kaarten bevinden zich echter in het 

Rijksarchief Gent 291 , waar ze onder de naam van het “Kaartenboek van Waasmunster” inmiddels 

gedigitaliseerd zijn. Daarnaast ontbraken bij de kaarten een duidelijke overheidskaart, waardoor de 36 

kaarten moeilijk bij elkaar te passen bleken. Vandaar dat we besloten hebben, deze problematiek in een 

volgende paragraaf te bespreken. 

 

2.2.2 Indeling van Waasmunster in wijken 

De gemeente Waasmunster werd in het landboek en de bijbehorende kaarten ingedeeld in verschillende 

wijken. Dit is vergelijkbaar met de hedendaagse onderverdeling van de kadastrale secties in verschillende 

kaartbladen. Hierdoor werd er bij elk van de 36 wijken van het landboek, één afzonderlijke wijkkaart 

opgesteld. De 36 wijken werden in het landboek verder onderverdeeld in een oost –en westdeel.  

 

Het landboek van Waasmunster beeldt echter niet het volledige grondgebied van het hedendaagse 

Waasmunster uit. Zo werden de wijken die behoorden tot de heerlijkheid Sombeke, gelegen in het 

zuidoosten van de hedendaagse gemeente Waasmunster en gelegen nabij het grondgebied van de 

hedendaagse gemeente Elversele, er niet op afgebeeld. Dit betekent dat ons onderzoeksgebied een kleinere 

oppervlakte inneemt dan de hedendaagse oppervlakte van Waasmunster. Terwijl de oppervlakte van 

Waasmunster vandaag 3192,5699 hectare bedraagt, bedraagt het afgebeelde gebied op het landboek 

2882,3434 hectare. De onderstaande kaart geeft dit verschil cartografisch weer. 

 

                                                             
290 RAB, GO45, bestanddeelnummer 50 – 51: register genaamd "Land en Metingboek", 1772, deel 1 en deel 2 
291 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw) 
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Figuur 8. Weergave van het gebiedsverlies in het landboek in vergelijking met de hedendaagse 
oppervlakte van de gemeente Waasmunster 

 
 
De landboekkaarten van Waasmunster tonen één gedetailleerde kaart per dorpswijk. De 

bodemgebruiksvormen (akkerland, hoogstammig bos, laagstammig bos, meersgronden, water en 

bewoning) worden elk aan de hand van een overeenstemmende kleur aangeduid. Huizen, molens, hoeven, 

kerken, sites met walgrachten en andere gebouwen worden louter figuratief afgebeeld, vaak vergezeld met 

hun toponiem. Het wegennet, bestaande uit zowel steenwegen als wegels, werd ook afgebeeld. Interessant, 

maar helaas niet in deze studie verder bestudeerd vanwege tijdsgebrek, werd er ook het 

afwateringssysteem van de verschillende gronden accuraat weergegeven op de kaarten. 

 

Het landboek van Waasmunster maakt een onderscheid tussen een “oostdeel” en een “westdeel”. De grens 

die deze wijken in deze tweedelen verdeelt, is de oude heerweg tussen Gent en Antwerpen. Deze grens 

wordt ook op de POPP-kaarten duidelijk aangeduid, als de “Antwerpschen heirwegh”292. Hierdoor verdeelt 

het landboek beide wijkgroepen niet zozeer in in een west –en oostdeel, maar geografisch in een noord –

en zuiddeel in. 

 

                                                             
292 Afdruk van de kadastrale kaart van Waasmunster uitgegeven door P.C. Popp, op schaal 1/5 000 en op datum van 
1858 – 1862 
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Figuur 9. Weergave van de verdeling van een west –en oostdeel van de wijken op het landboek van 
Waasmunster van 1772 

 
 
Ten einde de overzichtelijkheid te bevorderen wordt de administratieve entiteit doorgaans in wijken 

onderverdeeld; dit is te vergelijken met de onderverdelingen van de actuele kadastrale secties in 

kaartbladen. Behalve de wijknaam, het wijknummer en de onderverdeling naar het oost –en westdeel, was 

er geen verwijzing naar op welke manier deze wijken precies gesitueerd konden worden. Aangezien er een 

overzichtskaart ontbrak, bleek het dus moeilijk de verschillende kaarten te situeren en combineren. 

 

Tabel 18. Wijkverdeling van het landboek van 1772 

WESTDEEL OOSTDEEL 
1 Het Dorp 1 Den Bosmeulen 
2 Wijck Pontraeve 2 Den Eeck Hoeck 
3 Wijck Ten Rie 3 Den Heywijck 
4 Wijck De Brande 4 Den Ketelwijck 
5 Wijck Het Eeckhout 5 Den Bolle Wijck 
6 Wijck Abschooten 6 Het Wijnveldt 
7 Wijck Bockmuelen 7 Den Overspronck 
8 Wijck Den Teirlijnck 8 Wijck Baeverick 
9 Wijck Potsmuelen 9 Wijk Den Hemelsche Breede 
10 Wijk Den Capellerij 10 Wijk Den Capellerij 
11 Den Dorpwijck 11 Wijck Heesdonck 
12 Wijck D'heuverbeke 12 Gaeverwijck 
13 Den Capellenwijck 13 Wijck Leebeck 
14 Wijck Pelckem 14 Wijck Het Heyken 
15 Wijck De Dommels 15 Wijck D'ettinghen 
16 Den Catteneeckwijck 16 Wijck Den Swaelm Bosschen 
17 De Cloosterwijck 17 Wijck Den Wolfelaer 
18 Wijck Colput  
19 Wijck Ten Roeyen 
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Op basis van deze verschillende wijkkaarten, kon er echter langzamerhand één basiskaart samengesteld 

worden. Ten eerste konden enkele toponiemen van de wijknamen worden teruggevonden voor enkele 

wijken. Zo konden onder meer de Potsmeulen, de Hemelse Breede, den Swelm Bosschen en de wijk 

Pelckem worden gesitueerd 293. De overige kaarten, wat de meerderheid van de wijkkaarten betrof, 

dienden echter manueel in Geografisch Informatie Systeem of GIS-programma worden ingepast. Over deze 

Gmethode, gaan we echter dieper in, in het volgende hoofdstuk. 

 

Op de volgende pagina’s hebben we echter een kaart met de verdeling van de afzonderlijke wijkkaarten in 

de algemene overzichtskaart afgebeeld, met weergave van de loop van de Durme in 1772. Bij deze 

weergave van de loop van de Durme dient echter te worden opgemerkt dat ook de loop van de Durme, met 

de vertakkingen nabij de fundatiegronden van de abdij van Roosenberg werden afgebeeld. Daarnaast 

hebben we ook een volledige tabel met de wijknamen, de wijkverdeling en de oppervlakte in hectare per 

wijk opgesteld. 

 

                                                             
293 Afdruk van de kadastrale kaart van Waasmunster uitgegeven door P.C. Popp, op schaal 1/5 000 en op datum van 
1858 – 1862. 
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Figuur 10. Wijkindeling volgens het landboek van Waasmunster van 1772 
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Tabel 19. Wijkindeling van Waasmunster met wijknamen, aantal percelen en oppervlakte in hectare 

 
WIJKAFKORTING WIJKNAAM AANTAL PERCELEN OPPERVLAKTE (IN HA) 
O1 Den Bosmeulen 120 83,99340 
O2 Den Eeck Hoeck 212 139,32670 
O3 Den Heywijck 112 107,26333 
O4 Den Ketelwijck 60 68,74721 
O5 Den Bolle Wijck 128 98,32658 
O6 Het Wijnveldt 57 56,68410 
O7 Den Overspronck 114 96,55183 
O8 Wijck Baeverick 209 153,35013 
O9 Wijk Den Hemelsche Breede 85 75,26941 
O10 Wijk Den Capellerij 84 57,21458 
O11 Wijck Heesdonck 49 38,83018 
O12 Gaeverwijck 93 70,42640 
O13 Wijck Leebeck 86 68,32434 
O14 Wijck Het Heyken 39 31,35930 
O15 Wijck D'ettinghen 39 26,50691 
O16 Wijck Den Swaelm Bosschen 63 43,73853 
O17 Wijck Den Wolfelaer 122 90,40614 
W1 Het Dorp 150 17,78186 
W2 Wijck Pontraeve 165 123,99000 
W3 Wijck Ten Rie 145 104,67537 
W4 Wijck De Brande 140 99,50183 
W5 Wijck Het Eeckhout 82 75,89233 
W6 Wijck Abschooten 71 53,13058 
W7 Wijck Bockmuelen 93 78,57238 
W8 Wijck Den Teirlijnck 58 45,77553 
W9 Wijck Potsmuelen 104 92,57205 
W10 Wijck D'hoirzeele 67 56,55816 
W11 Den Dorpwijck 119 117,23679 
W12 Wijck D'heuverbeke 99 113,38530 
W13 Den Capellenwijck 104 80,31283 
W14 Wijck Pelckem 141 94,53499 
W15 Wijck De Dommels 124 76,27985 
W16 Den Catteneeckwijck 226 135,78384 
W17 De Cloosterwijck 99 58,29962 
W18 Wijck Colput 174 80,13769 
W19 Wijck Ten Roeyen 117 71,60334 
TOTAAL 3951 2882,34340 
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2.2.3 Methodologie en bronnengebruik 

Het landboek liet ons toe om een overzicht van het grootgrondbezit in de gemeente Waasmunster op te 

stellen zoals dit zich in 1775 zou hebben bestaan. De eerste moeilijkheid lag er echter in om dit 36-delig 

kaartenboek en bijbehorende landboeken te integreren in een digitale omgeving zodanig dat deze voor 

analyse mogelijk werd. We hebben dit gedaan aan de hand van het GIS-systeem, meer bepaald aan de hand 

van het computerprogramma QuantumGIS. 

 

Geografische informatiesystemen, kortweg GIS, zijn informatiesystemen voor het opbouwen, beheren, 

verwerken en communiceren van geografische informatie 294 . Een GIS-systeem laat toe om niet-

geografische informatie te koppelen aan geografische informatie. Zo kan er bijvoorbeeld aan de hand van 

een landboekkaart, informatie over het landgebruik worden bewaard die in het eigenlijke landboek staat. 

Hierna kan er ook geografische informatie worden opgeslaan om later te visualiseren op een kaart. 

Hierdoor werd het mogelijk dit landgebruik te visualiseren op één kaart van Waasmunster. De 

mogelijkheden die dit systeem biedt, zijn hierdoor enorm voor komend historisch onderzoek. 

 

Dit verliep aan de hand van twee verschillende stappen, namelijk het georefereren en digitaliseren. Ten 

eerste bestond dit georefereren eruit om de niet-geografische informatie, meer bepaald de 

landboekkaarten, te koppelen aan de hand van geografische informatie, namelijk andere basiskaarten. Ten 

tweede bestond dit digitaliseren eruit om op basis van de gegeorefeerde kaarten informatie in te voeren 

die interessant bleken voor ons onderzoek. Hieronder bespreken we kort de manier waarop we deze 

kaarten hebben geïntegreerd in één GIS-omgeving, door het georefereren en digitaliseren, om zodoende 

tot onze onderzoeksconclusies te komen. 

 

2.2.3.1 Georefereren van het onderzoeksgebied 

Het eerste probleem lag bij de landboekkaarten, aangezien deze dienden te worden ingegeven in een GIS-

systeem. We hebben hiervoor gewerkt aan de hand van enkele tussenstappen om de landboekkaarten te 

kunnen digitaliseren. Bij deze tussenstappen, werd er gebruik gemaakt van de volgende kaarten: 

 

 Hedendaagse orthografische kaart van 2009 

 Hedendaagse topografische kaart van 2000 

 POPP-kaarten van 1858 - 1862 

 Ferrariskaarten van 1777 - 1780 

 Landboekkaarten van Waasmunster van 1772 

 
Een eerste stap bestond eruit om een kaart met coördinaten in te geven in de GIS-omgeving. We hebben 

hiervoor gebruik gemaakt van twee gegeorefereerde kaarten. Enerzijds gebruikten we een hedendaagse 

                                                             
294 M. ANTROP en P. DE MAEYER. Theoretische concepten van GIS, 2008, p. 4 
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kleuren-orthografische kaart van 2009, die door GIS OOST online ter beschikking stond295. Deze kaart 

hebben we gecombineerd met de hedendaagse topografische kaart296, omdat de bewoning een betere 

indicator is om de komende kaarten te georefereren. Deze kaarten hebben we gebruikt als basis om de 

komende kaarten te lokaliseren. 

 

Een tweede stap bestond eruit om de POPP-kaarten van 1862297 en de Ferrariskaarten van 1780298 van 

Waasmunster te georefereren aan de hand van de hedendaagse topografische en orthografische kaarten. 

Deze kaarten tonen het landschap van Waasmunster in de 19de eeuw en zouden hierdoor dus een meer 

geschikte manier bieden om de landboekkaarten te georefereren. Allereerst was het de bedoeling om de 

POPP-kaart te georefereren en hierna de Ferrariskaart te integreren om zo de Ferrariskaart te gebruiken 

als basiskaart voor het georefereren van de landboekkaarten. Van dit oorspronkelijk plan zijn we 

uiteindelijk afgeweken. Hoewel de POPP-kaarten ca. 80 jaar later opgesteld zijn dan de Ferrariskaarten, 

bleken deze kaarten een betere mogelijkheid als basiskaart in vergelijking met de Ferrariskaart. Het was 

opvallend hoe sterk de Ferrariskaart een grotere foutmarge had dan de POPP-kaarten, waardoor het niet 

optimaal geweest zou zijn wanneer we de Ferrariskaart als basiskaart zouden hebben gebruikt. De 

onderstaande afbeeldingen tonen de foutmarge’s bij enerzijds de eerste 9 homologe punten bij één van de 

2 gegeorefereerde POPP-kaartbladen en anderzijds de eerste 9 homologe punten bij één van de 4 

gegeorefereerde Ferrariskaartbladen. Terwijl de hoogste foutmarge van de POPP-kaarten slechts 5,82 

pixels bedraagt, bedraagt de maximale foutmarge van de Ferrariskaarten 14,33 pixels. 

Figuur 11. Afbeelding van de foutmarge ten gevolge van het georefereren van de POPP-Kaarten 

 

                                                             
295 Digitale versie van de Orhtofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2009 (AGIV). Deze 
gegevens zijn eigendom van Eurosense Belfotop NV (Copyright Eurosense Belfotop NV, 2008) 
296 Afdruk van de topografische kaart van België nr. 14/7-8 (Wachtebeke-Lokeren) nr. 15/5-6 (Sint-Niklaas-Temse), 
beiden op schaal 1/20 000 en op datum van 2000 
297 Afdruk van de kadastrale kaart van Waasmunster uitgegeven door P.C. Popp, op schaal 1/5 000 en op datum van 
1858 – 1862 
298 Afdruk van de Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris, op schaal 1/25 000 en op datum 
van 1777-1780 



75 

Figuur 12. Afbeelding van de foutmarge ten gevolge van het georefereren van de Ferrariskaart 

 
 
Omwille van deze foutmarge hebben we de Ferrariskaart dan ook met de transformatieformule Thin Plate 

Spline gegeorefereerd. De POPP-kaart werd omwille van de beperkte vervorming van de kaartbladen dan 

weer met de transformatieformule Lineair gegeorefereerd. 

 

De landboekkaarten werden hierdoor ten slotte met als basiskaart de POPP-kaart gegeorefereerd. Dit 

verliep niet zonder moeilijkheden. De landboekkaarten bleken in enkele gevallen namelijk een sterk 

vervormd geografisch beeld te tonen van het landschap in Waasmunster. 

 

Ten eerste werden de wijken die ver gelegen waren van het dorpscentrum, vooral bij de wijken die gelegen 

waren in de nabijheid van de gemeentegrens, onnauwkeurig weergegeven. Hieronder hebben we enkele 

voorbeelden van deze onnauwkeurigheden weergegeven, let hierbij vooral op de rode punten die de graad 

van geografische kromming afbeeldt. Zo toont afbeelding 1 een verkeerde overeenkomst van homologe 

punten in de Wijck De Dommels, niet toevallig een van de meest oostelijke wijken van de gemeente. Ook 

bij wijken die bestonden uit een grote oppervlakte, gebeurde het vaak dat er vele objecten compleet uit 

schaal werden weergegeven. Ten tweede werd de loop van de Durme en de percelen die zich in haar 

nabijheid bevonden, ook slecht weergegeven. Niet alleen werd de Durme op sommige plaatsen figuratief te 

dik of dun afgebeeld, ook werd haar natuurlijke loop niet altijd even nauwkeurig weergegeven. Op 

afbeelding 2 is te zien hoe de Durme in de wijk De Dommels, gesitueerd in het uiterste zuidoosten van het 

landboek, met verschillende fouten is weergegeven. 
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Figuur 13. Overzicht van verschillende carteringsfouten bij de kartering van de landboekkaarten van 
1772 te Waasmunster 

  
 

afb.1: grote wijkkaarten, op de gemeentegrens299 
 

afb.2: nabijheid van de Durme300 

  

  
afb. 3: aanduiding van veldwegen of wegels301 afb.4: verkeerd overlappen van kaarten als gevolg van de 

foute digitalisering302 

 
 
Ten derde werden de veldwegen of wegels die zowel op het landboek als op de POPP –en Ferrariskaart 

waren weergegeven, vaak met sterke vervormingen aangeduid op de landboekkaarten. Op afbeelding 3 is 

er een kleine veldwegel te zien die gesitueerd is in wijk Den Bosmeulen en die op twee verschillende 

punten sterke krommingen toont. Ten slotte waren er ook fouten bij de weergave van de kaarten omwille 

van een niet altijd even duidelijke digitalisering van de landboekkaarten. De landboekkaarten werden 

nauwkeurig gedigitaliseerd door het Rijksarchief van België, maar omwille van de slechte staat van de 

landboekkaarten, bleek het onvermijdelijk om steeds alle kaarten op precieze wijze over elkaar te leggen. 

                                                             
299 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 15 (westdeel) 
300 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 15 (westdeel) 
301 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 1 (oostdeel) 
302 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 2 (oostdeel) 
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Een voorbeeld hiervan is te zien op afbeelding 4, waarop een onduidelijke weg is afgebeeld die doorheen 

wijk Den Eeckhoeck liep. 

 

Ondanks deze tekortkomingen bleek het mogelijk alle 36 landboekkaarten te georefereren, waarna we op 

basis van deze landboekkaarten hebben getracht het kaartmateriaal te digitaliseren. 

 

2.2.3.2 Digitaliseren van het kaartmateriaal 

Aan de hand van deze verschillende landboekkaarten die nu waren geïntegreerd in het 

softwareprogramma QuantumGIS, konden er verschillende gegevens worden ingevoerd in dit programma. 

 

Deze gegevens waren volledig afkomstig van het bijbehorende landboek. Op basis van dit landboek werden 

er verschillende gegevens ingevoerd in het softwareprogramma Microsoft Excel. Van de 3951 percelen die 

het landboek telt, werden de volgende zaken ingevoerd in Excel: het wijknummer, het perceelnummer, de 

eigenaar en het gegeven of deze eigenaar al dan niet dezelfde persoon als de gebruiker was. 

 

Tegelijkertijd werd er op basis van de landboekkaarten van QuantumGIS een Vector Layer aangemaakt die 

het gehele oppervlakte van het landboek precies omvatte. Op basis van deze vectorlaag werden allereerst 

de verschillende kaartranden van de wijkkaarten uitgesneden, waardoor de vectorlaag in de 36 delen van 

de landboekkaarten werden geknipt. Hierna werd er per wijk de verschillende vormen van landgebruik 

aangeduid waardoor er een kaart van het landgebruik kon worden gemaakt. 

 

Ten slotte werden de gegevens van het landboek in de attribute table van QuantumGIS ingevoerd. Zo werden 

bijvoorbeeld wanneer de eigenaar enkele percelen bezat in een bepaalde wijk, deze percelen uitgesneden 

op de kaart. Uiteindelijk hebben we alle gegevens die in de attribute table van QuantumGIS waren ingevoerd, 

opnieuw omgezet naar Microsoft Excel. Dit omwille van de gebruiksvriendelijkheid van dit programma in 

vergelijking met de beperkte mogelijkheden van dataverwerking van QuantumGIS. 

 

Hierdoor beschikten we op het einde over een algemeen geografisch informatiesysteem van Waasmunster 

die aangevuld was met onze gegevens van het landboek van 1772. Op basis van deze resultaten, werden de 

volgende hoofdstukken verder bestudeerd. 

 
 
 
  



78 

2.3 Aandeel van de abdij van Roosenberg te Waasmunster 

 

In dit hoofdstuk trachten we de literatuur met betrekking tot deze Wase gemeente te toetsen aan de 

gegevens die uit de domaniale documentatie van de abdij van Roosenberg over dezelfde periode 

voorhanden is. We baseren hier ons opnieuw op de goederenregisters of Slapers waardoor uitsluitend de 

goederen die in perceelspacht, de bedrijfspacht en de eigen exploitatie worden onderzocht. Daarnaast 

trachten we ook de landboeken te gebruiken om de bezittingen van de abdij op het einde van de 18de eeuw 

te lokaliseren. Op deze manier kunnen we een nieuw licht werpen op de exploitatie van de goederen, het 

bodemgebruik en de grootte van de percelen van de 16de eeuw tot de 18de eeuw. 

 

2.3.1 Wijze van gronduitgifte 

De goederenregisters van 1557, 1691 en 1744 geven ons een beeld van de totale oppervlakte van de 

goederen die de abdij bezat te Waasmunster. De abdij vergrootte haar domein gedurende de gehele 

periode van 1557 tot 1744 met 29,42 %. In een eerste fase, van 1557 tot 1691, verkreeg de abdij 42 212 

vierkante roeden. In 1691 bleek echter een groot gedeelte van de goederen niet langer verpacht te worden. 

Terwijl in 1557 nog 70,78 % van de totale oppervlakte werd verpacht, werd in 1691 nog slechts 68,93 % van 

de totale oppervlakte verpacht. Deze plotselinge daling had wellicht te maken met de nadelige 

economische situatie waar Waasmunster zich in bevond op het einde van de 17de eeuw. 

 

 

Tabel 20. Absoluut en relatief aandeel van de oppervlakte van de abdij van Roosenberg in eigen 
exploitatie en pacht (in vierkante roeden) 

JAARTAL EIGEN EXPLOITATIE PACHT TOTAAL 

IN ROEDEN IN PROCENT IN ROEDEN IN PROCENT 

1557 52785 29,22% 127873 70,78% 180 658 

1691 69236 31,07% 153634 68,93% 222 870 

1744 58735 25,12% 175069 74,88% 233 804 

 
 
 
De sociaal-economische gevolgen van de Franse legerdoortochten in het Waasland waren hier 

verantwoordelijk voor. In 1676 trokken de troepen van de Franse veldmaarschalk d’Humières  doorheen 

het Waasland waarbij men meer dan 2000 huizen in brand moet hebben gestoken303. In 1684 werd een 

vergelijkbare plundertocht georganiseerd en in 1691 werd er bovendien een tijdelijk winterkamp 

opgeslagen in het Waasland304. Dergelijke legerdoortochten hadden zware gevolgen voor de lokale 

                                                             
303 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20 
304 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 4e reeks, arrondissement 
Dendermonde (deel 2), 1890, p. 20 
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plattelandsbevolking, zoals bevolkingsdalingen en prijsdalingen305. In de naburige Boudelo-abdij te Sinaai 

ging het zelf zo ver dat de pachtprijs van 1695 halveerde in vergelijking met de pachtprijs van 1640306. 

 
 
In de tweede fase, van 1691 tot 1744, groeide het abdijdomein in Waasmunster aan met 10 934 roeden. In 

deze fase bleek er echter opnieuw een groot aandeel in pacht uitgegeven geweest te zijn, in vergelijking 

met de cijfers van 1691. In tegenstelling tot 1691 wanneer er nog 31,07 % van de totale oppervlakte niet 

werd verpacht, bleek in 1744 25,12 % van de totale oppervlakte niet verpacht. Deze plotse stijging van de 

verpachte oppervlakte doet vermoeden dat het lage aandeel van verpachte oppervlakte in 1691 

hoofdzakelijk aan de regionale economische laagconjuctuur te wijten was. 

 

 

Op basis van het landboek van Waasmunster was het bovendien mogelijk om de gronden in het bezit van 

de abdij ook geografisch te situeren. De kaart op de volgende pagina lokaliseert de goederen die de abdij 

bezat in 1772, het jaar dat het landboek werd opgesteld. Bij deze kaart werd er een onderscheid gemaakt 

tussen de goederen die in eigen exploitatie, perceelspacht en hofpacht werden uitgegeven. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
305 E. THOEN. “Oorlogen en platteland. Sociale en economische aspecten van militaire destructie in Vlaanderen 
tijdens de Late Middeleeuwen en de Vroege Moderne Tijden”, 1978, pp. 371-375 
306 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit 
en relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 276 
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Figuur 14. Verspreiding van de goederen van de abdij van Roosenberg volgens het landboek van Waasmunster in 1772, onderverdeeld in goederen in eigen 
exploitatie, perceelspacht en hofpacht 
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Figuur 15. Verdeling van het goederenbezit te Waasmunster van de abdij van Roosenberg, 
onderverdeeld in eigen exploitatie, hofpacht en perceelspacht 

 
 

Tabel 21. Onderscheid in perceelspacht en hofpacht op basis van de goederenregisters van de abdij 
van Roosenberg 

JAARTAL PERCEELSPACHT HOFPACHT TOTAAL 
ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

1557 22414 17,53% 105459 82,47% 127 873 

1691 51470 33,50% 102164 66,50% 153 634 

1744 70273 40,14% 104796 59,86% 175 069 

 
 
De goederen die in 1772 in eigen exploitatie werden genomen lijken zich te concentreren in de 

Kloosterwijk en in de onmiddellijke omgeving ervan, met uitzondering van de vruchtbare meersgronden 

nabij de Durme die werden verpacht. Daarnaast bestond de niet-verpachte oppervlakte hoofdzakelijk uit 

percelen die met heide en bos waren begroeid en ongeschikt voor de landbouw waren. Deze percelen 

situeerden zich ten noorden van de Kloosterwijk, in de wijk D’Heuverbeke en in de Dorpwijk, waar de 

meeste heide –en bosgronden van de gemeente zich situeerden307 

 

De pachtpercelen waren echter verspreid doorheen de gemeente Waasmunster gesitueerd. De hofpacht 

concentreerde zich in twee grote clusters, namelijk het cluster van het pachthof Gavere ten noordwesten 

van de gemeente en het cluster van het pachthof Ten Heze dat gesitueerd is in het zuidoosten van de 

gemeente. 

 

                                                             
307 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. 
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Het blijkt dat de aangroei van het abdijdomein gedurende de 16de tot de 18de eeuw hoofdzakelijk een 

aangroei van de perceelspacht betrof. De hofpacht wijzigt slechts heel beperkt en blijkt zelfs te dalen 

gedurende de periode 1557 – 1744, terwijl er net een sterke stijging van de totale verpachte oppervlakte in 

Waasmunster is van 47 196 roeden. 

 

Tabel 22. Overzicht van de pachthoeven te Waasmunster 

NAAM PACHTHOF GEMEENTE OPPERVLAKTE IN 
1557 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1691 (IN R²) 

OPPERVLAKTE IN 
1744 (IN R²) 

Goed te Sombeke Waasmunster 1722 - - 

Goed te Gavere Waasmunster 36769 36769 36769 

Goed ten Heze Waasmunster 38101 38101 40733 

TOTAAL 76 592 74 870 77 502 

 
De pachthoven die in hofpacht werden uitgegeven te Waasmunster betroffen drie van de zes pachthoeven 

die de abdij bezat. De pachthoeven te Markegem, Sinaai en Sijsele werden immers in een voorgaand 

hoofdstuk besproken308. 

 
Bij het eerste pachthof te Waasmunster dient er echter meteen een nuancering gebeuren. Dit pachthof 

wordt in 1557 beschreven in het gelijktijdig neergeschreven goederenregister als een “goed” te Sombeke. 

Het betreft een “hofstede metten twee sticxkens achter de schuere ende metten bossche” dat samen met enkele 

percelen akkerland als goed werd verpacht. Dit pachtgoed werd in 1557 verpacht aan Joos Mertens en 

Heindrick van Driessche309. In het goederenregister is onduidelijk op welke manier dit pachtgoed zou 

verpacht zijn, maar op basis van het goederenregister van 1744 kunnen we afleiden dat de verschillende 

percelen, het huis en de schuur afzonderlijk worden verpacht310. Hierdoor kunnen we dit pachthof in 1691 

niet langer als bedrijfspacht beschouwen, maar eerder als perceelspacht. 

 

Het tweede pachthof te Waasmunster betreft het Goed te Gavere. Dit pachtgoed was gelegen in het 

noorden van Waasmunster, in de nabijheid van de gemeentegrens. Op de landboekkaart van 1772 

situeerde het pachtgoed zich in twee wijken, namelijk de wijk Heesdonck311 en de naar het pachthof 

genoemde Gaeverwijk312. De percelen die de abdij in 1772 bezat, konden worden gelokaliseerd op de beide 

landboekkaarten van 1772. De totale oppervlakte van het pachthof betrof volgens alle goederenregisters 

36 769 roeden of 43,62 hectare, wat doet bevestigen dat de omvang van dit pachtgoed doorheen de 16de 

tot 18de eeuw ongewijzigd bleef. Ook het aantal percelen bleef volgens de goederenregisters hetzelfde, wat 

impliceert dat het pachthof in de 16de eeuw zeer grote gelijkenissen vertoont met hoe het wordt 

weergegeven op de landboekkaarten van 1772. 

                                                             
308 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.4.2.  
309 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 22v 
310 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 75r – 82 
311 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 11 (oostdeel) 
312 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 12 (oostdeel) 
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Figuur 16. Omvang van het pachthof Gavere van de abdij van Roosenberg in de Gaeverwijk, volgens 
de landboekkaart van 1772313 

 

Figuur 17. Omvang van het pachthof Gavere van de abdij van Roosenberg in de wijk Heesdonk, 
volgens de landboekkaart van 1772314 

 

                                                             
313 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 12 (oostdeel) 
314 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 11 (oostdeel) 
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Dit pachthof behoorde reeds sinds 1557 tot de abdij van Roosenberg en wellicht betrof het een schenking 

aan de abdij van Roosenberg in de 15de eeuw315. In 1557 werd het pachthof verpacht aan Gheeraert van 

Petegheem316. Naast de verschillende percelen aan het hof, behoorde hier ook “ene woenhuus, schuere met 

twee duschvloeren den peertstal voor vier peerden, dlanck stalhuus om coestal schaapstal en cleen huusken aen poorte 

met de duvenkeete, de poorte en tmuelenhuus” aan toe317. In 1744 werd het pachthof bestaande uit “sijne huysen, 

stallen ende andere  edificien“ verpacht aan Frans Schelfhaut voor 100 lb. Gr. Vl. 318. 

 

Tabel 23. Verdeling van het pachtgoed Gavere van de abdij van Roosenberg naar de oppervlakte per 
vorm van bodemgebruik (in vierkante roeden) 

 1550 1691 1744 

Akkerland 29621 29621 29621 

Bos 6445 6445 6445 

Etting 703 703 703 

TOTAAL 36769 36 69 36769 

 
 
Aangezien elk perceel afzonderlijk werd beschreven in elk van de goederenregisters, krijgen we ook een 

beeld op de verdeling van het landgebruik van het pachthof bij elk van de onderzochte jaren. Deze 

verdeling van het landgebruik bleek ongewijzigd doorheen de 16de tot 18de eeuw. De bossen en etting 

werden behouden en het areaal akkerland bleef hetzelfde voor 1557, 1691 en 1744319. 

 

Het derde pachthof van de abdij van Roosenberg te Waasmunster betreft het Goed ten Heze. Dit pachtgoed 

was gelegen in het zuidoosten van de gemeente, in de nabijheid van de heerlijkheid Sombeke. Op de 

landboekkaart van 1772 situeert het zich in twee wijken, namelijk de Capellenwijk 320  en de 

Catteneeckwijk 321 . Deze percelen konden net als de percelen van het pachthof Gavere worden 

gelokaliseerd aan de hand van de bijbehorende landboekkaarten van 1772. Terwijl de totale oppervlakte 

van het pachthof in 1691 nog 38 101 roeden betrof322, groeide het met 2 632 roeden aan in 1744323. Deze 

oppervlakte in 1744 loopt gelijk met de oppervlakte in het landboek, waar het wanneer we de percelen die 

de abdij bezat in beide wijken op 60,51 hectare werd geschat324. 

  

                                                             
315 . BATSELIER. Victorinnenabdij Roosenberg te Waasmunster van de stichting tot 1550, 1972, p. 78 
316 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 18v 
317 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 18v 
318 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 115r 
319 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 18v – 22r, in slaper 1744 115r – 118v 
320 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 13 (westdeel) 
321 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 16 (westdeel) 
322 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
323 RAB, K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691,, f. 27r 
324 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 13 en 16 (westdeel) 
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Figuur 18. Omvang van het pachthof Ten Heze van de abdij van Roosenberg in de Capellenwijk, 
volgens de landboekkaart van 1772325 

 

Figuur 19. Omvang van het pachthof Ten Heze van de abdij van Roosenberg in de Catteneeckwijk, 
volgens de landboekkaart van 1772326 

  

                                                             
325 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 13 (westdeel) 
326 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 16 (westdeel) 
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Het pachthof bestond in 1577 uit een “hofstede mette scaepstal westwaert gheleghen” en werd in dit jaar 

verpacht aan Pieter van Hecke327. Over de toestand van het pachthof valt in 1691 weinig te zeggen, 

aangezien de totale oppervlakte en er geen gegevens overgeleverd zijn betreffende de pachter van het 

perceel328. In 1744 wordt het pachthof Ten Heze inmiddels verpacht aan de erfgenamen van Gillis Smet die 

het voor de jaarlijkse som van 59 lb. Gr. Vl. in zesjaarlijkse pacht kon uitbaten329. 

 

Ten slotte is ook bij dit pachthof per goederenregister afzonderlijk de toestand van het perceel 

beschreven, waardoor we bij dit pachthof tevens een beeld konden werpen op de wijze van 

grondgebruik330. Net als bij het pachthof Gavere, is er bij dit amper verschil in landgebruik gedurende de 

periode 1557 – 1744. De enige wijziging die zich gedurende deze periode voltrok was een beperkte daling 

van de meersgronden en heidegronden, van samen 4 053 roeden, die naar akkerland werden omgezet. 

 

Tabel 24. Verdeling van het pachtgoed Ten Heze van de abdij van Roosenberg naar de oppervlakte 
per vorm van landgebruik (in vierkante roeden) 

 1550 1691 1744 

Akkerland 19123 19123 23176 

Bos 1773 1773 1773 

Heide 14217 14217 14046 

Infrastructuur 888 888 888 

Meers 2100 2100 873 

TOTAAL 38101 38101 40733 

 
 
De complete afwezigheid van veranderingen inzake het bodemgebruik bij de bedrijfspacht was wellicht 

het gevolg van de voorwaarden bij de pachtcontracten bij de pachters van deze pachthoeve. Zo werden er 

meestal uitgebreide clausules bij dergelijke pachtcontracten overeengekomen betreffende het behoud van 

en onderhoud van de aanwezige bomen op de pachthoeven331. In het grootste aantal pachtcontracten werd 

er immers opgenomen dat er geen landen konden worden geconverteerd zonder uitdrukkelijke 

toestemming van de eigenaar332. Het onderhoud van de landen was dan ook een grote bekommernis van de 

verpachters, aangezien men veelal de landerijen na afloop van het pachtcontract wilde terugkrijgen in de 

staat waarin de gebruiker het had verkregen333. De grootgrondbezitters duldden met andere woorden 

weinig verandering van het landgebruik bij de goederen die in perceelspacht uitgegeven werden, uit angst 

voor een verwaarloosd perceel of een perceel dat een lagere waarde op termijn had. 

                                                             
327 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 28r 
328 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 30v 
329 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 121r 
330 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 25v – 28r en Slaper K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 121r – 122r en 
K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 29r – 34v 
331 B. VERLINDE. Het pachtcontact in Dentergem en Oeselgem (1700 - 1850), 2006, p. 91 - 92 
332 B. VERLINDE. Het pachtcontact in Dentergem en Oeselgem (1700 - 1850), 2006, p. 88-89 
333 B. VERLINDE. Het pachtcontact in Dentergem en Oeselgem (1700 - 1850), 2006, p. 89 
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In de volgende paragraaf bespreken we de algemene wijziging van het bodemgebruik van alle goederen te 

Waasmunster die de abdij bezat. Hierin blijkt dat deze beperkte wijziging inzake bodemgebruik van de 

hofpacht in schril contrast staat met de wijziging van het landgebruik bij de goederen die in perceelspacht 

werden uitgegeven. In de komende paragraaf trachtten we dit verschil te verklaren. 
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2.3.2 Analyse van het bodemgebruik 

De goederenregisters of slapers geven ons ook een duidelijk beeld van de verdeling van het landgebruik 

van de bezittingen van de abdij te Waasmunster. Het was mogelijk enkele categorieën te creeëren op basis 

van de formuleringswijze en het toponiemengebruik in de verschillende Slapers. Op deze methode werd 

reeds in hoofdstuk 1 dieper ingegaan334. Op basis van deze methode, konden onderstaande cijfers worden 

verzameld over de verdeling van het abdijdomein te Waasmunster naar verschillende vormen van 

bodemgebruik. 

Tabel 25. Bezittingen van de abdij van Roosenberg te Waasmunster in 1557, 1690 en 1772 (in 
vierkante roeden en hectare), volgens het type bodemgebruik 

 1557 1691 1774 
IN R² IN HA IN R² IN HA IN R² IN HA 

Akkerland 100429 149,19 128252 190,52 140870 209,26 
Bos 17341 25,76 26499 39,36 26127 38,81 
Heide 29673 44,08 21507 31,95 18637 27,68 
Infrastructuur 6035 8,96 6578 9,77 6522 9,69 
Meers 25520 37,91 34567 51,35 36499 54,22 
Weideland 1660 2,47 5467 8,12 5149 7,65 
TOTAAL 180658 268,36 222870 331,07 233804 347,31 
 

Figuur 20. Overzicht van de bezittingen van de abdij van Roosenberg in 1557, 1691 en 1772 (in 
vierkante roeden), volgens het type bodemgebruik 

 
 
 
In de eerste plaats blijkt het dat hoofdzakelijk de totale oppervlakte akkerland doorheen de 16de, 17de en 

18de eeuw sterk stijgt. Zo vermeerdert de totale oppervlakte akkerland in het abdijdomein gedurende de 

                                                             
334 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.4. 
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periode 1557 – 1744 met een totale oppervlakte van 149,19 hectare tot 209,26 hectare. Dit is niet 

verwonderlijk, gezien het grootste gedeelte van de totale oppervlakte in Waasmunster bestond uit 

akkerland335. 

 
Daarnaast staat de stijging van de oppervlakte akkerland in verband met de daling van de oppervlakte in 

heidegronden. Zo daalde de oppervlakte heide gedurende de periode van 44,08 hectare in 1577 tot 27,68 

hectare in 1772. Verschillende heidegronden, voornamelijk gesitueerd op de minder vruchtbare cuestatop 

van de gemeente Waasmunster, werden omgebouwd tot akkerland en op deze manier hierna verpacht. 

Deze laattijdige ontginning van heidegronden, lijkt Verlaeckt ook te bevestigen. Volgens Verlaeckt zou de 

bevolkingsstijging bij de bevolking die aan de Durme woonde gedurende de late middeleeuwen en de 

vroegmoderne periode in Waasmunster de lokale gemeenschap ertoe verplicht hebben ook de 

minderwaardige gronden te ontginnen336. Met minderwaardige gronden doelde Verlaeckt op de gronden 

gelegen op de cuestatop, gesitueerd centraal op de noordzuidelijke as te Waasmunster 337 . 

Hoogstwaarschijnlijk was dit proces van ontginning van de heidegronden door de abdij reeds vroeger 

ingezet, aangezien er reeds verschillende percelen akkerland in het bezit van de abdij zich situeerden op 

de cuestatop. 

 

Daarnaast werden er ook heidegronden omgezet naar bospercelen. Het bleek dat hoewel er in het 

grondbezit van de abdij weinig plaats bleek te zijn voor de heidegronden, dit niet voor bospercelen het 

geval was. Zo bleek de bosoppervlakte die de abdij in bezit hield in Waasmunster van 25,76 hectare in 1557 

naar 39,36 hectare te groeien in 1691. Wellicht had dit te maken met de inkomsten die de bospercelen 

konden creeëren voor de abdij, in tegenstelling tot de plaatselijke heidegronden. 

 
Ten slotte bleken de landschapsveranderingen sterk afhankelijk te zijn van de wijze waarop de abdij haar 

percelen verpachtte. Zoals reeds in de vorige paragraaf is gezien, bleek de hofpacht een 

landschapsbehoudend karakter te hebben. In de meeste pachtcontracten werden opgenomen op welke 

wijze de pachter het perceel ontving bij het sluiten van het pachtcontract en waren de meeste contracten 

gericht op het behoud van deze specifieke perceelsstructuur. Hier tegenover bleek de perceelspacht een 

meer flexibelere vorm te zijn. Zo blijkt dat de percelen die op de cuestatop waren gelegen, allen in 

perceelspacht werden uitgegeven. Hoogstwaarschijnlijk werden deze gronden voor een lagere pachtprijs 

aan de rurale bevolking verpacht, in de hoop op die manier een ontginning te kunnen laten plaatsvinden 

die zou kunnen leiden naar een omzetting naar een perceel dat geschikt is voor de landbouw. Op deze 

manier kon de pachter een lagere prijs afdwingen en kon de abdij op lange termijn over een groter areaal 

aan akkerland beschikken. 

 

                                                             
335 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. 
336 Koen Verlaeckt, pg. 67 
337 Koen Verlaeckt, pg. 67 
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Figuur 21. Kaart van de eigendommen van de abdij van Roosenberg in 1772, gerangschikt naar wijze bodemgebruik 
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2.3.3 Analyse van de perceelsgrootte 

Ten slotte was het ook mogelijk om op basis van de goederenregisters een beeld te vormen van de grootte 

van de percelen die de abdij bezat te Waasmunster. Voor elk perceel werd immers in de goederenregisters 

de precieze oppervlakte gegeven, uitgedrukt in vierkante roeden, gemet of bunder. Daarnaast beschreef 

men bij elk pachthof ook steeds de afzonderlijke percelen die onder dat pachthof behoorde, waardoor ook 

hiervan bij elk perceel een afzonderlijke perceelsoppervlakte werd vermeld. Aangezien vaak de percelen 

die bestonden uit heide, etting en bos samen werden beschreven en we vermoeden dat men hierdoor nooit 

de precieze perceelsoppervlakte heeft opgegeven in de goederenregisters, hebben we er echter voor 

gekozen om uitsluitend voor de percelen van akkerland en meers de perceelsgrootte te berekenen. 

 
 
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde perceelsoppervlakte van het akkerland dat 

in het bezit van de abdij was. Uit deze tabel blijkt dat de gemiddelde perceelsgrootte van de 

akkerlandpercelen van de abdij gedurende 1557 – 1744 tussen 1,16 en 1,26 schommelden. Gemiddeld 

bedroeg de perceelsoppervlakte van akkerland in het Land van Waas 0,87 hectare 338. Er deden zich echter 

lokale verschillen voor, zo bedroeg de gemiddelde perceelsoppervlakte in zuidelijk Sinaai 0,62 hectare339. 

Indien we deze gegevens vergelijken met de onderstaande tabel, kunnen we afleiden dat de abdij van 

Roosenberg gemiddeld eerder grote percelen in haar bezit had. Dit loopt relatief gelijk met de conclusies 

die in zuidelijk Sinaai werden gedaan op basis van het landboek. In deze gemeente bleek immers dat in de 

17de tot de 18de eeuw hoofdzakelijk de rurale bevolking de kleine percelen in bezit hield en de adellijke en 

kerkelijke grootgrondbezitters de gemiddeld grotere percelen bezaten340. 

 
 

Tabel 26. Gemiddelde perceelsgrootte van het akkerland in eigendom van de abdij van Roosenberg 
(in hectare) 

 AANTAL PERCELEN 
AKKERLAND 

TOTALE 
OPPERVLAKTE 
 (IN ROEDEN) 

TOTALE 
OPPERVLAKTE  
(IN HECTARE) 

GEMIDDELDE 
PERCEELSGROOTTE 

 (IN HECTARE) 
1557 119 100429 149,18527 1,25366 

1691 151 128252 190,51578 1,26169 

1744 179 140870 209,25957 1,16905 

 
 
Tegelijk is er echter ook een zekere evolutie merkbaar: er blijkt gedurende de 16de tot de 18de eeuw een 

daling van de perceelsgrootte plaats te vinden bij de akkerlandpercelen die de abdij bezat. Dit is ook 

rechtstreeks af te leiden uit de goederenregisters. Een voorbeeld hiervan was de Terruwenakker, in de 

                                                             
338 M. ANSELIN, T.G. MATON en N. VAN HOVE. Het Land van Waas, zijn economische structuur en ontwikkelings-
mogelijkheden, 1961, p. 265. 
339 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 75 
340 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 136 - 139 
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goederenregisters beschreven als de “terruwen ackere”341 of het “terfackercken”342. Dit perceel akkerland 

werd in het goederenregister van 1557 omschreven als een perceel akkerland ter grootte van 2 gemet en 

54 roeden343 en zou in de heerlijkheid Sombeke, nabij de meersen van de Wijmeere gelegen zijn. In 1557 

werd het perceel verpacht aan Joos Mertens en Heindrick Van Driessche, die ook verschillende andere 

percelen in de nabijheid pachtten344. Deze situatie wijzigde echter in 1691 en 1744. In het landboek van 

1691 kunnen we uitsluitend afleiden dat het perceel reeds gesplitst is in 2 percelen, aan twee verschillende 

onbekende pachters345. In het landboek van 1744 is er echter wel meer informatie voorhanden. Hieruit 

blijkt dat beide percelen zijn gesplitst, in een perceel van 400 roeden en een perceel van 254 roeden346. 

Beide percelen worden gedurende 1744 – 1750 volgens tijdpacht samen verpacht voor 2 lb. 16 s. 8 d. gr. Vl. 

aan dezelfde eigenaar, Jan Walput347. Na 1750 zou het perceel samen met verschillende andere meersen 

verpacht worden voor 9 lb. 16 s. 8 d. gr. Vl. aan diezelfde Jan Walput348. 

 
 
De percelen akkerland in het bezit van de abdij zijn echter niet de enige percelen waar er een splitsing van 

de percelen waarneembaar is. Ook bij de meerspercelen is er een vergelijkbare tendens aanwezig. De 

onderstaande tabel toont de berekening van de perceelsoppervlakte voor de meersen die tot het bezit van 

de abdij werden gerekend, op een vergelijkbare wijze waarop dit voor de akkerlandpercelen is gebeurd. 

 

Tabel 27. Gemiddelde perceelsgrootte van de meersen in eigendom van de abdij van Roosenberg (in 
hectare) 

 Aantal percelen 
meersen 

Totale oppervlakte 
 (in roeden) 

Totale oppervlakte  
(in hectare) 

Gemiddelde 
perceelsgrootte 

 (in hectare) 
1557 45 25520 37,90945 0,84243 

1691 79 34567 51,34859 0,64998 

1744 77 36499 54,21853 0,70414 

 
 
Hier blijkt net als bij de akkerlandpercelen een algemene splitsing van de percelen plaats te vinden 

gedurende de 16de tot 18de eeuw. We vermoeden dat deze splitsingen doelgericht gebeurden en niet louter 

een gevolg is van uitsluitend de verwerving van nieuwe, kleine percelen door de abdij. De splitsing van een 

perceel in verschillende percelen had namelijk enkele voordelen voor de grootgrondbezitter in kwestie. 

Terwijl oorspronkelijk de pachtprijs voor een perceel te hoog lag om te verpachten vanwege de grootte 

van het perceel, kon wanneer het perceel gesplitst was het perceel sneller verpacht worden. De eigenaar 

                                                             
341 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 22v 
342 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 29r 
343 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 22v 
344 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 22v – 24r 
345 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 25r 
346 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r – 28r 
347 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
348 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
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kon op deze manier eenvoudiger het perceel verpachten, wat voor hem leidde tot hogere inkomsten. Het 

splitsen van de percelen was hier dus een gerichte strategie van de grootgrondbezitter, dat eruit bestond 

om op een aantrekkelijkere wijze percelen te verpachten en meer inkomsten te vergaren per perceel. Zo 

gebeurde het vaak dat wanneer een perceel splitste, de totale pachtprijs van de gesplitste percelen hoger 

lag dan de oorspronkelijke pachtprijs voor het perceel349. 

 

 

Er zijn verschillende casussen hiervan te vinden. Een eerste voorbeeld is de kerkmeers, 1320 roeden groot, 

die sinds de stichting van de abdij in de 13de eeuw een deel was van de fundatiegronden350. Het betrof in 

1557 één meersperceel dat verpacht werd aan de weduwe van Philips van Steelandt, een lid van een van 

een adellijke familie met veel rijkdom en invloedrijke posities in het Waasland351. Een lid van deze adellijke 

familie, Josijne Van Steelandt, was bovendien van 1504 tot 1552 abdis van de abdij van Roosenberg 

waardoor de verpachting aan deze weduwe geen toeval kan zijn. In 1691 werd de kerkmeers beschreven 

als drie verschillende percelen, die allen verpacht werden aan een afzonderlijke pachter352. Het eerste 

perceel bedroeg 360 roeden, het tweede perceel bestond uit 364 roeden en de derde kerkmeers bedroeg 

555 roeden353. Volgens het goederenregister van 1744 bleek ook de derde kerkmeers in de achtiende eeuw 

uiteindelijk “in tweeen gegraven”354. Daarnaast dat de eerste meers tot 1744 werd verpacht, de tweede meers 

tot 1745 en een deel van de derde meers tot 1766355. Het grootste gedeelte van de kerkmeers bleek tot het 

einde van de 18de eeuw door de kloosterzusters zelf geëxploiteerd356. Het andere deel van de derde meers 

werd echter van 1767 tot 1784 verpacht aan Jan De Schutter voor een jaarlijkse som van 3 p. 10 s. gr. Vl.357. 

 

 

Een tweede voorbeeld betreft de Vlietmeersen gelegen in Wijmeere, 2355 roeden groot, die in het zuiden 

van de heerlijkheid van Sombeke nabij Elversele gesitueerd kunnen worden. In 1557 werden de “Vlieten” 

die waren “gheleghen in drij blocken” verpacht aan Joos Mertens en Heindrick Van Driessche, net als 

verschillende andere percelen van de abdij in de heerlijkheid Sombeke358. In het goederenregister van 1691 

is het onduidelijk in hoeveel delen de Vlieten waren gelegen, aangezien de enige informatie die erin wordt 

vermeld is dat het als één geheel gezamenlijk werd verpacht359. In het goederenregister is men echter iets 

                                                             
349 F. VAN CROMBRUGGE. De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde, 2001, p. 152 
350 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 4r 
351 R. VERMEIR en S. DE SMET. “Kiezen zonder te verliezen. Hoogbaljuw Servaas Van Steelant en het Land van Waas, 
1562-1585”, 2012, p. 96 
352 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 6v 
353 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 6v 
354 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 72r 
355 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 70r – 72r 
356 Zie hiervoor hoofdstuk 3.3.3. 
357 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 72r – 72v 
358 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 24v 
359 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 56r 
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specifieker over de toestand van de Vlietmeersen. Men vermeldt in dit document dat de Vlieten in 6 delen 

gelegen lagen, bestaande uit percelen van 200 roeden, 600 roeden, 125 roeden, 500 roeden, 400 roeden en 

500 roeden groot360. Vijf van deze Vlietmeersen werden samen vanaf 1744 in zesjaarlijkse pacht uitgegeven 

aan Jacobus Buyl voor de jaarlijkse prijs van 33 p. gr. Vl. . De laatste Vlietmeers werd gedurende 1743 – 

1747 en 1747 - 1753 respectievelijk in vierjaarlijkse en zesjaarlijkse termijnpacht uitgegeven aan Jan 

Pieters voor 8 p. gr. Vl. per jaar361. Vanaf 1754 werd de zesde Vlietmeers dan weer uitgegeven aan 

Augustinus Braecke die het op zesjaarlijkse termijn pachtte voor 7 lb. 8 s. 4 d. gr. Vl. per jaar362. 

 

 

Een laatste voorbeeld is het zogenaamde “grote moisterbrouck” in 1557, dat in de directe nabijheid van de 

abdijgebouwen gelegen was. In 1550 werd dit grote perceel van 1200 roeden door de abdij zelf nog 

geëxploiteerd als één groot meersperceel363. De Slaper van 1691 vermeldt het “Mostaertbroeck” net als de 

Slaper van 1550 als één meersperceel364. Sinds 1691 werd het volgens de Slaper van 1744 echter "gesepareert 

in twee, met eenen gracht", waarna het sindsdien bekend zou zijn als de “belle meerschen”365. Terwijl het 

eerste deel 600 roeden bedroeg en het tweede deel 784 roeden bedroeg, werden beide percelen tot 1751 

verpacht aan Jan Walput die dit in zesjaarlijkse pacht voor elk perceel 8 p. diende te betalen366. Het eerste 

deel werd vanaf 1751 verder verpacht aan Jan Walputwaar het voor de pachtprijs van 9 lb. 16 s. 8 d. gr. Vl. 

in zesjaarlijkse pacht werd uitgegeven367. Ondertussen werd het andere deel vanaf 1751 in zesjaarlijkse 

pacht aan Gillis Baert uitgegeven voor de jaarlijkse som van 7 lb. 10 s. gr. Vl. 368. 

 

 

Ten slotte was deze splitsing van de akkerland –en meerspercelen ook duidelijk merkbaar in de 

Kloosterwijk, waar we op een kleinere schaal vergelijkbare resultaten te zien kregen369. 

 
 
  

                                                             
360 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 87r - 90r 
361 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 90r 
362 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 90r – 90v 
363 AAR, register 5: Slaper 1557, f. 3r 
364 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1690-1691, f. 5v 
365 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
366 K1, bestanddeelnummer 8: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
367 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1744-1791, f. 27r 
368 K1, bestanddeelnummer 7: Slaperken 1744-1791, f. 30r 
369 Zie hiervoor hoofdstuk 3.5.1. en hoofdstuk 3.5.2. 
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2.4 Aandeel van het grootgrondbezit te Waasmunster 

 

Na de voorgaande hoofdstukken waarin we ons hebben gericht op het grondbezit van de abdij van 

Roosenberg in het Waasland en Waasmunster, richtten we ons in dit hoofdstuk op de verdeling van het 

globale grondbezit van Waasmunster. In dit hoofdstuk bekijken we in hoeverre het grondbezit van de 

abdij van Roosenberg een groot aandeel was in het grondgebied van Waasmunster en in hoeverre er 

andere voorname kerkelijke of adellijke grootgrondbezitters aanwezig waren in deze gemeente. Dit wordt 

bestudeerd aan de hand van het in eerdere hoofdstukken besproken landboek van Waasmunster, dat 

dateert van 1772, in overeenstemming met de bijbehorende landboekkaarten. Het feit dat er slechts één 

landboek van de gemeente Waasmunster in ons onderzoek werd gebruikt, creëert hierdoor een vrij 

statisch beeld van het landschap in Waasmunster in 1772 dat dus met de nodige omzichtigheid dient te 

worden behandeld. 

 

Daarnaast willen we melden dat wanneer we in dit hoofdstuk gebruik maken van de term 

“grootgrondbezit”, we doelen op het bezitten van percelen in een hoeveelheid dat het groter is dan voor 

eigen gebruik, in het bijzonder het grondbezit van kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters. Hoewel 

grootgrondbezit in de handen van de stedelijke burgerij in de 16de eeuw sterk op gang kwam370, hebben we 

het in deze beperkte studie niet verder bestudeerd vanwege de reden dat een onderscheid tussen de rurale 

bevolking en de burgerij niet eenvoudig te maken is en een voorafgaand uitgebreid literatuuronderzoek 

impliceert dat in dit onderzoek niet werd gedaan. Hierdoor werd er in ons beperkt onderzoek geen 

onderscheid gemaakt tussen het grondbezit van de burgerij en het grondbezit van de rurale bevolking. 

 

Voor we dit deel nader in detail bespreken, dienen we echter stil te staan bij de oppervlakteberekeningen 

die in dit hoofdstuk werden gedaan. Op basis van het goederenbezit van Waasmunster bleek immers dat 

haar abdijdomein in 1744 bestond uit 233 804 roeden of 347,31117 hectare. Zoals we verder in dit 

hoofdstuk zullen berekenen, blijkt de totale oppervlakte die de abdij van Roosenberg 377,54838 hectare te 

zijn bij het opstellen van het landboek in 1772. Er zijn helaas onvoldoende gegevens nagelaten in het 

abdijarchief om de cijfers in 1772 van het landboek te vergelijken met mogelijke gelijktijdig opgestelde 

bronnen van de abdij. We kunnen dus niet anders dan concluderen dat het abdijdomein in de periode van 

1744 tot 1772 nog moet hebben aangegroeid met 30,23721 hectare.  

 

Dit is zeer aannemenlijk, aangezien de abdij van 1691 tot 1744 haar abdijdomein ook in de voorgaande 

periode haar abdijdomein in Waasmunster ernstig vergrootte371. Daarnaast is het echter ook mogelijk dat 

de abdij in haar administratie verkeerde geografische onderverdelingen maakte in haar goederenregisters. 

                                                             
370 E; THOEN. “A commercial survival economy in evolution. The Flemish countryside and the transition to capitalism 
(Middle Ages, 19th century)”, 2001, p. 134 
371 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1. 
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Zo was het pachthof Gavere te Waasmunster gelegen op de noordelijke gemeentegrens372, waardoor het 

mogelijk is dat een gedeelte van dit pachthof in de gemeente Waasmunster lag besloten. Ook konden 

enkele percelen die door de goederenregisters werden gesitueerd op de hedendaagse gemeentegrens, 

onderverdeeld hebben Het is echter onduidelijk op basis van de goederenregisters uit te maken in 

hoeverre dat dit het geval kan zijn. 

 

2.4.1 Analyse van de voornaamste grootgrondbezitters 

Op basis van het landboek, zonder inbegrip van de kaarten, werd het mogelijk een lijst van de kerkelijke en 

adellijke grondbezitters in Waasmunster op te stellen. Op basis van het aantal percelen dat in het landboek 

opgelijst staan, blijkt dat in totaal 25,09 % van het totaal aantal percelen in het bezit is van een kerkelijke 

of adellijke grondbezitter. De onderstaande tabel toont de precieze verdeling van dit aantal. 

  

                                                             
372 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1. 
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Tabel 28. Overzicht van het aantal percelen van de kerkelijke en adellijke grondbezitters in 
Waasmunster op basis van het landboek in 1772 

GROOTGRONDBEZITTER373 AANTAL PERCELEN 

ABSOLUUT  
AANDEEL 

RELATIEF  
AANDEEL 

Abdij van Roosenberg 275 6,96% 

Baron de Neve 190 4,81% 

Klooster van Boudelo 144 3,64% 

Gravin de Lamay 128 3,24% 

Joncker de Neve de Rode 84 2,13% 

Vicomte d'Oorzele 46 1,16% 

Heer van Sombeke 32 0,81% 

Heer van Bouchautte 12 0,30% 

Heilige Geest van Hamme 10 0,25% 

Heer van Berlare 9 0,23% 

Gravin d'Etines de Nazareth 9 0,23% 

Juffrouw van Royen 6 0,15% 

Joncker Abraham Cocquyt 5 0,13% 

Markies van Lede 5 0,13% 

Heer van Wies 5 0,13% 

Abdij van Affligem 5 0,13% 

Prinses van Montmorencij 4 0,10% 

Baron Joncker Victor de Meir 4 0,10% 

Baron van Boonem 3 0,08% 

Heer van de Vijvere 3 0,08% 

Dochters Spineressen 3 0,08% 

Heer van Moeseke 2 0,05% 

Capellarije  van Waasmunster 2 0,05% 

Clooster van Ter Haeghen 1 0,03% 

Heer van Ledegem 1 0,03% 

Baron van Goedin 1 0,03% 

Heer van Hamme 1 0,03% 

TOTAAL 990 25,09 % 

 
6 van de 27 eigenaars bezitten meer dan 1 % van het totale grondbezit in de gemeente Waasmunster. De 

eerste is niet toevallig de abdij van Roosenberg die met 275 percelen de grootste landeigenaar binnen de 

gemeente is op basis van het aantal percelen. De tweede is de baron van Neve, met 190 percelen. Deze 

adellijke familie had bovendien goede relaties met de familie van Rode te Waasmunster, waardoor dit bezit 

hier samen met het grondbezit van joncker de Neve de Rode van 84 percelen dient te worden bekeken. De 

derde grootste landeigenaar blijkt het klooster van Boudelo van Klein-Sinaai te zijn, met 144 percelen. De 

                                                             
373 Voor de spelling van de namen van de grootgrondbezitters hebben we in deze tabel de letterlijke verwoording 
zoals deze in het landboek werden gemaakt overgenomen. Hierdoor kunnen foute schrijfwijzen en spellingfouten 
van titels en namen voorkomen. 
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familie de Lamay bezat daarnaast 128 percelen, terwijl de vicomte of burggraaf van Hoorzele374, een leen 

van de graaf van Vlaanderen gesitueerd te Lochristi375, ten slotte 46 percelen bezat. 

 
Omwille van het geringe aandeel op het grondbezit in Waasmunster in 1772 die andere landeigenaars 

bezaten in vergelijking met de 6 bovenvermelde grootgrondbezitters, gaan we de focus in de komende 

hoofdstukken op deze 6 landeigenaars leggen. De volgende tabel toont het aantal percelen en de totale 

oppervlakte van de percelen (uitgedrukt in hectare) die deze 6 grootgrondbezitters en de andere 

kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters te Waasmunster bezaten. 

Tabel 29. Aandeel grondbezit, geordend per sociale groep van de eigenaars in Waasmunster in 1772 

GROOTGRONDBEZITTER AANTAL PERCELEN OPPERVLAKTE (IN HA) 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

Kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters 990 25,09% 1522,76399 52,83% 

                   Totaal doorsnede 855 21,85% 1357,37946 47,09% 

                   Totaal niet-doorsnede 135 3,24% 165,38453 5,74% 

Rurale bevolking en burgerij 2961 0,7491 1359,57941 47,17% 

TOTAAL 3951 100,00% 2882,34340 100,00% 

 
Het wordt nogmaals bevestigd dat slechts 25,09 % van het aantal percelen in handen is van kerkelijke en 

adellijke grootgrondbezitters. De parameter van het aantal percelen geeft echter een verkeerd beeld over 

het aandeel van de grootgrondbezitters in het grondbezit van Waasmunster. Zo blijkt namelijk dat op basis 

van de parameter van de oppervlakte in hectare er een ander beeld naar voren komt. Het blijkt dat 52,83 % 

van de gehele oppervlakte van de gemeente Waasmunster in 1772 in het bezit was van een kerkelijke en 

adellijke grootgrondbezitter, meer specifiek blijkt 47,09 % in het bezit te zijn van de 6 grootgrondbezitters 

die we hierboven besproken hebben. 

 

 

Wanneer we deze oppervlakte verder onderverdelen per grootgrondbezitter, blijkt dat niet de abdij van 

Roosenberg de grootste grootgrondbezitter was in Waasmunster maar de baron van Neve. Terwijl de abdij 

van Roosenberg weliswaar 275 percelen bezit en de baron van Neve ‘slechts’ 190 percelen, bezit de baron 

van Neve 395 ha en de abdij van Roosenberg 378 ha. Daarnaast bezit het klooster van Boudelo 242 ha, de 

joncker de Neve de Rode 180 ha, de adelijke familie de Lamay 99 ha en de burggraaf van Hoorzele 64 ha. 

Het grondbezit van elk van deze grootgrondbezitters steken sterk af tegenover het grootgrondbezit van de 

andere 21 kerkelijke en adellijke eigenaars te Waasmunster, die samen slechts 165 ha bezaten in 1772. 

 

 

                                                             
374 M. GYSSELING. “Peiling naar de vroege geschiedenis van Lochristi”, 1988, p. 16 
375 F. DE POTTER en J. BROECKAERT. Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 1ste reeks, arrondissement 
Gent (deel 1), 1890, p. 21 
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Tabel 30. Aandeel van het grondbezit in het bezit van de voornaamste kerkelijke en adellijke 
grootgrondbezitters in Waasmunster in 1772 

GROOTGRONDBEZITTER AANTAL PERCELEN OPPERVLAKTE (IN HA) 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

Abdij van Roosenberg 275 6,96% 377,54838 13,10% 

Baron de Neve 190 4,81% 395,44703 13,72% 

Klooster van Boudelo 144 3,64% 242,18840 8,40% 

Gravinne de Lamay 128 3,24% 98,77473 3,43% 

Joncker de Neve de Rode 84 2,13% 179,89806 6,24% 

Vicomte d'Oorzele 46 1,16% 63,52284 2,20% 

TOTAAL 855 21,85% 1357,37946 47,09% 

 
 
Indien we het totale grootgrondbezit ten slotte onderverdelen volgens maatschappelijke stand vallen ons 

nog enkele zaken op. Het blijkt dat het adellijke grootgrondbezit, voornamelijk gedomineerd door het 

bezit van de baron van Neve en de joncker de Neve de Rode, groter is dan het kerkelijk grootgrondbezit, 

dat hoofdzakelijk afkomstig is van de abdijen van Roosenberg en Boudelo. Daarnaast werd er, zoals eerder 

vermeld, geen onderscheid gemaakt in onze data tussen burgerij en rurale bevolking waardoor er weinig 

interpretatiemogelijkheden op dit gebied mogelijk zijn. 

 

Tabel 31. Aandeel van het grondbezit volgens de maatschappelijke stand van de eigenaars in 
Waasmunster in 1772 

GROOTGRONDBEZITTER AANTAL PERCELEN OPPERVLAKTE (IN HA) 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

Adellijke grondbezitters 438 11,09% 641,73851 22,26% 

Kerkelijke grondbezitters 552 14,03% 881,02548 30,63% 

Grondbezit van de rurale bevolking en burgerij 2961 74,88% 1359,57941 47,10% 

TOTAAL 3951 100,00% 2882,3434 100,00% 

 
Ten slotte toont de volgende kaart ons de locatie van de verschillende eigendommen van de 

grootgrondbezitters doorheen het grondgebied van Waasmunster. Ten eerste valt het op hoe de 

verschillende eigendommen van het klooster van Boudelo zeer nabij elkaar gesitueerd zijn in het 

noordwesten van Waasmunster. Enerzijds was dit wellicht omdat dit deel van Waasmunster het dichtst 

aanleunt bij de gemeente Sinaai, waar het grootste deel van het grootgrondbezit van het klooster zich 

situeerde. Anderzijds was het wellicht deel van één grote schenking die werd verkregen in de late 

middeleeuwen en vanuit deze locatie er stelselmatig omringende percelen door de abdij werden 

aangekocht. Zo zou volgens Beaurain 376 ongeveer 11,11 % of 15 percelen in de gemeente Waasmunster 

aangekocht zijn door het klooster van Boudelo in de periode tussen 1652 en 1741. 

 

                                                             
376 Y. BEAURAIN. Het klooster van Boudelo in de zeventiende en achttiende eeuw in het Land van Waas: visualisatie grondbezit en 
relicten. Evolutie pachtprijzen en inkomsten, 2000, p. 103 
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Ten tweede blijkt het grondbezit van de joncker van Neve van Rode net als het grondbezit van de baron 

van Neve sterk verspreid te zijn doorheen het onderzoeksgebied. Terwijl er een moated site377 van de 

baron van Neve zich nabij de Durme situeerde, weerhield dit er deze adellijke eigenaar er niet van enige 

vorm van centralisering in zijn grondbezit na te streven. Bij 

de burggraaf van Hoorzele zien we echter hoe deze adellijke 

eigenaar wel zijn grondbezit is gecentraliseerd, aangezien 

het zich uitsluitend situeert in de wijken D’hoirzeele en de 

Dorpwijck. 

Figuur 22. Afbeelding van de moated site van de 
adellijke grootgrondbezitter baron de Neve volgens 
het landboek van Waasmunster378 

 
Ten derde blijkt het grootgrondbezit van de abdij van Roosenberg zich te situeren doorheen de gehele 

gemeente van Waasmunster. Het betreffen veelal grote tot zeer grote hoven, bestaande uit verschillende 

percelen. Dit loopt samen met de wijze van uitbating van haar domein in verschillende pachthoven en het 

verpachten van haar percelen met meerdere percelen tegelijk aan dezelfde pachter379. Haar centrale 

domein bevindt zich in de Kloosterwijk, waar met de uitzondering van enkele percelen zowat de gehele 

wijk in 1772 in handen is van de abdij. Niet toevallig worden de bezittingen die in deze wijk zijn gesitueerd, 

dieper bestudeerd in het komende hoofdstuk380. 

 

Ten slotte blijkt het grootgrondbezit van de adellijke familie Lamay zich te situeren nabij de Durme. Hier 

situeerden zich de meest vruchtbare akkerlanden en de meersen, wat de hoogst gewaardeerde gronden in 

de gemeente waren. Bovendien bezat de familie een eigen moated site die centraal gelegen was in deze 

meersgronden, in de nabijheid van de Durme. Deze site bevond zich bovendien in de directe nabijheid van 

de moated site van de baron van Neve. 

Figuur 23. Afbeelding van de moated site van de 
adellijke familie de Lamay nabij de Durme volgens 
het landboek van Waasmunster381 

 
De verschillende andere kerkelijke en adellijke eigenaars en 

hun eigendommen bleken te klein om elk zelfstandig te 

bestuderen en werden hierdoor buiten beschouwing gelaten. 

 

                                                             
377 We doelen hiermee op een landschappelijk versterkte hoeve, al dan niet met een lichte ophoging en een wal. 
378 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 2 (westdeel) 
379 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.4.2. 
380 Zie hiervoor hoofdstuk 3.1. 
381 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster (18de eeuw), wijk 2 (westdeel) 
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Figuur 24. Kaart met aanduiding van de kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters in Waasmunster in 1772 
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2.4.2 Analyse van het aandeel van rechtstreekse exploitatie en pacht 

 

Zoals eerder vermeld, kon er allerlei informatie worden afgeleid van de gegevens van het landboek. Één 

interessante onderverdeling die men maakte in het landboek was het onderscheid tussen de eigenaar en 

de gebruiker. Op basis hiervan, kon bij de kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters worden gezien in 

hoeverre men de eigendommen zelf rechtstreeks exploiteerde en welke eigendommen men verpachte of 

verhuurde. Uiteraard bestaat hier de mogelijkheid dat enkele eigendommen niet werden verhuurd of 

verpacht maar toch een andere gebruiker hadden dan de eigenaar. Wij menen echter dat de aantal malen 

dat dit bij de grootgrondbezitters gebeurt, te verwaarlozen is. 

Tabel 32. Absoluut en relatief aandeel van het aantal percelen van de 6 voornaamste 
grootgrondbezitters van Waasmunster, onderverdeeld in eigen exploitatie en pacht 

 EIGEN EXPLOITATIE382 PACHT383 TOTAAL 
ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

Abdij van Roosenberg 81 29,45% 194 70,55% 275 

Baron de Neve 33 18,13% 149 81,87% 182 

Abdij van Boudelo 5 3,47% 139 96,53% 144 

Gravinne de Lamay 10 7,81% 118 92,19% 128 

Joncker de Neve de Rode 20 25,00% 60 75,00% 80 

Vicomte d'Oorzele 0 0,00% 46 100,00% 46 

TOTAAL 149 17,43% 706 82,57% 855 

 
 
De bovenstaande tabel toont het aantal percelen dat in eigen gebruik werd omschreven en het aantal 

percelen dat werd verpacht door de 6 voornaamste kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters van 

Waasmunster. Gemiddeld werd het grootste deel van de eigendommen van de 6 grootgrondbezitters 

verpacht, met als duidelijkste voorbeeld dat alle 46 percelen van de burggraaf van Hoorzele werden 

verpacht. Ook bij de percelen van het klooster van Boudelo en de familie de Lamay werden er meer dan 90 

% van de percelen verpacht. De abdij van Roosenberg bleek bij onderlinge vergelijking het grootste aantal 

percelen in eigen exploitatie, of ten minste niet verpacht, uitgebaat hebben. Slechts ca. 70 % van haar 

totale aantal percelen bleek verpacht te worden. 

 

 

Deze verschillen vertonen een zekere trend. Terwijl het klooster van Boudelo en de burggraaf van Oorzele 

niet wonen in de directe nabijheid van deze percelen, was men wellicht meer geneigd om deze percelen in 

pacht uit te geven. Dit terwijl de abdij van Roosenberg, de baron van Neve en de joncker de Neve de Rode 

een eigen vestigingsplaats hadden in de nabijheid van deze percelen. Hierdoor was het wellicht mogelijk 

voor deze eigenaars om deze percelen in eigen exploitatie uit te baten, al dan niet met personeel. Een 

                                                             
382 Percelen waarbij niet de eigenaar en de gebruiker éénzelfde persoon bleken in het landboek. 
383 Percelen waarbij in het landboek de eigenaar en de gebruiker dezelfde persoon of instelling werden vermeld. 



103 

uitzondering op deze regel betreft de gravin de Lamay, maar aangezien deze grootgondbezitter 

hoofdzakelijk meersgronden in haar bezit had die voor hoge bedragen konden worden verpacht lijkt het 

dan weer heel logisch dat men deze gronden niet in eigen exploitatie gebruikte. 

Tabel 33. Absoluut en relatief aandeel van de totale oppervlakte (in hectare) van de 6 voornaamste 
grootgrondbezitters van Waasmunster, onderverdeeld in eigen exploitatie en pacht 

 EIGEN EXPLOITATIE PACHT TOTAAL 
ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

ABSOLUUT 
AANDEEL 

RELATIEF 
AANDEEL 

Abdij van Roosenberg 159,08133 42,14% 218,46705 57,86% 377,54838 

Baron de Neve 92,28836 23,34% 303,15867 76,66% 395,44703 

Abdij van Boudelo 10,78118 4,45% 231,40723 95,55% 242,18841 

Gravinne de Lamay 6,28702 6,37% 92,48772 93,63% 98,77474 

Joncker de Neve de Rode 48,62550 27,03% 131,27255 72,97% 179,89806 

Vicomte d'Oorzele 5,02833 7,92% 58,49451 92,08% 63,52284 

TOTAAL 322,09173 23,73% 1035,28773 76,27% 1357,37946 

 
 
De bovenstaande tabel toont dan weer de totale oppervlakte in hectare dat in eigen gebruik werd gegeven 

en de totale oppervlakte dat werd verpacht door de 6 voornaamste Waasmunsterse kerkelijke en adellijke 

grootgrondbezitters. Het gebruik van de maatstaf van de totale oppervlakte toont globaal een kleiner 

aandeel van eigendom dat in pacht werd uitgegeven, in vergelijking met de maatstaf van het aantal 

percelen. De abdij van Roosenberg blijkt opnieuw het kleinste aandeel van haar eigendommen in pacht 

uitgegeven: op basis van het aantal percelen bleek dit nog 70,55 % maar op basis van de oppervlakte in 

hectare bleek nog slechts 57,86 % van de eigendommen in pacht te zijn uitgegeven. Ook de baron van Neve 

en de jonker de Neve de Rode bleken gezamenlijk slechts 131,27255 ha van de 179,89806 ha in pacht 

uitgegeven te hebben. 

 

 

Maar niet alleen bij de grootgrondbezitters kunnen we het aantal percelen bestuderen waar er een 

verschillende eigenaar en gebruiker werden opgegeven. Indien we dit ook bekijken bij de percelen van 

Waasmunster die in het bezit waren bij de rurale bevolking en de burgerij, kunnen we tot verdere 

interessante inzichten komen. Zo blijkt maar liefst 52,65 % van het totaal aantal percelen dat in het bezit 

was van de lokale rurale bevolking en de burgerij, een andere eigenaar dan gebruiker te hebben in het 

landboek. 

 

 

Er blijkt dus een grote landmarkt te zijn in de gemeente van Waasmunster in 1772, wat het gevolg zou 

kunnen zijn van de zogenaamde ‘life cycle’ 384. Het grondbezit van een bepaald gezin hing namelijk af van 

de levensfase waarin men zich bevond, waarbij men in elke levensfase een verschillende oppervlakte 

                                                             
384 E. THOEN. “Social agrosystems as an economic concept tot explain regional differences. An essay taking the former 
county of Flanders as an example (Middle Ages- 19the century)”, 2004, pp. 59-60 
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landbouwareaal ter beschikking diende te hebben. Hierdoor werden diverse eigendommen vaak binnen 

het gezin of de familie onderling uitgeleend, al dan niet mits betaling, of uitgeleend aan leden buiten de 

directe kennissenkring. Dit vinden we ook uitgebreid terug in de gegevens uit het landboek. Meestal zien 

we dat de gebruiker en de eigenaar dezelfde achternaam maar een andere voornaam bezitten of dat het 

perceel wordt uitgeleend aan iemand van de aangetrouwde familie, wat wijst op inter-familiale 

verpachtingen. Dit zou in het land van Waas veelvuldig hebben voorgekomen385. Daarnaast kwam het ook 

vaak voor in het landboek dat wezen of weduwen hun grond verpachten aan een andere gebruiker, omdat 

zij te jong of te oud waren om het akkerland zelf te bewerken. Omwille van het feit dat wij in het kader van 

het verzamelen van onderzoeksmateriaal ons hebben gefocust op de rol van het grootgrondbezit, 

beschikken wij echter niet over voldoende informatie om hier verder op in te gaan. Verder onderzoek in 

deze richting is dus zeker aangewezen. 

 
 
 

Tabel 34. Overzicht van het aantal percelen met onderlinge verpachting of gebruiklening onder de 
rurale bevolking 

 EIGEN EXPLOITATIE PACHT TOTAAL 
Absoluut 
aandeel 

Relatief 
aandeel 

Absoluut 
aandeel 

Relatief 
aandeel 

Grootgrondbezitters 828 83,64% 162 16,36% 990 

Niet-Grootgrondbezitters 1384 47,35% 1539 52,65% 2923 

Totaal 2212 56,53% 1701 43,47% 3913 

 
 
 
Ten slotte kunnen we de percelen die werden verpacht door de grootgrondbezitters, ook cartografisch 

voorstellen. We zien op de volgende kaart enkele voorgaande conclusies terugkomen. De abdij van 

Roosenberg blijkt samen met de baron van Neve de grootste oppervlakte eigendommen te hebben die niet 

verpacht werden, mede doordat zij ook de grootste oppervlakte percelen in hun eigendom houden. De 

eigendommen van de abdij van Boudelo die zich situeren in het noordoosten van de gemeente zijn 

nagenoeg allemaal verpacht, net als de vruchtbare percelen van de familie Lamay in het zuidoosten aan de 

Durme. Het blijkt daarnaast dat de meeste gronden die niet verpacht werden zich situeren in het centrale 

deel van Waasmunster, gelegen in de minder vruchtbare stuifzandgronden van de gemeente. Dit houdt 

wellicht ook verband met het landgebruik, waarin we in het volgende hoofdstuk dieper op ingaan. 

 
 
 

                                                             
385 J. BLOMME. “Bevolking, landbouw en rurale industrie in het Land van Waas (18e eeuw)”, 1984, p. 207 
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Figuur 25. Kaart met aanduiding van de kerkelijke en adellijke grondbezitters in Waasmunster in 1772, onderverdeeld in percelen in eigen exploitatie en 
percelen in pacht uitgegeven 
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2.4.3 Analyse van het landgebruik 

Op basis van de gegevens van het landboek en de landboekkaarten, was het mogelijk enkele categorieën 

van landgebruik te onderscheiden. Deze gegevens zijn afkomstig uit het inleidingspagina’s van het 

landboek386 waarin elk van deze categorieën uitgebreid werd beschreven. De eerste categorie die men in 

het landboek onderscheidde, werd “landen” 387 genoemd in het landboek. We kunnen veilig aannemen dat 

deze term doelde op permanent of tijdelijk akkerland388. De tweede categorie die men onderscheidde was 

“meersschen”. Meersen kunnen worden omschreven als “de drassige alluviale gronden die in brede 

stroken aan beken en rivieren liggen waar een welige flora tiert van lange grassoorten”389. Deze meersen 

bevonden zich ten zuiden in Waasmunster, in de nabijheid van de natuurlijke loop van de Durme. 

Interessant om te vernoemen is dat deze meersen vaak een van de meest hooggewaardeerde percelen 

binnen haar gemeente waren390.  

 

 

Eerder uitzonderlijke categorieën die werden gemaakt door de cartografen, zijn de derde categorie en 

vierde categorie om twee vormen van bos te onderscheidden. Enerzijds onderscheidde men “slagbosch” of 

laagstammig bos. Dit was bos dat hoofdzakelijk bestemd was voor gedurende korte termijn te laten 

groeien om later te gebruiken als brandhout of bij nijverheden391. In praktijk kon dit laagstammig bos 

echter ook de gedaante aannemen van heide of tijdelijk weideland: zo komen termen als “heide”, 

“slagbosch”en “bosch” allen aan bod bij hun beschrijving in het landboek. Anderzijds onderscheidde men 

“boombosch” of hoogstammig bos. Het hout afkomstig van hoogstammig bos werd na een lange periode 

waarin het diende te groeien, hoofdzakelijk gebruikt voor bouwhout of in nijverheden392. 

Tabel 35. Aanduiding van de absolute verdeling van het landgebruik naar oppervlakte (in hectare) 

 Akkerland Meers Laagstammig 
Bos 

Hoogstammig 
Bos 

Totaal 

Totale oppervlakte (in ha) 1498,40755 412,00921 485,57458 437,05830 2833,04964393 

Totale oppervlakte (in %) 52,89% 14,54% 17,14% 15,43% 100,00% 

 
 
 

                                                             
386 RAB, GO45, 50: register genaamd "Land en Metingboek", f. 1r – 2v 
387 RAB, GO45, 50: register genaamd "Land en Metingboek", f. 2r 
388 C. BULKS. Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda, 1997, p. 56 
389 P. LINDEMANS. Geschiedenis van de landbouw in België, 1952, p. 452 
390 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 107 
391 C. BULKS. Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda, 1997, p. 64 
392 C. BULKS. Laatmiddeleeuws landschap en veldnamen in de Baronie van Breda, 1997, p.92 
393 Deze totale oppervlakte komt niet overeen met de totale oppervlakte van de gemeente Waasmunster. De reden dat 
deze totale oppervlakte niet perfect overeenkomt is omdat sommige percelen niet in te delen zijn in de gebruikte 
categorieën va akkerland, meers, laagstammig bos en hoogstammig bos. De reden hiertoe is dat enkele categorieën, 
zoals de Durme, dijken, enkele gebouwen, wegen,… hierin niet in te delen zijn. 
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Het grondgebruik in Waasmunster bestaat hoofdzakelijk uit akkerland, dat 52,89 % uitmaakt van het 

grondgebied. Daarnaast bekleden meersen 14,54 % van het onderzoeksgebied, een uitzonderlijke hoge 

oppervlakte die te verklaren is vanwege de dominantie in het landschap van het Durmedal. Ten slotte 

bestaat het grondgebied ook voor 17,14 % uit laagstammig bos en 15,43 % uit hoogstammig bos.  

 

Deze verdeling werd op de volgende pagina ook cartografisch weergegeven. De meersgronden bevinden 

zich in 1772 uiteraard in de nabijheid van het vruchtbare en vochtige dal van de Durme. Daarnaast 

bevinden de percelen akkerland zich doorheen de gehele onderzoeksruimte, waar het doorsneden wordt 

door een mozaïek van bospercelen. De percelen bestaande uit het laagstammig bos of heide en het 

hoogstammig bos situeren zich veelal doorheen elkaar, op de minder vruchtbare stuifzandgronden op het 

cuestafront. 
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Figuur 26. Kaart met weergave van het landgebruik in Waasmunster in 1772 op basis van het landboek 

 
 



109 

Tabel 36. Absolute verdeling van het landgebruik naar oppervlakte (in hectare), afhankelijk van de 
maatschappelijke stand van de eigenaars 

 Akkerland Meers Laagstammig 
Bos 

Hoogstammig 
Bos 

TOTAAL 

Kerkelijk en adellijke 
grootgrondbezitters 

879,85487 287,81810 123,60734 245,21942 1536,49972 

Rurale bevolking en 
burgerij 

618,55268 124,19111 361,96724 191,83888 1296,54992 

TOTAAL 1498,40755 412,00921 485,57458 437,05830 2833,04964394 

 
 
De volgende tabel en grafiek toont de verdeling van de categorieën van landgebruik tussen de kerkelijke of 

adellijke grootgrondbezitters enerzijds en de rurale bevolking of burgerij anderzijds. De verdeling van 

akkerland tussen de adellijke en kerkelijke grootgrondbezitters en de rurale bevolking en burgerij is 

relatief ongelijk verdeeld. Terwijl de kerkelijke en adellijke eigenaars 879,85 ha bezaten, bezat de rurale 

bevolking en burgerij 618,55 ha. Een groter verschil is echter duidelijk bij de meersgronden, waar 69,86 % 

van de oppervlakte in het bezit was van de kerkelijke en adellijke landeigenaars. De kerkelijke en adellijke 

grootgrondbezitters blijken bij deze gronden de grootste eigenaar, wat wellicht te maken had met de 

hogere geldelijke waardering van deze gronden. Wellicht werden deze gronden door grootgrondbezitters 

als het meest winstgevend beschouwd, waardoor grootgrondbezitters op termijn zoveel mogelijk deze 

gronden in hun eigen bezit trachtten te krijgen. 

Figuur 27. Overzicht van de verdeling van het landgebruik naar oppervlakte (in hectare), afhankelijk 
van de maatschappelijke stand van de eigenaars 

 
                                                             
394 Deze totale oppervlakte komt niet overeen met de totale oppervlakte van de gemeente Waasmunster. De reden dat 
deze totale oppervlakte niet perfect overeenkomt is omdat sommige percelen niet in te delen zijn in de gebruikte 
categorieën va akkerland, meers, laagstammig bos en hoogstammig bos. De reden hiertoe is dat enkele categorieën, 
zoals de Durme, dijken, enkele gebouwen, wegen,… hierin niet in te delen zijn. 
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Ten slotte is er ook een zekere voorkeur op te merken bij de eigendomsverdeling van de bosgronden. 

Allereerst lijken de laagstammige bosgronden, slagbos of heiden hoofdzakelijk in het bezit te zijn van de 

rurale bevolking. Dit had wellicht enkele redenen. Ten eerste bestond er in de 18de eeuw een hoge vraag en 

laag aanbod vanuit de lokale bevolking naar laaghout om te verbruiken als brandhout en te gebruiken in 

het arbeidsproces (manden vlechten, houten gereedschap,…). Dit was het gevolg van de zogenaamde 

timber famine395 of houtschaarstte gedurende de 17de tot 19de  eeuw in de Nederlanden. Ten tweede hing dit 

ook samen met de beperkte investering die boeren dienden te maken voor dit type van bos. Terwijl 

laaghout een korte termijn nodig had om te groeien, had hooghout een langere periode nodig om te 

groeien. Hooghout mocht dan wel een grotere winst creëren wanneer men het kon verkopen, kleine 

boeren in de peasant society hadden niet voldoende tijd en kapitaal om dergelijke investeringen te maken. 

Ten derde bleek er een hogere vraag naar laaghout en een lagere vraag naar hooghout vanuit de rurale 

bevolking, aangezien hooghout eerder sporadisch noodzakelijk bleek voor het gemiddelde gezin. 

 

 

Omwille van deze redenen, blijkt het bovendien dat hooghout voor een groter gebied in handen was van 

de kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters. Zo bleek 56,11 % van het hooghout in handen van deze 

bevolkingsgroep en 43,89 % in handen van de rurale bevolking en de burgerij. 

 

 

De kaart op de volgende pagina toont de verdeling van het landgebruik tussen de kerkelijke of adellijke 

grootgrondbezitters en de rurale bevolking of burgerij. Hieruit blijkt dat hoofdzakelijk de meersgronden 

nabij het dorpscentrum in eigendom zijn van de grootgrondbezitters, terwijl de meersgronden in het 

oosten, nabij de gemeenten van Hamme en Elversele, hoofdzakelijk eigendom zijn van de rurale bevolking 

en burgerij. Daarnaast blijken het hoofdzakelijk de grote, aaneensluitende bosgronden te zijn die in 

handen zijn van de grootgrondbezitters, terwijl de kleine, verspreide percelen bosgronden hoofdzakelijk 

eigendom zijn van de rurale bevolking en burgerij. 

 

                                                             
395 E. THOEN. “De landbouw van de Middeleeuwen tot ca. 1840”, 2007, p. 77 
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Figuur 28. Kaart met het landgebruik in Waasmunster in 1772 op basis van het landboek, met aanduiding van de percelen in eigendom van de kerkelijke en 
adellijke grootgrondbezitters 
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Naast een algemeen onderscheid tussen de kerkelijke en adellijke grootgrondbezitters, de rurale bevolking 

en de burgerij, is er ook een onderscheid mogelijk tussen de verschillende grootgrondbezitters te 

Waasmunster. Onderstaande  grafiek en tabel werpen een licht op dit onderscheid. 

 

Figuur 29. Grafiek met overzicht van de verdeling van het landgebruik naar oppervlakte (in hectare) 
van de zes voornaamste grootgrondbezitters te Waasmunster 

 
 
 
Bovenstaande grafiek toont aan hoe het grootste deel van de eigendom van elke grootgrondbezitter, op de 

familie de Lamay na, bestaat uit akkerland. De abdij van Roosenberg, de baron van Neve en de adellijke 

familie de Lamay hebben daarnaast ook een opmerkelijke hoeveelheid aan meerspercelen. Daarnaast 

bezitten zowel de abdij van Roosenberg en de baron van Neve een opmerkelijke hoeveelheid van percelen 

van hoogstammig bos en een kleine hoeveelheid laaghout. 

 

 

Deze drie grootgrondbezitters hebben elk, in tegenstelling tot de andere grootgrondbezitters, bovendien 

hun bestuurlijke en administratief centrum in Waasmunster. Of er enige correlatie bestaat tussen het 

hebben van veel bos –en meersgronden en het hebben van een bestuurlijk centrum in de nabijheid van 

deze percelen, is echter niet duidelijk op basis van dit cijfermateriaal. 
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Tabel 37. Tabel met aanduiding van de verdeling van het landgebruik naar oppervlakte (in hectare) 
van de zes voornaamste grootgrondbezitters te Waasmunster 

 Akkerland Meers Laagstammig 
Bos 

Hoogstammig 
Bos 

Totaal 

Abdij van Roosenberg 169,69780 94,63069 22,53329 90,68660 377,54838 

Baron de Neve 233,79400 71,16225 17,73821 72,75257 395,44703 

Abdij van Boudelo 184,85246 0,00000 32,73944 24,59650 242,18841 

Gravinne de Lamay 40,97606 43,93322 8,74783 5,11763 98,77474 

Joncker de Neve de Rode 108,36788 27,89483 20,84987 22,78547 179,89806 

Vicomte d'Oorzele 40,11738 12,91881 0,00000 10,48666 63,52284 

TOTAAL 777,80558 250,53980 102,60865 226,42543 1357,37946 

 
 
Ten slotte kunnen we op basis van deze cijfers ook de correlatie tussen het landgebruik en de verpachting 

van de percelen onderzoeken. We hebben in de onderstaande tabel in procenten getracht per 

grootgrondbezitter de totale verpachte oppervlakte vergeleken met de totale oppervlakte per type van 

grondgebruik. 

Tabel 38. Tabel met aanduiding van de verpachting van de verschillende vormen van landgebruik 
door de 6 voornaamste grootgrondbezitters van Waasmunster, uitgedrukt in procenten 

 Akkerland Meers Laagstammig 
Bos 

Hoogstammig 
Bos 

Totaal 

Abdij van Roosenberg 66,31% 78,08% 36,22% 26,33% 51,74% 

Baron de Neve 97,74% 100,00% 0,00% 4,79% 50,63% 

Abdij van Boudelo 100,00% - 67,07% 100,00% 89,02% 

Gravinne de Lamay 100,00% 93,52% 88,40% 52,62% 83,63% 

Joncker de Neve de Rode 97,32% 58,74% 21,31% 21,85% 49,81% 

Vicomte d'Oorzele 87,47% 100,00% - 100,00% 95,82% 

TOTAAL 91,47% 86,07% 42,60% 50,93% _ 

 
 
Op basis van deze tabel wordt het duidelijk dat hoofdzakelijk percelen akkerland en meers worden 

verpacht. Een uitzondering hierop vormen de meersgronden van de joncker de Neve de Rode, alhoewel dit 

wellicht het gevolg is van de lage oppervlakte meersgronden die de joncker in zijn bezit hield. Daarnaast 

blijkt dat de bospercelen nagenoeg niet worden verpacht, maar wellicht op eigen initiatief werden gekapt 

en hout zelfstandig werd verkocht. Dit blijkt hoofdzakelijk bij de baron de Neve, die slechts 3,46 ha van zijn 

90,46 ha bos in verpachting openstelde. 

 

Hierdoor worden enkele andere cijfers duidelijker. Het feit dat de abdij van Boudelo haar eigendommen in 

Waasmunster nagenoeg volledig zijn verpacht, is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat de abdij van 

Boudelo weinig percelen met laaghout en hooghout in haar bezit heeft te Waasmunster. De lagere cijfers 

van aantal verpachte percelen die we tegenkwamen bij de baron van Neve en de abdij van Roosenberg 

worden hierdoor ook duidelijk. Omwille van een groter aantal percelen bestaand uit laagstammig bos of 

heide en hoogstammig bos, werd er een lager percentage van haar totaal aantal percelen verpacht.  
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2.5 Besluit 

 
De abdij van Roosenberg bleek in belangrijke mate doorheen de 16de tot 18de eeuw meer gronden in 

perceelspacht te hebben gehad in haar abdijdomein. In tegenstelling tot de hofpacht, was dit een meer 

flexibelere vorm van pachtuitgifte. Op deze manier kon de abdij de verschillende heidegronden die zich 

situeerden ten noorden van de gemeente Waasmunster aan de cuestatop, in perceelspacht uitgeven aan de 

rurale bevolking in de hoop op lange termijn de heidepercelen om te zetten naar akkerlandpercelen. Een 

andere mogelijkheid bleek het niet laten bewerken van de heide, om op deze manier op lange termijn er 

hooghout op te laten groeien. De hoeveelheid hoogstammig bos in handen van de plaatselijke 

grootgrondbezitters in Waasmunster bleek immers groot te zijn. 

 

Een vergelijkbaar patroon kwam voor bij de meersgronden die de andere grootgrondbezitters in de 

gemeente Waasmunster bezaten. Het grootgrondbezit in de gemeente Waasmunster bleek in handen te 

zijn van een beperkte groep van 6 instellingen of personen. Hier behoorde de baron de Neve, de abdij van 

Roosenberg, het klooster van Boudelo, de joncker de Neve de Rode, de vicomte van Oorzele en de toe te 

behoren. Samen bezaten deze grootgrondbezitters elk een grote oppervlakte van de vruchtbare meersen 

die aan de Durme gelegen waren. Enkele grootgrondbezitters hiervan, namelijk de adellijke families de 

Lamay en de Neve, bleken zelf een moated site te bewonen te midden van deze meersgronden. 

 
Een andere evolutie die duidelijk waarneembaar was in de lokale domeinexploitatie van de abdij, bleek de 

opsplitsing van de percelen in verschillende kleinere percelen. Mogelijk was dit het gevolg van een grote 

aanwezigheid van vele kleine landbouwers zoals dit in het Land van Waas voorkwam396. Bij kleinere 

percelen, was er immers een lagere drempel voor de kleine landbouwers in het Waasland om percelen in 

pacht uit te baten. Deze zeer actieve landmarkt zou ten dele ook de hoge frequentie van het onderling 

verpachten van boeren in Waasmunster verklaren, zoals dit uit het landboek bleek. 

  

                                                             
396 W. RONSIJN. “Mediated and unmediated market dependence in the Flemish countryside in the nineteenth century: 
two paths of rural development”, 2013, p. 105 
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HOOFDSTUK 3: DE KLOOSTERWIJK IN WAASMUNSTER  

3  
In dit laatste hoofdstuk bekijken we de wijze waarop de abdij van Roosenberg haar goederenbeheer op 

sublokaal niveau uitbaatte. We trachten hiervoor in dit hoofdstuk een beeld te vormen van de 

landschappelijke invloed die de abdij achterliet bij de exploitatie van dit gebied. Dit wordt gedaan door 

binnen een geografisch beperkter gebied het historische landschap te reconstueren aan de hand van twee 

cartografische tijdsdoorsneden. We hebben hiervoor, net als in het voorgaande hoofdstuk, de methode van 

het geografische informatiesysteem gebruikt voor ons onderzoek. In een zekere zin bestaat dit hoofdstuk 

dan ook uit de vraag naar in hoeverre GIS als methode voor toekomstig historisch-geografisch onderzoek 

geschikt is. 

 

We trachten bij dit overzicht van de Kloosterwijk stil te staan bij de verschillende landschapsvormende 

factoren. In de eerste plaats betreffen dit de infrastructuurelementen, bestaande uit de abdijsite, de aanleg 

van wegen en de oude loop van de Durme. Ten tweede betreft dit een situering van het abdijdomein in de 

Kloosterwijk. In de derde plaats staan we ook stil bij het bodemgebruik en ten slotte trachten we ook een 

beeld te vormen van de aanwezige perceelsstructuren. Voor deze items te behandelen, dienen we echter 

eerst stil te staan bij de wijze waarop we tot deze gegevens gekomen zijn. 

 

3.1 Bronnengebruik en methodologie 

De twee tijdsdoorsneden, 1639 en 1772, bieden ons een mogelijkheid om na te gaan hoe de wijze 

veranderde waarop de abdij haar goederenbeheer in de directe omgeving van de abdijsite organiseerde. 

We trachten hier bovendien na te gaan in hoeverre het landschap op perceelsniveau veranderde ten 

gevolge van deze wijziging in organisatie. De jaren 1639 en 1772 waren de twee datums waarop er twee 

belangrijke historische kaarten voor deze lokaliteit zijn opgetekend. De eerste kaart werd in 1639 

opgesteld in opdracht van de abdij van Roosenberg. Het illustreerde de zogenaamde Kloosterwijk, de 

kadastrale wijk waarin de fundatiegronden en omliggende percelen van de abdij van Roosenberg gelegen 

waren. Onderstaande kaart toont de situering van dit onderzoeksgebied binnen de grenzen van het 

landboek van Waasmunster van 1772. In totaal bedraagt de oppervlakte van de Kloosterwijk 123 hectare. 

De oppervlakte van dit onderzoeksgebied bedraagt hierdoor slechts 4,28 % van de totale oppervlakte die 

het landboek van Waasmunster weergeeft. 
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Figuur 30. Situering van de kaart van Andries Van Meerssche (1639) in vergelijking met de kaart van 
het landboek (1772) 

 
De kaart van Andries van Meerssche van 1639 vormt de basis voor onze eerste tijdsdoorsnede van de 

Kloosterwijk. Deze kaart wordt vandaag in het archief van de abdij van Roosenberg bewaard397. Een 

secundaire uitgave van deze kaart werd reeds door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 

Waas gepubliceerd398. Desalniettemin werd de kaart nooit geïntegreerd in een volwaardig historisch 

onderzoek. Hierdoor achtten wij het noodzakelijk eerst kort een dieper licht te werpen op deze kaart. 

 

De afmetingen van de kaart bedragen ca. 120 cm x 140 cm. De schaal waarop de kaart is gemaakt bedraagt 

1/7 500. De kaart had als primair doel de verschillende percelen in het abdijbezit af te beelden. Vandaar 

dat de percelen die in het bezit waren van de abdij zeer duidelijk met kleuren werden weergegeven, terwijl 

de percelen die in het bezit waren van andere eigenaars slechts schematisch werden afgebeeld. 

 

Linksonder op de kaart werd de volgende tekst vermeld: “Charte figurative ende metinghe van ‘t clooster van 

Roosenberghe mette goedinghen rontomme geleghen, liggende tusschen de Durme en de Strate, ghedaen ten versoucke 

van eerwaarde vrauwe mevrouw de Croesere, abdesse des cloosters voorn. bij in des geswooren lantmeter 

onderteckent, Andries van Meerssche, anno 1639”. Het is niet verwonderlijk dat het opstellen van de kaart door 

de abdij in opdracht werd gegeven aan de landmeter Andries Van Meerssche. Er werden immers nog 

                                                             
397 AAR, register 7: kaart Andries Van Meerssche 
398 J. VAN RAEMDONCK. “L’ancienne abbaye de chanoinesses régulières de l’Ordre de Saint Victor et de la Règle de 
Saint-Augustin, dite abbaye de la Très-SainteVierge Marie de Roozenberg, à Waasmunster (avec planches), par la 
même”, 1873, p. 437 
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verschillende andere kaarten op vraag van het abdijbestuur getekend door deze landmeter, waaronder een 

kaart van de domeingoederen in Sint-Niklaas399. 

De kaart maakte gebruik van verschillende kleuren om de percelen op duidelijke wijze aan te duiden. Een 

rode kleur werd gebruikt voor de percelen die in bezit waren van de abdij en in eigen exploitatie werden 

gebruikt. Een grijs-groene kleur werd gebruikt voor de percelen die in het bezit waren van de abdij en 

bovendien verpacht werden. Daarnaast is de kaart ook voorzien van diverse figuraties. Zo werden de 

abdijgebouwen, huizen, de parochiekerk, de Durme en andere waterlopen op de kaart aangeduid. 

Daarnaast werden ook de plaatsen waar er bomen gesitueerd waren figuratief afgebeeld. Ten slotte 

werden ook de grenzen van de omliggende percelen getekend en voorzien van enige, weliswaar beperkte, 

informatie. 

Figuur 31. Fragment uit de kaart van Andries van Meerssche gemaakt op 1639 

 
 
De volgende zaken werden bij elk perceel in het bezit van de abdij vermeld: 

 Perceelsnummer 

 Grootte (uitgedrukt in vierkante roeden) 

 Toponiem 

 Naam van de pachter, indien het perceel werd verpacht 

 

De kaart is opgesteld in 1639. Desondanks bevat de kaart verwijzingen naar eerder opgestelde documenten 

uit het abdijarchief. Zo werd bij elk getekend perceel bovendien een perceelsnummer gegeven. Dit 

perceelsnummer verwijst naar het nummer die het perceel had in het goederenregister van 1557. Wellicht 

diende deze kaart dan ook hoofdzakelijk een praktisch nut, namelijk een duidelijk beeld te creëren vanuit 

                                                             
399 RAG, 065/2, 1765: Kaart van de onroerende goederen in Sint-Niklaas " nevens den acker", die eigendommen waren 
van het klooster Roosenberg, opgemaakt door Andries Vander Meerssche, 1643. 
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de goederenregisters op het abdijdomein in de onmiddellijke omgeving van de fundatiegronden. Aan de 

hand van dit nummer kon er door de zusters naar aanvullende informatie per perceel worden opgezocht 

in de verschillende goederenregisters. We hebben in dit onderzoek dan ook zo veel mogelijk getracht de 

gegevens van de historische kaart van 1639 in samenspraak met de gegevens van de goederenregisters te 

interpreteren. 

De tweede groep kaarten dat werd gebruikt, betreffen de kaarten van het landboek die overlapten met de 

kaart van Andries Van Meerssche. Meer bepaald de wijkkaarten van de Dorpswijk400, wijk D’Heuverbeke401, 

de Catteneeckwijck402 en de Kloosterwijk403 werden hiervoor gebruikt. 

 

We hebben getracht de informatie uit deze historische kaart te combineren met de informatie uit de 

kaarten van het landboek van 1772. We hebben dit gedaan door de kaart van Van Meerssche, net als bij de 

wijkkaarten van het landboek, te georefereren en te digitaliseren via het programma QuantumGIS. 

 

Het georefereren verliep echter uitzonderlijk moeizaam. De kaart bleek namelijk met een grote foutmarge 

getekend te zijn, wat wel vaker voorkomt bij kaarten die voor de 18de eeuw gemaakt werden404. Hierdoor 

diende de kaart met verschillende punten ‘vastgemaakt’ te worden aan de hand van bestaande 

referentiepunten, waardoor de kaart uiteindelijk over het algemeen zeer sterk getransformeerd werd in 

vergelijking met het origineel. 

 

Na het georefereren, kon het digitaliseren beginnen. We hebben ervoor gekozen om twee verschillende 

Vector Layers te maken in QuantumGIS. Op deze manier ontstonden er twee verschillende kaarten die met 

elkaar konden worden vergeleken. We creëerden een Vector Layer van de Kloosterwijk in 1639 op basis van 

de kaart van Van Meerssche en een Vector Layer van de Kloosterwijk in 1772 op basis van het landboek. Ook 

de hedendaagse orthokaart405 werd aan deze kaarten toegevoegd. Het resultaat van deze digitalisering was 

een geografisch informatiesysteem dat het ons mogelijk stelde om onder meer de 

infrastructuurelementen, het bodemgebruik en de perceelsstructuren op historische kaarten te 

weergeven. 

  

                                                             
400 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, wijk 1 (westdeel) 
401 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, wijk 2 (westdeel) 
402 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, wijk 16 (westdeel) 
403 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, wijk 17 (westdeel) 
404 B. DE WIT en B. VANNIEUWENHUYZE. Historisch GIS in de praktijk. In: Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk 
in Vlaanderen. Mechelen, Heemkunde Vlaanderen, 2013, 3, pp. 78 - 79 
405 Digitale versie van de Orhtofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2009 (AGIV). Deze 
gegevens zijn eigendom van Eurosense Belfotop NV (Copyright Eurosense Belfotop NV, 2008) 
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3.2 Infrastructuurelementen 

Het landschap kan gedefinieerd worden als “het waarneembare deel van de bovenste laag van de aard met een 

samenhang van verschillende landschapsvormende elementen met een belangrijke rol voor de perceptie van het 

landschap”. Met landschapsvormende elementen doelen we onder meer op de natuurelementen, de 

infrastructuur, de perceelsstructuur, de nederzettingsstructuur,… 406 . Er wordt in de volgende 

hoofdstukken onderzocht welke kenmerken deze landschapsvormende elementen in de Kloosterwijk 

hadden en in hoeverre de abdij bij deze landschapsvorming een invloed had. We beginnen met de 

infrastructuurelementen, waarbij we een beeld trachten te schetsen van de landschapsvorming ten 

gevolge van de inrichting van de abdijsite, de (oude) loop van de Durme en de wegen. 

 

3.2.1 Abdijsite 

De abdij van Roosenberg was doorheen de 13de tot de 21ste eeuw op drie verschillende plaatsen gevestigd. In 

1975 hield de abdij op te bestaan in haar oude vorm toen de laatste victorinnenzusters besloten zich te 

verenigen met de Mariazusters van de orde van Franciscus. De overgebleven zusters besloten kort hierop 

om een nieuw kloostergebouw op te richten, gesitueerd in de Oudeheerweg-Heide 3 te Waasmunster. De 

nieuwe gebouwen werden ingericht door de benedictijn-architect Hans Van der Laan, één van de leidende 

figuren van de architecturale stroming van de Bossche School407. Hier heeft sinds 1975 het bezinningshuis 

genaamd de “Abdij Roosenberg”, het abdijmuseum, de kloostervertrekken en het archief van de vroegere 

abdij van Roosenberg plaats. 

 

Men verliet in 1975 vanuit de Kerkstraat echter niet de oorspronkelijke kloostergebouwen, maar reeds een 

tweede locatie. Zo was de oorspronkelijke abdijsite reeds in 1797 verlaten naar aanleiding van de 

afschaffing van de abdij gedurende de Franse Revolutie408. In de nasleep van de afschaffing van de abdij en 

de daarbijgaande vernietiging van de oorspronkelijke kloostergebouwen, diende men reeds uit te wijken 

naar een andere locatie. In 1831 week men vandaar uit naar het centrum van het dorp, de Kerkstraat, waar 

de zusters tot 1975 hun verblijfplaats zouden vinden. 

 
Het was echter op de oorspronkelijke site dat de zusters van 1237 tot 1797 met één enkele uitzondering 

onophoudelijk verbleven. Deze enkele uitzondering betrof de periode 1578 – 1623 waarin de zusters 

tijdelijk verhuisden in de nasleep van de plundering van de abdijgebouwen door de Gentse calvinisten409. 

De plaats van de oudste abdijsite is tot op heden echter niet of nauwelijks gesitueerd in het hedendaagse 

landschap. Er zijn helaas weinig landschappelijke elementen overgebleven die verwijzen naar deze 

                                                             
406 M. ANTROP. Het landschap meervoudig bekeken. Kapellen, DNB Pelckmans, 1989, p. 18 
407 A. FERLENGA, P. VERDE en H. VAN DER LAAN. Dom Hans van der Laan: works and words. Amsterdam, Architectura & 
Natura, 2001, p. 10 
408 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster. Nieuwkerken, Uitgeverij Ten Bos, 1982, p. 93 - 94 

409 M. DE MEULEMEESTER. De abdij van Roosenberg te Waasmunster. Sint-Niklaas, Crombez, 1922, p. 94 
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oorspronkelijke abdijgebouwen. Om ons een beeld te kunnen vormen van deze site, dienen we ons 

hierdoor vooral op de beschikbare historische afbeeldingen en kaarten te baseren. 

De onderstaande afbeelding van Sanderus toont de “Vallis Rosarum” van de “Ordinis St Augustinis in 

Waesmunster” in zijn Flandria Illustrata410. Het geeft een beeld van hoe de abdijgebouwen, de omringende 

grachtengordel en de nabijgelegen boomgaard ten westen van de toegangspoort er ongeveer moeten 

hebben uitgezien op het einde van de 16de eeuw. 

Figuur 32. Afbeelding van de fundatiegronden van de abdij volgens de afbeelding van Sanderus 

 
 

De afbeelding van Sanderus is echter niet de enige bron die een beeld vormt van de vroegmoderne 

kloostergebouwen. Zo illustreerden zowel de kaart van Andries van Meerssche in 1639 als het landboek 

van Waasmunster in 1772 de kloostergebouwen in detail. Op basis van de historische kaarten van 1639 en 

1772 kunnen we afleiden dat Sanderus voor deze afbeelding de abdij van Roosenberg vanuit het zuiden, in 

de nabijheid van de Durme, heeft getekend. Naast deze zuidelijke toegangspoort had de abdij ook een 

westelijke toegangspoort, alhoewel de figuratie van de boomgaard aantoont dat de gebouwen 

hoogstwaarschijnlijk niet vanuit dit perspectief werden getekend  

                                                             
410 A. SANDERUS. Flandria illustrata, sive Descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi, III tomis absoluta. 
Amsterdam, Jan en Cornelis Blaeu, 1641-1644, p. 544 
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Figuur 33. Fundatiegronden volgens de kaart van Andries van Meerssche (1639) en het landboek van 
Waasmunster (1772) 

 
 
De gebouwen op de abdijsite werden in 1797 naar aanleiding van de Franse Revolutie geconfisqueerd. Kort 

hierop volgde een verkoop van de fundatiegronden van de abdij in loten. De gebouwen waren in 1825 zo 

goed als volledig verdwenen, nadat ze volledig in puin waren vervallen411. Sinds de openbare verkoop van 

de oorspronkelijke fundatiegronden, is er dan ook nagenoeg niets overgebleven in het hedendaagse 

landschap dat doet herinneren aan de vroegmoderne kloostergebouwen. De onderstaande kaart toont de 

loop van de Durme en de daarbijgaande grachtengrondel die de kloostergebouwen omringde. Ook de 

vijvers die sinds de 18de eeuw werden gegraven in de nabijheid, werden weergegeven op de kaart. Op basis 

van het landboek van 1772 konden deze infrastructuurelementen precies worden gelokaliseerd en 

gesitueerd op de hedendaagse orthofoto412. 

                                                             
411 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster. Nieuwkerken, Uitgeverij Ten Bos, 1982, p.103 
412 Digitale versie van de Orhtofoto’s, middenschalig, kleur, provincie Oost-Vlaanderen, opname 2009 (AGIV). Deze 
gegevens zijn eigendom van Eurosense Belfotop NV (Copyright Eurosense Belfotop NV, 2008) 
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Figuur 34. Situering van de fundatiegronden volgens het landboek van Waasmunster (1772) in 
vergelijking met een hedendaagse orthokaart (2013) 

 
 
Uit deze kaart blijkt nogmaals dat de vroegmoderne abdijgebouwen nagenoeg volledig uit het landschap 

zijn gewist. Uitsluitend in de percelering waar de grachten waren gesitueerd, is nog min of meer de 

oorspronkelijke omwallingsstructuur te herkennen. Ook de vijvers die sinds de 18de eeuw ten zuiden van 

de abdijgebouwen waren gesitueerd zijn onmogelijk te herkennen in het huidige landschap. De 

perceelsranden van de omliggende percelen meers die op de fundatie waren gesitueerd zijn echter wel 

duidelijk te herkennen. Deze vormen tot vandaag de basis voor de perceelsstructuur van de hedendaagse 

weilanden. 
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3.2.2 Oude loop van de Durme 

De Durme bleek reeds sinds de oprichting van de abij in 1237 van fundamenteel belang te zijn voor het 

victorinnenklooster. Ook vormde de rivier voor de gemeente Waasmunster sinds de late middeleeuwen 

reeds een belangrijke rol als de voornaamste zuidelijke gemeentegrens. De middeleeuwse Durme was 

aanzienlijk langer. Ze had haar oorsprong in Beernem en stroomde dan oostwaarts door tot Vinderhoute. 

Daar vloeit ze samen met de Poekebeek. Ten westen van Vinderhoute werden de Durme en de Poekebeek 

gedurende de middeleeuwen ook wel de Hoogkale en Neerkale genoemd 413 . Vanaf de gemeente 

Vinderhoute liep de Durme noordoostwaarts richting Evergem tot Mendonk. Van hieruit stroomde de 

rivier dan in oostelijke richting verder, doorheen de Moervaartdepressie te Wachtebeke en Moerbeke, 

waarna ze vervolgens zuidwaarts via Lokeren en oostwaarts in Waasmunster uitkwam414. Van hieruit 

vloeide de rivier af in de Schelde ter hoogte van Tielrode, alhoewel dit gedurende de vroege middeleeuwen 

nog ter hoogte van Temse was415. 

 

Scheepvaart bleef in principe mogelijk tot het begin van de 20ste eeuw416 , maar de aanleg van de 

Sassevaart in de 16de eeuw en de aanleg van het kanaal Terneuzen in de 19de eeuw vermoeilijkte dit. Het 

sluizencomlex te Rodenhuize heeft bovendien de natuurlijke rivierloop afgesneden en verplaatst. Dit 

leidde uiteindelijk tot een accumulatie van slib, verzanding en een verhoging van het 

overstromingsgevaar ten gevolge van de grotere fluctuaties in het eb –en vloedniveau417. 

 

Op onderstaande kaart, die werd gemaakt op basis van de kaarten uit het landboek van 1772 en de 

orthokaart van 2013, is te zien hoe de loop van de Durme in de nabijheid van het hedendaagse 

dorpscentrum is gewijzigd doorheen de 18de en 20ste eeuw. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van het 

rechttrekken van de rivier gedurende de 20ste eeuw, waardoor de Durme zo’n 12 % korter is geworden 

tussen de monding in de Schelde en Lokeren. Zo werd er na de overstroming in de stadskern te Lokeren in 

1955 besloten om de Durme in te dammen aan het natuurreservaat Molsbroek te Lokeren418. Hierdoor werd 

de Durme te Waasmunster, Hamme en Tielrode louter tot een getijdengeul van de Schelde gereduceerd. 

 

De bocht die de hedendaagse Durme maakt ter hoogte van het centrum van Waasmunster is in vergelijking 

met de bocht die het maakt op het landboek van 1772 geografisch verschoven. Tot op vandaag is de loop 

van de oude Durme nog steeds zichtbaar op orthokaarten. Op verschillende satellietbeelden is duidelijk te 

                                                             
413 A. DE VOS. De Middeleeuwse loop van de Durme en haar bijrivier de Poeke, 1958, p.13 
414 H. THOEN en C. VERBRUGGEN. “De fysische kenmerken van de archeologische nederzetting van Waasmunster-
Eeckhout”, 1986, p. 192 
415 A. JANSSENS DE VAREBEKE. “Was Temse ooit Durmemonde?”, 1986, p. 159 
416  J. QUINTIJN. “Het overstrooomingsvraagstuk van de Durme en de Potpolders”, 1945, p. 672.  
In 1913 voeren er bijvoorbeeld nog 1500 schepen tot Hamme over de Durme. 
417 K. VERLAECKT. Archeologisch inventaris Vlaanderen: Band XI, Waasmunster-Sombeke, 1989, p. 18 
418 E. DULLAERT. Bijdrage tot de toponymie van Lokeren, 2008, p. 123 
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zien hoe de oude loop van de Durme daar vandaag gereduceerd is tot een gracht met een aansluitende 

bomenrij. Ook de oostelijke vaargeul die te zien is op de kaart is weliswaar sterk ingekort, maar nog steeds 

zichtbaar op dergelijke satellietbeelden. 

Figuur 35. Hedendaagse orthokaart, met aanduiding van de oude loop van de Durme ten tijde van het 
landboek van 1772 

 
 
De Durme, die in 1772 dus heel wat noordelijker lag ter hoogte van het dorpscentrum van Waasmunster, 

werd dan ook gebruikt in functie van de inrichting van de fundatiegronden door de abdij van Roosenberg. 

Ter hoogte van de abdijgebouwen werd er een grachtengordel gelegd die directe aansluiting had met de 

Durme. De visvangst was wellicht een belangrijke incentive om de gracht aansluiting te laten vinden met 

de Durme. Zo werd de “kloostergracht” of “kloosterkille” gedurende de periode 1746 – 1758 zelfs verpacht 

volgens het goederenregister van 1744419. Terwijl de gracht in 1746 nog in zesjaarlijkse pacht uitgegeven 

werd aan Thomas de Wilde voor 10 s. gr. Vl., werd hij zelfs in 1752 aan Pieter de Schepper verpacht voor 1 

lb. gr. Vl.420 . 

 

Sinds de 18de eeuw werden naast de Durme bovendien nog 2 vijvers aangelegd, die zich ten zuiden van de 

abdijgebouwen situeerden. Terwijl op de kaart van Andries van Meerssche in 1639 dit nog niet wordt 

weergegeven, blijkt op de landboekkaart van 1772 twee vijvers nabij de fundatiegronden aangelegd te zijn. 

Dit wordt bevestigd in de goederenregisters: de eerste maal dat we documentatie van deze vijvers 

terugvinden is namelijk in het goederenregister van 1744. De “grooten vijver” bleek 282 roeden groot te 

zijn, terwijl de “cleijnen vijver” 150 roeden groot bleek te zijn421. In tegenstelling tot de kloostergracht 

                                                             
419 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 56r 
420 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 56r 
421 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 55r 
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werden deze vijvers nooit verpacht, maar “bij ons gebruyckt” wat doet vermoeden dat de zusters deze 

gebruikten voor visvangst of als eendenkooi. Op de landboekkaart van 1772 is duidelijk te zien hoe beide 

vijvers gescheiden waren door een weg en bereikbaar bleken vanuit de abdijgebouwen door een brug, wat 

ons bij de volgende paragraaf brengt. 

3.2.3 Wegen 

De landboekkaart van 1772 en de kaart van Andries van Meerssche van 1639 tonen ook de wegen, 

veldwegels en bewoning in de nabijheid van het kloosterdomein. Op beide kaarten werden dijken en 

wegen echter op dezelfde wijze afgebeeld, waardoor beiden moeilijk te onderscheiden zijn. Vermoedelijk 

was dit omdat dijken vaak bijkomend als wegen werden gebruikt. Een jaagpad of kleine weg waarlangs de 

schepen vooruit werden getrokken bij te weinig stroming, kwam dan ook als landschapselement 

veelvuldig voor in het Ancien Regime422. Vandaar hebben we op de onderstaande kaart zowel de wegen als 

de dijken op eenzelfde wijze weergegeven. 

Figuur 36. Afbeelding van de wegen en dijken in de Kloosterwijk 

 
 
De weginfrastructuur wordt gedomineerd door 2 wegen. Ten eerste was er de weg die de “heerwegh van 

Waesmunster naer Lokeren” genoemd wordt op de kaart van Andries van Meerssche423. Deze weg 

doorkruist onze kaart van het westen naar het oosten. Deze weg was de lage heerweg tussen Gent en 

                                                             
422 P. DE BRAUWER. Het Belgisch trekpaard: een levend monument, 2004, p. 21 
423 AAR, register 7: kaart Andries Van Meerssche 
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Antwerpen en de weg tussen de Wase gemeenten Lokeren en Sint-Niklaas. De hoge of Oude Heerweg liep 

enkele honderden meters noordelijker ter hoogte van de cuestaheuvel424. Enkele wegen in noordelijke 

richting op deze kaart vinden aansluiting met deze noordelijkere heerweg en de naburige gemeenten 

Sinaai en Belsele. 

 

De tweede weg is de weg die loopt vanuit de noordelijke driesstructuur van de Vierschaar naar het zuiden 

ter hoogte van de parochiekerk en de loop van de Durme, om uiteindelijk via een brug de overkant van de 

Durme te bereiken. Deze “straete van Waesmunster dorp” of de hedendaagse Kerkstraat vond op deze 

manier aansluiting met de wegen naar Hamme en Dendermonde over de Durme. Langsheen deze weg was 

er op beide kaarten veel bewoning geïllustreerd, waardoor men over een duidelijke rijnederzetting 

langsheen deze straat kan spreken. 

 

Een belangrijke weg die vanuit de lage of Neder Heerweg liep, is de weg die leidt naar de gebouwen van de 

abdij van Roosenberg. Deze toegangsweg was de weg die de abdijgebouwen via de noordwestelijke poort 

van de abdij verbond met de Heerweg. Deze oorspronkelijke toegangsweg bestaat nog steeds als de Abdij 

van Roosenberglaan, die een onderdeel van de N446 vormt tussen Sinaai en Grembergen. Daarnaast liep er 

ook een toegangsweg naar de zuidelijke poort van de abdijgebouwen in de oostelijke richting, die de abdij 

verbond met de noordelijk gelegen Heerweg en de heerlijkheid Sombeke via de Durme. Ten slotte was er 

ook een kleine toegangsweg ten zuidwesten van de abdijgebouwen die leidde naar de brug over de Durme 

en de parochiekerk in de Kerkstraat. De meeste van deze toegangswegen waren in het bezit van de abdij 

van Roosenberg en worden vermeld in de goederenregisters van 1557, 1691 en 1744. Zo werden onder 

meer het “straetken tot moisterbrouc” en het “onser vrauwen straetken” nabij de parochiekerk reeds in 

de Slaper van 1557 beschreven als eigendommen van de abdij425. 

 

Naast deze hoofdwegen, zijn er verschillende kleine veldwegen die akkerlandpercelen laten aansluiten 

met andere akkerlandpercelen. De meeste van deze kleine straten doorkruisten de percelen van dezelfde 

eigenaar of liepen langsheen percelen die dezelfde eigenaar hadden. De diverse kleine veldwegen die in 

het noorden van de kaart lopen en slechts sinds 1772 op de kaart worden weergegeven kunnen in dit 

verband worden geïnterpreteerd. Sinds 1550 behoorde de percelengroep waarbinnen deze wegen liepen, 

tot de abdij van Roosenberg426. Zo staat de percelengroep in de Slaper van 1550 bekend als “den Bulck”427. 

Op basis van de latere goederenregisters kunnen we vaststellen dat gedurende de periode van 1691 tot 

1744 deze percelen werden gesplitst428. We dienen de oprichting van deze wegen dus te zien in de 

efficiënte verdeling van percelen door de abdij van Roosenberg: zo worden slechts na de splitsing van deze 

                                                             
424 B. MOENS. De identiteit van Waasmunster, 1982, p. 39 
425 AAR, register 5: slaper 1557, f. 3r - 3v 
426 Zie hiervoor hoofdstuk 3.3. 
427 AAR, register 5: slaper 1557, f. 10r 
428 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 9v 
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percelen verschillende wegen opgericht om wellicht de pachters een eenvoudigere toegang te verlenen tot 

hun percelen. 

 

Daarnaast kan er ook de aanleg van een kleine veldwegel in het noordoosten van het onderzoeksgebied 

worden aangetroffen. Dit betrof een kleine wegel die leidde naar de bossen die de abdij ten noorden van de 

weg bezat. In tegenstelling tot de andere wegen naar de eigendommen van de abdij, was deze straat echter 

niet in het bezit van de abdij. Ten slotte wordt op deze kaart ook de inrichting van de vijvers nabij de 

gebouwen van de abdij afgebeeld. 

 

Over het algemeen blijkt dus dat de abdij zich bevond op een ideale vestigingslocatie. De abdijsite was 

gelegen nabij het knooppunt Sint-Niklaas – Lokeren, Antwerpen – Gent en Sinaai – Dendermonde 

waardoor het  gelegen was langsheen enkele belangrijke verbindingswegen van de regio. Daarnaast 

bevond het zich met de nabijheid van de Durme ook langsheen een economisch interessante waterweg. De 

geografische problemen van deze rivier bleken zich hoofdzakelijk tijdens de 19de eeuw voor te doen, 

waardoor de abdij de Durme steeds heeft kunnen gebruiken als een economisch interessante waterweg 

voor visvangst en transport. Deze waterweg werd dan ook landschappelijk ingericht als persoonlijke 

grachtengordel voor de abdij en vanaf de 18de eeuw zelfs uitgebreid met nabijgelegen vijvers. 
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3.3 Abdijdomein van Roosenberg in de Kloosterwijk 

Het is mogelijk om op basis van het landboek op systematische wijze alle percelen met hun 

respectievelijke eigenaar en gebruiker te weten te komen. Dit ligt echter anders met de kaart van Andries 

Van Meerssche. Zoals vaak gebeurt met kaarten die werden gemaakt in opdracht van kerkelijke of 

adellijke instellingen, lag bij de kartering van goederen van grootgrondbezitters de focus op de goederen 

die eigendom waren van de desbetreffende instelling. Dit was niet anders bij de kaart van Van Meerssche. 

Zo werden de goederen van de abdij duidelijk weergegeven, maar gebeurde dit niet voor de percelen die in 

1639 in handen van andere eigenaars waren. Deze percelen werden ofwel vermeld met louter de 

aanduiding van hun eigenaar, ofwel heel schematisch voorgesteld. Hierdoor hebben we de percelen 

waarover we geen informatie beschikken in 1639, weergegeven aan de hand van de percelering van de 

wijkkaarten van het landboek van 1772. Vandaar dat de verder gelegen percelen op de kaarten van 1639 

veelal gelijkaardig worden weergegeven als de kaarten van 1772. 

 

Op basis van beide historische kaarten was het echter wel mogelijk om voor 1639 en 1772 een beeld te 

vormen van de percelen die in het bezit waren van de abdij van Roosenberg. Daarnaast was het door het 

combineren van de kaart van Andries Van Meerssche met het goederenregister van 1557 mogelijk om ook 

per perceel uit te maken of het perceel werd verpacht door de abdij of door de abdij zelf werd 

geëxploiteerd. Dit was ook mogelijk op basis van de landboekkaart, aangezien in het landboek er bij elk 

perceel zowel de eigenaar als de gebruiker wordt overgeleverd. De kaarten op de volgende pagina tonen 

de percelen die in eigendom waren van de abdij met een onderscheid tussen welke percelen werden 

verpacht en welke percelen door de abdij rechtstreeks werden geëxploiteerd. 

 

Uit beide kaarten is af te leiden dat het abdijdomein nabij de abdijsite aangroeide in de periode van 1639 

tot 1772. Terwijl in 1639 28,40 hectare in de Kloosterwijk in bezit was van de abdij, was dit in 1772 tot 39,78 

hectare gegroeid. Deze aangroei van percelen bestond uitsluitend uit meerspercelen en 

akkerlandpercelen. De abdij blijkt in de Kloosterwijk bovendien haar bezit in 1772 uit te breiden met 

uitsluitend percelen die grenzen aan percelen die de abdij reeds bezat. Het lijkt dus dat de abdij haar 

grondbezit in haar directe omgeving geografisch trachte te centraliseren. De centralisatiebeweging van de 

abdij die bestond uit de aangroei van hoofdzakelijk percelen te Waasmunster en niet langer percelen in 

andere gemeenten in het Waasland429, lijkt dus ook op het niveau van de Kloosterwijk aanwezig. 

 

Op deze hypothese bestaat slechts één uitzondering in de Kloosterwijk gedurende de periode 1639 - 1772, 

namelijk de verkoop van een klein perceel uit het noordelijk gelegen slagbos ter grootte van 422 roeden430. 

  

                                                             
429 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.5. 
430 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, kaartblad 12 
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Figuur 37. Reconstructiekaart van het abdijdomein in de Kloosterwijk in 1639 

 

Figuur 38. Reconstructiekaart van het abdijdomein in de Kloosterwijk in 1772 
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Uit de onderstaande tabel blijkt echter dat deze aangroei van percelen niet noodzakelijk een aangroei van 

het verpachte areaal betrof in 1772. Ondanks de stijging van het abdijdomein met meer dan 10 hectare, 

daalde de totale verpachte oppervlakte zelfs in vergelijking met 1639. Dit bleek de oorzaak van een stijging 

van de oppervlakte in eigen exploitatie. 

Tabel 39. Totale oppervlakte (in hectare) van percelen uitgegeven in eigen exploitatie en pacht door 
de abdij van Roosenberg in de Kloosterwijk 

 1639 1772 

IN HA IN % IN HA IN % 

Eigen exploitatie 9,40116 7,63% 21,26487 17,25% 

Pacht 19,00077 15,42% 18,51507 15,02% 

TOTAAL 28,40193 23,05% 39,77994 32,28% 

 
 

Er blijkt op basis van het goederenregister of Slaper van 1744 reeds een soortgelijke evolutie naar meer 

eigen rechtstreekse exploitatie in de fundatiegronden te hebben plaatsgevonden sinds het midden van de 

18de eeuw. De meeste meersgronden nabij de fundatiegronden die in de goederenregisters van 1557 en 

1691 worden verpacht, lijken in het goederenregister van 1744 niet langer verpacht te worden. Zo worden 

enkele delen van de Calverenmeers, die in zijn geheel tussen 1557 en 1691 onophoudelijk wordt verpacht, 

in het goederenregister van 1744 in eigen exploitatie gebruikt431. De eerste Calvermeers wordt in 1744 nog 

steeds verpacht, maar de tweede Calvermeers wordt als “zayende landt” 432 gebruikt door de zusters 

terwijl ook de derde kalvermeers “beplant met hoppe” wordt door de zusters433. Diverse andere meersen 

werden echter niet gebruikt als akkerland, maar werden als weideland voor schapen en andere dieren 

ingericht door de kloosterzusters. 

 

Het blijken hoofdzakelijk de meersen te zijn die rondom de abdijgebouwen liggen, die niet langer verpacht 

worden door de abdij maar in eigen exploitatie worden genomen vanaf het midden van de 18de eeuw. Dit 

wordt ook bevestigd door de domeinrekeningen die sinds het einde van de 18de eeuw bewaard zijn 

gebleven door de abdij van Roosenberg. Zo werden er in 1767 voor een totaal van 164 lb. 1 s. 5 d. gr. Vl. 

diverse lonen bij het helpen voor de akkerbouw van percelen op de fundatiegronden betaald, waaronder 

een groot deel bestond uit de betalingen voor het spitten en breken van de grond434. Daarnaast werden er 

ook voor 8 s. 6 d. gr. Vl. aan daglonen voor het scheren van de schapen betaald435, wat de schapenteelt van 

de kloosterzusters alleen maar bevestigt. De uitgaven die het meest lijken te bevestigen dat de 

kloosterzusters sinds de 18de eeuw steeds meer hun eigen consumptie zelf trachten te produceren, is 

echter het zaaigoed. Er werd immers voor 6 lb. 19 s. 9 d. gr. Vl. aan “hofgroen en saedt” aangekocht, 

                                                             
431 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 2r – 4r 
432 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 3r 
433 RAB, K1, bestanddeelnummer 8: slaper 1744, f. 4r 
434 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f.16v 
435 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 16v 
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waaronder 5 zakken aardappelen436. Ook werd er voor 36 lb. 1 s. 7 d. gr. Vl. aan ander “plantsoen en 

planten” betaalt437, vermoedelijk voor andere groenten. Ten slotte is er ook voor de productie van hop op 

de derde kalvermeers een verklaring te vinden in de rekening van 1766. De abdij kocht immers voor de 

prijs van 138 lb. 5 s. 10 d. gr. Vl. “geirst en hoppe om te brauwen” aan438. De aankoop van de “hopstacken 

en latten”, “8000 stopsels” en “1855 flesschen”439 kunnen hiermee in verband worden gebracht. 

 

De eerder besproken aanleg van de twee visvijvers in de nabijheid zou op hetzelfde fenomeen kunnen 

wijzen. Op die wijze kon de abdij zichzelf voorzien van verse zoetwatervis en diende men deze niet meer 

op de markten aan te kopen. Mogelijk werden deze vijvers gezien hun ligging vlakbij de Durme ook 

gebruikt voor eendenvangst, een vaak voorkomend vroegmodern fenomeen. 

 

Ook het feit dat er voor minder dan 20 lb. gr. Vl. aan tarwe, haver en gerst werd betaald in de rekening van 

1767440, wijst erop dat de abdij vanaf de 18de eeuw hoogstwaarschijnlijk ten dele overschakelde naar een 

zelfvoorziende productie voor consumptie. 

 

Deze omschakeling lijkt zich evenwel ontstaan zijn en blijven bestaan tot het einde van de 18de eeuw. Het 

gaat evenwel slechts om de percelen die zich in de directe nabijheid van de abdijgebouwen situeerden. In 

eerdere hoofdstukken hebben we immers vastgesteld dat het absoluut en relatief aandeel in Waasmunster 

van de verpachte oppervlakte in het goederenregister van 1744 nog steeds groter was in vergelijking met 

de voorgaande goederenregisters van 1557 en 1691441. Desalniettemin is het opvallend hoe de abdij in de 

18de eeuw overschakelde van een pachtexploitatie naar een eerder zelfvoorzienende productie op haar 

fundatiegronden. Mogelijk is dit een meer algemeen verschijnsel in Vlaanderen. Ook elders zijn voor de 

18de eeuw rechstreeks geëxploiteerde domeinen in de domeinadministraties waargenomen442. 

  

                                                             
436 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 9r 
437 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 17r 
438 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 15r 
439 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 13r, 14v, 17r 
440 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 12v 
441 Zie hiervoor hoofdstuk 2.3.1. 
442 T. LAMBRECHT. “De rechtstreekse domeinuitbating door de abdij Ten Duinen, ca. 1680 – ca. 1770”, 2011, pp. 172 - 
174 
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3.4 Bodemgebruik in de Kloosterwijk 

Naast de eigenaars en gebruikers, is op basis van beide historische kaarten bovendien het landgebruik in 

de Kloosterwijk af te leiden. Een beeld van het landgebruik in 1639 bleek op basis van de kaart van Andries 

Van Meerssche alleen onmogelijk op te stellen. In combinatie met het goederenregister of Slaper van 1550 

was dit echter wel mogelijk. Aangezien bij elk perceel op de kaart van 1639 een perceelsnummer werd 

vemeld en bij veel percelen ook een vergelijkbaar toponiem werd gebruikt, konden we echter wel alle 

percelen uit het goederenregister van 1557 van de abdij van Roosenberg op de kaart van 1639 lokaliseren. 

 

Voor de percelen die niet in het bezit waren van de abdij van Roosenberg in 1639, hebben we op twee 

manieren gewerkt. Ten eerste waren de meeste omliggende percelen beschreven in de Slaper van 1550, 

aangezien er steeds per perceel dat er in het bezit van de abdij was ook alle omliggende percelen werden 

beschreven. Op basis hiervan, konden we voor een zeer groot deel van de weergegeven percelen het 

landgebruik achterhalen. Ten tweede hebben we voor de percelen waar er geen informatie beschikbaar 

was in de Slaper, gewerkt aan de hand van de landboekkaarten van 1772. De driesstructuur en de verdeling 

van percelen nabij het dorpscentrum kon bijvoorbeeld onmogelijk op basis van de kaart van Van 

Meerssche of de goederenregisters voor 1639 worden gereconstrueerd. Hierdoor wordt er hieronder een 

relatief eenvoudig beeld geschetst van de percelen die niet in het bezit waren van de abdij. 

 

Het was daarnaast mogelijk om op basis van het landboek van 1772 en de bijbehorende landboekkaarten 

ook het bodemgebruik in 1772 te reconstruerenw. We hebben op dezelfde wijze als in hoofdstuk 2443 de 

verschillende categorieën van landgebruik kunnen overnemen zoals bij de vorige landboekkaarten is 

gebeurd. Op deze wijze hebben we zowel de wijzigingen van het bodemgebruik in de Kloosterwijk 

gedurende de periode 1639 – 1772 kunnen weergeven en de taxatiewaarden in het landboek in vergelijking 

met het bodemgebruik kunnen onderzoeken. 

 

3.4.1 Wijziging bodemgebruik 

De kaarten op de volgende pagina tonen het bodemgebruik in 1639 en in 1772. We hebben ervoor gekozen 

om bij beide kaarten ook het grondbezit van de abdij van Roosenberg weer te geven. Op basis van deze 

kaarten konden we achterhalen dat de aangroei van percelen die we in het vorige hoofdstuk bespraken, 

hoofdzakelijk de vruchtbare meersgronden betroffen. Er werden 5 percelen meersen gekocht in het 

zuidwesten van de abdijgebouwen en 3 percelen ten noorden van de abdijgebouwen, waarvan 1 perceel 

bovendien op initiatief van de abdij gesplitst lijkt te zijn in 2 percelen.  

                                                             
443 Zie hiervoor hoofdstuk 2.4.3. 



133 

Figuur 39. Reconstructiekaart van het bodemgebruik in 1557 in de Kloosterwijk op basis van de kaart 
van Andries Van Meerssche in 1639 

 

Figuur 40. Reconstructiekaart van het bodemgebruik in de Kloosterwijk op basis van de wijkkaarten 
van het landboek in 1772 
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Daarnaast groeide het abdijdomein in de Kloosterwijk ook aan met enkele percelen akkerland die 

grensden aan de reeds eerder verworven meersgronden ten noorden van de abdijgebouwen. Op basis van 

de onderstaande kaart blijkt ook dat er ondanks het grote aandeel dat akkerland innam in Waasmunster, 

er toch nog heel wat bossen gesitueerd waren in de Kloosterwijk. Het grootste gedeelte van deze bossen in 

de Kloosterwijk was eigendom van de abdij van Roosenberg. Een groot bosperceel situeert zich centraal 

ten noorden op de kaart, ter hoogte van de Neder Heerweg. We kunnen aannemen dat deze percelengroep 

oorspronkelijk in het noorden begrensd was door andere bossen die in het bezit van andere eigenaars 

waren, maar deze gedurende de 16de – 18de eeuw werden omgezet naar weiland en kleinere bospercelen. De 

abdij van Roosenberg behield gedurende 1639 – 1772 echter deze bossen en kocht ten noorden van deze 

bossen zelfs een klein perceel weideland aan. 

 

Op basis van beide kaarten konden ook de totale oppervlakte van elke categorie van bodemgebruik 

worden berekend. In 1577 bleek 54,80 % van het beperkte bosareaal in de Kloosterwijk in handen te zijn 

van de abdij van Roosenberg, niet ontoevallig vanwege de eerder besproken inkomsten die uit kaphout en 

de verkoop van bomen voortkwamen444. Het aandeel akkerland dat de abdij in 1639 bezat, was nog eerder 

klein. Slechts 6,94 % van het totale aantal hectare akkerland in de Kloosterwijk was in handen van de abdij. 

Hun aandeel van de meersgronden is echter zeer groot: 19,14 hectare meersen blijken in het bezit te zijn 

van de abdij, wat een groot deel is van de 26,59 hectare die in totaal voortkwamen in de Kloosterwijk. 

 

Tabel 40. Overzicht van de verdeling van het landgebruik en het aandeel van de abdij van 
Roosenberg op basis van de kaart van Andries van Meerssche in 1639 

 ROOSENBERG ANDERE TOTAAL 

IN HA IN % IN HA IN % 

Akkerland 4,80613 6,94% 64,42675 93,06% 69,23288 

Etting 0,34951 6,89% 4,72063 93,11% 5,07014 

Meers 19,13632 71,96% 7,45710 28,04% 26,59341 

Bos 3,77823 54,80% 3,11670 45,20% 6,89493 

Overige445 0,33175 2,15% 15,12144 97,85% 15,45318 

TOTAAL 28,40193 23,05% 94,84261 76,95% 123,24455 

 
Indien we deze gegevens van 1557 vergelijken met de gegevens van 1772, kunnen we een oog werpen op 

de evolutie in het grondbezit van de abdij in de Kloosterwijk. Op basis van de onderstaande tabel, blijkt dat 

het bezit van de meersen nog toenam gedurende 1639 – 1772. De oorspronkelijke 19,14 hectare die men in 

1639 aan meersen bezat, groeide in 1772 aan tot 21,54 hectare meersen. Daarnaast bleek er gedurende de 

17de – 18de eeuw een daling te zijn van het bosareaal in de Kloosterwijk: de oorspronkelijke 6,89 hectare 

daalden tot 5,43 hectare. De timber famine bleek geen vat te hebben op het bosareaal van de abdij van 

                                                             
444 Zie hiervoor hoofdstuk 1.3.3.4. 
445 Het gaat hier om de oppervlakte die de plaatselijke parochiekerk, de abdijgebouwen, de dijken, private en publieke 
wegen, vijvers, de Durme, huizen, herbergen,… in QuantumGIS uitmaakten. 
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Roosenberg. Zo daalde het bosareaal van de abdij in de Kloosterwijk van 3,78 hectare in 1639 naar 2,95 

hectare in 1770. Deze daling van het bosareaal verklaart ten dele de aangroei van het akkerland van de 

abdij van Roosenberg in 1772 met 7,88 hectare. Daarnaast kan dit ook ongetwijfeld te maken met de 

algemene aangroei van het grondbezit van de abdij van Roosenberg in de Kloosterwijk, een aandeel dat 

van 28,40 hectare in 1639 naar 39,78 hectare steeg in 1772. 

Tabel 41. Overzicht van de verdeling van het bodemgebruik volgens het aandeel van de abdij van 
Roosenberg op basis van de landboekkaarten van 1772 

 ABDIJ ROOSENBERG ANDERE EIGENAARS TOTAAL 

IN HA IN % IN HA IN % 

Akkerland 12,68642 17,50% 59,81451 82,50% 72,50093 

Etting 1,50151 31,18% 3,31462 68,82% 4,81613 

Meers 21,53572 88,65% 2,75752 11,35% 24,29324 

Bos 2,94694 54,23% 2,48748 45,77% 5,43442 

Overige446 1,10935 6,85% 15,09047 93,15% 16,19982 

TOTAAL 39,77994 32,28% 83,46460 67,72% 123,24455 

 
 

3.4.2 Taxatiewaarden van de diverse vormen van bodemgebruik 

We hebben ten slotte ook getracht om aan de hand van onze beperkte gegevens een beeld te vormen van 

de verhouding tussen de reële oppervlakte en de belastbare oppervlakte die in het landboek van 1772 werd 

gegeven. Deze taxatiewaarden kunnen ons immers een beeld geven van de waardering van de gronden 

volgens de 18de eeuwse prijsmeesters die de landboeken opstelden. Het landboek was immers het fiscale 

document voor het platteland bij uitstek, aangezien op basis van het landboek de voornaamste belastingen 

op het bezit van grond geheven werden447. Bij het landboek werd er zoals eerder vermeld, gewerkt op basis 

van een berekening van een totale oppervlakte en een totale belastbare oppervlakte per perceel, waarin de 

“oppervlakte taxable”448 de oppervlakte weergaf die voor een berekening van de belasting beschikbaar was. 

De bespreking hiervan gebeurde reeds in een eerder hoofdstuk449. 

 

De onderstaande tabel toont de totale oppervlakte van elke categorie van het landgebruik, in vergelijking 

met hun respectievelijke belastbare oppervlakte. Hoewel het landboek elke oppervlakte uitdrukte in 

vierkante roeden, hebben we vanwege de omzetting in QuantumGIS de oppervlakte uitgedrukt in hectare. 

Ook hebben we een onderscheid bij het akkerland gemaakt in de wijze waarop op het perceel bewoning 

                                                             
446 Het gaat hier om de oppervlakte die de plaatselijke parochiekerk, de abdijgebouwen, de dijken, private en publieke 
wegen, vijvers, de Durme, huizen, herbergen,… in QuantumGIS uitmaakten. 
447 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 104 
448 RAB, GO45, bestanddeelnummer 50: register genaamd "Land en Metingboek", f. 2r – 2v 
449 Zie hiervoor hoofdstuk 2.2.1. 
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voorkwam. Bij het landboek werd er namelijk bij elk perceel vermeldt welke gebouwen zich erop 

situeerden, zoals huizen, hofstedes, brouwerijen, herbergen en in een enkel geval zelfs een windmolen. 

 

Tabel 42. Verhouding tussen de totale reële oppervlakte en totale belastbare oppervlakte (in 
hectare) in de Kloosterwijk volgens het landboek van Waasmunster van 1772 

LANDGEBRUIK OPPERVLAKTE 
 (IN HA) 

BELASTBARE 
OPPERVLAKTE 
 (IN HA) 

VERHOUDING 
BELASTBARE 
OPPERVLAKTE 

Akkerland 72,50093 52,15465 71,94% 

                  onbebouwd 47,87634 23,90321 49,93% 

                  bebouwd met huizen 18,35655 22,38012 121,92% 

                  bebouwd met hofstedes 5,39940 4,08819 75,72% 

                  bebouwd met brouwerijen, 
                            molens en herbergen 

0,86865 1,17018 134,71% 

Etting 4,81613 3,06961 63,74% 

Meers 24,29324 20,31162 83,61% 

Bos 5,43442 1,37142 25,24% 

Overige450 16,19982 - - 

TOTAAL 123,24454 82,17661 66,68% 

 
 
De vruchtbare meersgronden blijken de hoogst geëvalueerde gronden te zijn in het onderzoeksgebied van 

de Kloosterwijk. Zo wordt er gemiddeld 83,61 % van de totale oppervlakte meersen als belastbare 

oppervlakte gewaardeerd, wat de hoogste waardering is van alle vormen van bodemgebruik in de 

Kloosterwijk. Dit is niet verwonderlijk, aangezien ook de Sinaaise meersen als bijzonder positief werden 

beoordeeld door hun prijsmeesters451. Hierdoor kunnen we de aankoop van de meersgronden door de abdij 

gedurende de periode 1639 – 1772 beter interpreteren. Op basis van deze taxatiewaarden bleek dus dat de 

abdij tussen 1639 en 1772 hoofdzakelijk haar domein uitbreidde met de hoogst gewaardeerde gronden. 

Deze hoge waardering van de meersen uit zich niet alleen in de landboeken maar ook in het niveau van de 

pachtprijzen452. Wellicht gebeurde de aankoop van meersgronden gedurende de periode 1639 – 1772 als 

een vorm van investering voor de abdij, met het oog op hogere pachtinkomsten en om het abdijdomein 

rond de abdij te vergroten. 

 

De akkerlandpercelen waren slechts voor 49,93 % belast, wat wijst op hun geringe economische waarde. De 

akkerlandpercelen waar er huizen op waren gebouwd, werden met een belastbaar percentage van 121,92 % 

                                                             
450 Het gaat hier om de oppervlakte die de plaatselijke parochiekerk, de abdijgebouwen, de dijken, private en publieke 
wegen, vijvers, de Durme, huizen, herbergen,… in QuantumGIS uitmaakten. Het bleek onmogelijk om voor deze klasse 
een beeld te vormen van de belastbare oppervlakte in het landboek van 1772. 
451 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van 
Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 107 
452 Zo bleken volgens berekeningen van de pachtprijzen van meersgronden in het bezit van het Onze-Lieve-
Vrouwehospitaal van Oudenaarde. De pachtprijzen van in meersgronden in de 16de eeuw bleken veel hoger te zijn 
dan de pachtprijzen voor akkerland. Zie hiervoor: F. VAN CROMBRUGGE. De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-
Vrouwehospitaal van Oudenaarde (1573 – 1700), 2001, p. 106 
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gewaardeerd. Er werd een lager percentage omgerekend voor de hofstedes op het platteland. 

Uitzonderlijke gebouwen zoals brouwerijen, herbergen en het perceel met de windmolen werden dan 

weer hoger gewaardeerd dan de percelen waar er huizen op waren gebouwd. 

 

De bospercelen bleken het laagst gewaardeerd: van de bossen werd er gemiddeld slechts 25,24 % van de 

oppervlakte belast. Dit is niet uitzonderlijk. Zo bleken ook bij de 17e-eeuwse landboeken van Eke453 en 

Sinaai454 de bossen het laagst gewaardeerd. Wellicht was de bodemkundige ondergrond waarop de bossen 

waren gevestigd van lagere kwaliteit455. Ook minder vruchtbare en droge weidelanden of ettingen worden 

duidelijk lager geschat dan de vruchtbare meersen. Gemiddeld werd er slechts 63,74 % van de totale 

oppervlakte in de Kloosterwijk te Waasmunster belast. Toch lag dit percentage nog hoger dan bij 

akkerland, wat kan wijzen op het belang van de veeteelt in de buur van de abdij en de Durme.  

                                                             
453 G. COPPIETERS. Onroerend goed in beweging te Eke. Een historisch-geografische benadering van een plattelandsgemeenschap 
tot het midden van de 19e eeuw, 1991, p. 142 
454 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 107 
455 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, pp. 107-108 
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3.5 Perceelsstructuren 

Ten slotte hebben we aan de hand van beide kaarten ook een korte vergelijking kunnen maken tussen de 

wijzigingen van de grootte van de percelen in de Kloosterwijk. Bij het landboek was een dergelijk 

overzicht relatief eenvoudig op te stellen, aangezien alle percelen zowel op de landboekkaarten als het 

bijbehorende landboek afzonderlijk werden besproken. Voor de historische kaart van Andries Van 

Meerssche verliep dit echter minder rechtlijnig. Aan de hand van de kaart van Van Meerssche was het 

mogelijk om op basis van de gegevens van 1639 de perceelsgrenzen te bepalen van de percelen die in het 

bezit waren van de abdij van Roosenberg en de percelen die hier in de onmiddelijke omgeving van waren 

gesitueerd. De andere, eerder verder gelegen percelen en percelen nabij de driesstructuur werden echter 

niet weergegeven op deze kaart. Daarnaast kon er voor deze percelen ook geen informatie worden 

teruggevonden in de goederenregisters van de abdij van Roosenberg. Vandaar hebben we voor deze 

percelen de perceelsstructuur van de landboeken van 1772 overgenomen. Hierdoor wordt er hieronder 

slechts een vereenvoudigd beeld geschetst van de perceelsstructuren in de Kloosterwijk. De onderstaande 

kaart toont de wijzigingen van de perceelsranden in 1772 in vergelijking met de perceelsranden van 1639. 

Figuur 41. Reconstructiekaart van de wijzigingen in perceelsstructuren in de Kloosterwijk gedurende 
de periode 1639 - 1772 
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Een eerste grote verandering van perceelsstructuur is te zien aan de meersgronden gelegen ten zuiden 

van de abdijgebouwen. Hier werden, zoals eerder vermeld456, enkele vijvers en wegen ingericht ter 

vervanging van bestaande meersen en een klein bosperceel. Daarnaast is er ook een grote verandering op 

te merken vanwege de inrichting van enkele wegen doorheen het akkerlandperceel van de abdij van 

Roosenberg ten noorden van de Kloosterwijk 457 . Het grootste aantal veranderingen inzake 

perceelsstructuur doen zich echter voor op de akkerlandpercelen en de meerspercelen die centraal 

gelegen waren in ons onderzoeksgebied. Een diepgaandere analyse hiervan dringt zich op. 

 

De onderstaande tabel toont het aantal percelen in het bezit van de abdij van Roosenberg en het totale 

aantal percelen op beide reconstructiekaarten, geordend naar vorm van bodemgebruik. Op basis van deze 

tabel, blijken de voornaamste veranderingen inzake aantal percelen zich voor te doen bij de percelen die 

uit akkerland en meers bestonden. We kiezen er vandaar voor om in een volgend deel de perceelsgrootte 

van zowel de akkerlandpercelen als de meerspercelen kort te bestuderen. 

Tabel 43. Overzicht van het totaal aantal percelen in 1639 en 1772 in de Kloosterwijk 

 1639 1772 

ABDIJ 
ROOSENBERG 

TOTAAL ABDIJ 
ROOSENBERG 

TOTAAL 

Abdijgebouwen 1 1 1 1 

Akkerland 15 192 33 217 

Etting 1 16 5 18 

Meers 41 56 52 62 

Bos 14 22 13 19 

TOTAAL 72 287 104 317 

 
 
 

3.5.1 Grootte van de percelen akkerland 

Aan de hand van beide kaarten en de daaraangekopelde database is het mogelijk een overzicht op te 

stellen van de grootte van de percelen akkerland die gesitueerd waren in de Kloosterwijk. De tabellen op 

de volgende bladzijde geven een overzicht van deze perceelsgrootte in 1639 en 1772, op basis van beide 

historische kaarten. 

  

                                                             
456 Zie hiervoor hoofdstuk 3.2.2. 
457 Zie hiervoor hoofdstuk 3.2.3. 
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Tabel 44. Overzicht van het aantal percelen akkerland in de Kloosterwijk in 1639, geordend naar 
perceelsoppervlakte (in hectare) 

PERCEELSGROOTTE (IN HA) ABDIJ ROOSENBERG ANDERE EIGENAARS TOTAAL 

]0,00-0,25] 6 77 83 

]0,25-0,50] 7 54 61 

]0,50-0,75] 1 26 27 

]0,75-1,00] 1 20 21 

]1,00-1,50] 0 0 0 

]1,50-2,00] 0 0 0 

]2,00-3,00] 0 0 0 

> 3,00 0 0 0 

TOTAAL 15 177 192 

 

Tabel 45. Overzicht van het aantal percelen akkerland in de Kloosterwijk in 1772, geordend naar 
perceelsoppervlakte (in hectare) 

PERCEELSGROOTTE (IN HA) ABDIJ ROOSENBERG ANDERE EIGENAARS TOTAAL 

]0,00-0,25] 12 92 104 

]0,25-0,50] 11 50 61 

]0,50-0,75] 5 30 35 

]0,75-1,00] 5 12 17 

]1,00-1,50] 0 0 0 

]1,50-2,00] 0 0 0 

]2,00-3,00] 0 0 0 

> 3,00 0 0 0 

TOTAAL 33 184 217 

 
Op basis van de gegevens van 1639, is duidelijk dat de abdij van Roosenberg in de Kloosterwijk eerder een 

gemiddelde doorsnede van de grootte van akkerlandpercelen in de Kloosterwijk bezat. Het is dan ook niet 

zozeer de situatie in 1639, maar wel de verandering van het akkerlandareaal gedurende 1639 – 1772 dat 

opmerkelijk is. In een eerder hoofdstuk zagen we reeds hoe de abdij van Roosenberg een sterke aangroei 

van het aantal percelen in de Kloosterwijk kende gedurende 1639 – 1772. Zo groeide het areaal akkerland 

tussen 1639 en 1772 aan met 7,88 hectare. Op basis van deze cijfers, is duidelijk dat deze aangroei 

hoofdzakelijk te verklaren is vanwege de verwerving van grote akkerlandpercelen. Van de 18 percelen 

akkerland die de abdij van Roosenberg verwierf gedurende de periode 1639 - 1772, bleken 8 percelen zich 

te bevinden in de twee grootste categorieeën van perceelsgrootte in de Kloosterwijk. 

 

De hypothese dat hoofdzakelijk grote landeigenaars, zoals de abdij van Roosenberg, grote percelen 

bezaten458 blijkt dus hier ook van toepassing. Het blijkt dat de abdij in de verwerving van percelen 

hoofdzakelijk zich op de grote percelen in de Kloosterwijk richtte. Daarnaast bleek een aangroei van de 

                                                             
458 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, pp. 136 - 139 
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percelen met een perceelsgrootte van 0 tot 0,5 hectare, deels te wijten aan de splitsing van het grote 

perceel akkerland ten noorden van ons onderzoeksgebied. Dit perceel van 1384 roeden, werd immers 

verdeeld in 3 percelen van 674, 350 en 324 roeden in de hoop een meer eenvoudige en snelle verpachting 

van de percelen te bekomen459. 

3.5.2 Grootte van de percelen meers 

Ten slotte was het ook mogelijk om op basis van de beide historische kaarten een vergelijkbaar overzicht 

op te stellen voor de meersen die in de Kloosterwijk gesitueerd waren. 

Tabel 46. Overzicht van het aantal percelen, geordend per perceelsoppervlakte (in hectare) van de 
meersgronden in de Kloosterwijk in 1639 

Perceelgrootte (in ha) Abdij van Roosenberg Andere landeigenaars TOTAAL 

]0,00-0,25] 11 2 13 

]0,25-0,50] 12 5 17 

]0,50-0,75] 12 6 18 

]0,75-1,00] 6 2 8 

]1,00-1,50] 0 0 0 

]1,50-2,00] 0 0 0 

]2,00-3,00] 0 0 0 

> 3,00 0 0 0 

TOTAAL 41 15 56 

Tabel 47. Overzicht van het aantal percelen, geordend per perceelsoppervlakte (in hectare) van het 
akkerland in de Kloosterwijk in 1772 

Perceelgrootte (in ha) Abdij van Roosenberg Andere landeigenaars TOTAAL 

]0,00-0,25] 9 4 13 

]0,25-0,50] 25 5 30 

]0,50-0,75] 14 1 15 

]0,75-1,00] 4 0 4 

]1,00-1,50] 0 0 0 

]1,50-2,00] 0 0 0 

]2,00-3,00] 0 0 0 

> 3,00 0 0 0 

TOTAAL 52 10 62 

 
Zoals eerder vastgesteld, blijken de meersen voor het grootste aantal in het bezit te zijn van de abdij. 

Minder sterk dan de aangroei van de akkerland, blijkt de abdij toch meer meersen hebben verworven 

gedurende de 17de en de 18de eeuw. Tegelijk blijkt er ook een aangroei van het totale aantal percelen 

meersen te zijn, terwijl de totale oppervlakte in dezelfde periode hetzelfde blijft. Dit is het gevolg van de 

splitsing van enkele meerspercelen door de abdij. Op basis van de kaart met de wijzigingen van de 

perceelsstructuren was dan ook reeds te zien hoe enkele meerspercelen werden gesplitst door de abdij.  

 

                                                             
459 RAG, 065, bestanddeelnummer 2318: Kaartenboek van Waasmunster, wijk 16 (westdeel), perceelsnummer 44 - 46 
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Indien we de kaart met de perceelsstructuren vergelijken met de kaarten van het abdijdomein in de 

Kloosterwijk, blijkt dat alle percelen die werden gesplitst zowel in 1639 als in 1772 werden verpacht. De 

splitsing van de meerspercelen dient hierdoor te worden beschouwd als de poging van de abdij om 

verschillende meerspercelen te splitsen. Op deze manier werden er twee afzonderlijke meerspercelen 

gecreeërd die tot hogere inkomsten zouden kunnen leide dan de verpachting van één groter perceel. 

Bovendien is het eenvoudiger een pachter te vinden voor een perceel met een kleinere oppervlakte, in 

tegenstelling tot een perceel met een grote oppervlakte. Indien een pachter immers op zoek was naar een 

groot perceel, kon hij steeds de beide percelen pachten. 

 
In de Kloosterwijk bleek het aantal percelen dat tussen 0,5 en 0,75 hectare groot was, te stijgen van 11 naar 

25 percelen gedurende de periode 1639 – 1772. Dit is opmerkelijk, aangezien er in dit gebied slechts 5 

percelen door de abdij werden aangekocht. Ook dit gegeven wijst op de doelgerichte perceelssplitsing van 

meersen op initiatief van de abdij. 
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3.6 Besluit 

Het blijkt dat de abdij in de Kloosterwijk kon beschikken over een goed georganiseerde abdijsite. Ondanks 

de meeste landschapsrelicten van de abdij van Roosenberg doorheen de 19de en 20ste eeuw vernietigd 

werden, bleek het toch mogelijk aan de hand van historische kaarten het landschap in beperkte mate te 

reconstrueren. De abdijsite was gelegen in de nabijheid van de Durme, die zowel een natuurlijke 

bescherming bood in de vorm van een grachtengordel als een economisch voordeel was voor een 

mogelijke visvangst. De meeste wegen in de nabijheid van de abdijsite waren in het bezit van de abdij, 

waardoor verschillende belangrijke handelswegen op een handige wijze omgelegd werden langsheen haar 

kloostergebouwen. 

 

Het domeinbeheer van de abdij van Roosenberg vertoonde in de Kloosterwijk gedurende de periode 1639 – 

1772 enkele kenmerken. Ten eerste bleek de abdij een grote stijging van haar grondbezit in de 

Kloosterwijk door te maken gedurende de periode 1639 – 1772. Dit is in lijn met onze eerdere bevindingen, 

waaruit reeds bleek dat de abdij in toenemende mate goederen verwierf in haar vestigingsgemeente 

Waasmunster. Er kan hierdoor in dit opzicht misschien wel gesproken worden van een al dan niet gerichte 

geografische centralisering van haar abdijdomein. 

 

Ten tweede bleek de abdij in haar onmiddelijke omgeving hoofdzakelijk meersgronden te bezitten, wat 

volgens de taxatiewaarden van het landboek overeenkwamen als de meest waardevolle gronden in de 

Kloosterwijk. De abdij bleek bovendien haar oppervlakte van dit meersgebied in de periode 1639 – 1772 uit 

te breiden. Deze meerspercelen werden bovendien op perceelsniveau in grote mate in verschillende 

percelen gesplitst, wellicht in de hoop om een snellere verpachting en hogere pachtprijzen te bereiken. 

 

Ten derde bleek de abdij gedurende de periode 1639 – 1772 ook grote delen percelen akkerland aan te 

kopen, die ze vervolgens in eigen beheer nam of onmiddellijk verpachtte. In het geval van het 

akkerlandperceel “Den Bulck” werd het net als de meerspercelen in verschillende onderdelen gesplitst en 

vervolgens aan verschillende pachters uitgegeven. Bijkomend werd er zelfs een stratencomplex 

aangelegd, wellicht om de bereikbaarheid van de percelen voor de pachters te verbeteren. 

 

Op het gebied van de uitbatingswijze door de abdij van de Kloosterwijk, is er een verschuiving in het 

domeinbeheer vast te stellen doorheen de 18de eeuw. Terwijl men op basis van de historische kaart van 

1639 nog de meeste percelen verpachte, is op basis van de historische kaarten van 1772 vast te stellen hoe 

de abdij vanuit een eerder zelfvoorzienend perspectief de percelen in eigen exploitatie beheerde. Enerzijds 

zou dit kunnen wijzen op een terugkeer naar de eigen exploitatie, vanwege de dalende pachtinkomsten 

van diezelfde percelen. Dit was onder meer ook in andere abdijexploitaties in binnen-Vlaanderen het geval 

doorheen de 18de eeuw460. Anderzijds zou het ook kunnen wijzen op de poging van de zusters om door 

                                                             
460 T. LAMBRECHT. “De rechtstreekse domeinuitbating door de abdij Ten Duinen, ca. 1680 – ca. 1770”, 2011, pp. 172 - 
174 
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middel van het beheer in eigen exploitatie van de fundatiegronden, een landbouwsurplus te creeëren dat 

verkocht kon worden op nabijgelegen afzetmarkten. Zeker de disproportionele aankoop van 138 lb. 5 s. 10 

d. gr. Vl. aan “geirst en hoppe om te brauwen”461, de aankoop van de “hopstacken en latten”, “8000 

stopsels” en “1855 flesschen”462 in de rekening van 1767 lijken dit te suggereren. Dit zou in lijn lopen met 

het toenemende belang van de deelname aan de markteconomie in het Land van Waas sinds het einde van 

de 18de eeuw 463 . Het is echter op basis van de beschikbare domeinrekeningen of de domaniale 

documentatie onduidelijk uit te maken welke hypothese het meest aannemenlijk lijkt. 

  

                                                             
461 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 15r 
462 AAR, register 25: rekeningen van de abdij van Roosenberg (1767 – 1774), f. 13r, 14v, 17r 
463 W. RONSIJN. Commerce and the countryside: the rural population’s involvement in the commodity market in 
Flanders, 1750 – 1910, 2014, p. 115 – 116 
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ALGEMEEN BESLUIT 
 
Op het eerste zicht lijkt de abdij van Roosenberg niet de ambitie te hebben gehad om uit te groeien tot een 

abdij met een uitgebreid patrimonium. De abdij leek in vergelijking met andere grootgrondbezitters over 

een beperkt abdijdomein te beschikken, ondanks een stijging van 29,87 % van haar abdijdomein doorheen 

de 16de tot 18de eeuw. Deze beperkte rol blijkt echter niet uitsluitend te liggen aan de beperkte ambities van 

de abdij, maar wel aan de specifieke sociaal-economische structuur in het Waasland. Deze subregio 

kenmerkte zich immers door een groot aantal kleine boeren die in hun eigen productie konden blijven 

voorzien tot het einde van de 19de eeuw464, in tegenstelling tot verschillende andere subregio’s in binnen-

Vlaanderen waar het grootgrondbezit relatief gezien een groter aandeel innam in de rurale 

maatschappij465. In een poging om meer te kunnen voldoen aan deze beperkte regionale vraag in het Land 

van Waas, trachtte de abdij haar grondbezit op een andere manier uit te baten gedurende de 16de tot de 

18de eeuw. 

 

 

In de eerste plaats werden er meer percelen verworven die zich in de onmiddelijke omgeving van haar 

fundatiegronden bevonden, grotendeels ten koste van de goederen die verder gelegen waren ten opzichte 

van de abdijsite. Dit maakte een andere wijze van gronduitgifte mogelijk. Zo konden op deze manier meer 

percelen in perceelspacht worden uitgegeven. Aangezien in het Land van Waas er slechts een beperkt 

gedeelte van de rurale bevolking de financiële middelen bezat om grote pachthoven in bedrijfspacht te 

pachten, richtte de abdij zich te Waasmunster hoofdzakelijk op de uitbreiding van haar goederen die in 

perceelspacht konden worden uitgegeven. Terwijl de totale oppervlakte perceelspacht steeg van 22 414 

roeden naar 70 273 roeden gedurende de 16de tot de 18de eeuw, bleef de oppervlakte die in hofpacht werd 

uitgegeven gemmideld ca. 105 000 roeden bedragen. Op deze manier kon de perceelsverpachting door de 

abdij een mogelijkheid bieden voor de rurale bevolking om op een klein, bijkomend perceel aan 

akkerbouw te doen. Dit was wellicht ook de reden waarom het kleine pachthof te Sombeke in de 17de eeuw 

door de abdij werd opgesplitst in afzonderlijke verpachte percelen. De grootgrondbezitters hadden dus 

duidelijk een belangrijke invloed op de landmarkt binnen het Waasland466. 

 

 

Een andere manier om met het abdijdomein een hogere opbrengst te bereiken was het omzetten van land 

tot een rendabeler grondgebruik. Deze vaststelling deden we op basis van de wijzigingen die het landschap 

                                                             
464 W. RONSIJN. “Mediated and unmediated market dependence in the Flemish countryside in the nineteenth century: 
two paths of rural development”, 2013, p. 103 – 104, H. VAN DEN ABBEELE. De penningkohieren als sociaal-ekonomische en 
demografische bron. Het land van Waas omstreeks 1571, 1985, pp. 53 – 56 en L. VERVAET. De sociaal-economische en 
landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in de 17de en 18de eeuw, 2007, p. 157 
465 E. THOEN. “A commercial survival economy in evolution. The Flemish countryside and the transition to capitalism 
(Middle Ages, 19th century)”, 2001, pp. 102 - 104 
466 L. VERVAET. De sociaal-economische en landschappelijke studie van een plattelandsgemeente in het Land van Waas: Sinaai in 
de 17de en 18de eeuw, 2007, pp. 147 - 148 
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in Waasmunster doorheen de 16de tot 18de eeuw doormaakte. De abdij van Roosenberg had een belangrijke 

invloed in de ‘ontginning’ van de heidegronden die op de noordelijke cuestaheuvel te Waasmunster 

gesitueerd waren. De abdij verkavelde deze gronden in grote mate naar akkerland –en bospercelen om er 

op deze manier pachtinkomsten of andere inkomsten te genereren. 

 

 

Daarnaast bleken de abdij van Boudelo en de abdij van Roosenberg een groot aandeel van de beschikbare 

bosgronden en meerspercelen te bezitten in de onderzochte regio, veel meer dan de lokale bevolking. De 

meerspercelen werden wellicht beschouwd als investeringsgoederen door de grootgrondbezitters, 

aangezien grote delen van de meersoppervlakte in Waasmunster werd verpacht en op basis van de 

taxatiewaarden in het landboek meersen werden beschouwd als de hoogst gevalueerde gronden. De grote 

oppervlakte bosgronden die de grootgrondbezitters bezaten in vergelijking met de rurale bevolking staat 

wellicht in verband met de stijgende houtprijzen in het graafschap Vlaanderen. Voor deze 

grootgrondbezitters waren bosgronden die meestal slechts na enkele jaren een waardevolle opbrengst 

gaven, rendabeler dan voor kleine boeren die een jaarlijkse opbrengst nodig hebben. 

 

 

Een andere mogelijkheid om door veranderingen in het landschap tot hogere inkomsten te komen, bleek 

de splitsing van de percelen die door de grootgrondbezitter verpacht werden. Het is reeds vastgesteld dat 

er voor kleinere percelen een hogere pachtprijs aan de grootgrondbezitter werd betaald per oppervlakte-

eenheid dan voor de eerder grote percelen467. Dit verklaart de splitsing van de akkerlandpercelen en de 

meerspercelen door de abdij van Roosenberg in Waasmunster. In de Kloosterwijk te Waasmunster, in de 

onmiddelijke omgeving van de fundatiegronden van de abdij, bleek het aantal percelen dat tussen 0,5 en 

0,75 hectare groot was te stijgen van 11 naar 25 percelen gedurende de periode 1639 – 1772, ondanks er in 

dit gebied slechts 5 percelen door de abdij werden aangekocht. 

 

 

Ten slotte zien we vanaf de late 18de eeuw ook een zeker “terugplooien” van de abdij naar een bepaalde 

vorm van zelfvoorziening. Het domein en de onmiddelijke omgeving van de abdij werd uitgebreid en men 

schakelde opnieuw over naar rechtstreekse exploitatie waardoor men de grondmarkt ten dele kon 

vermijden. Wellicht was dit echter slechts een tijdelijk intermezzo, ingegeven door de verhoogde 

inkomsten uit eigen exploitatie die de abdij op deze manier kon verwerven. Er kon op basis van de 

rekeningen in de domaniale documenten immers worden vastgesteld dat een groot gedeelte van de eigen 

exploitatie op haar domein gebeurde om op deze manier ook te kunnen deelnemen aan de markteconomie 

die sterk zou stijgen vanaf de 19de eeuw468.  

                                                             
467 F. VAN CROMBRUGGE. De domaniale organisatie van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal van Oudenaarde, 2001, p. 152 
468 W. RONSIJN. Commerce and the countryside: the rural population’s involvement in the commodity market in Flanders, 1750 – 
1910, 2014, p. 115 - 116 
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Vakgroep Geografie (faculteit Wetenschappen) van de Universiteit Gent 

Afdruk van de kadastrale kaart van Waasmunster uitgegeven door P.C. Popp. 

Schaal: 1/5000 

Datum: 1858-1862 

 
 
GIS OOST - Geografisch InformatieSysteem Oost-Vlaanderen 

Digitaal ortografische kaart van de gemeente Waasmunster (middenschalig, kleur, provincie Oost-
Vlaanderen, Copyright Eurosense Belfotop NV, 2008) 

Datum: 2009 

Schaal: 1/1000 

 
 
Nationaal Geografisch Instituut 

Afdruk van de topografische kaart van België, 14/7-8: Wachtebeke-Lokeren 

Afdruk van de topografische kaart van België, 15/5-6: Sint-Niklaas-Temse 

Datum: 2000 

Schaal: 1/20000 
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