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 2  Probleemstelling en indeling 

De geschiedenis van het West-Zeeuwse landschap en van andere kustlandschappen in de 

Vlaamse regio is er een waar reeds sinds lange tijd interesse voor bestaat. De problematiek 

van verdronken en verdwenen landschappen is dan ook een intrigerend onderwerp. Aan de 

hand van een waaier aan bronnen gaven de eerste studies op dit vlak een beeld van de 

historische landschappen in de regio, maar dit gebeurde wel steeds op een beschrijvende, 

zuiver historische wijze. De ontwikkeling van nieuwe technieken en methoden zorgde er in de 

laatste jaren echter voor dat deze manier van werken aangevuld kon worden. Vooral de 

opkomst van GIS
1
 zorgde voor een omwenteling, aangezien de historische gegevens die het 

onderzoek opleverde nu ook in ruimtelijke informatie omgezet konden worden. Een 

multidisciplinaire aanpak is hiervoor echter onontbeerlijk, aangezien ook archeologisch en 

geografisch onderzoek noodzakelijk zijn om een volledig beeld te kunnen geven van het 

vroegere landschap. Een goed voorbeeld is het lopende VNC-project “Verdwenen 

Cultuurlandschappen” dat in een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen en 

onderzoekers deze multidisciplinaire werkwijze toepast op een groot geografisch gebied. 

Voor ons was het echter niet mogelijk een dergelijke aanpak toe te passen, aangezien dit 

onderzoek in het kader van een licentiaatsscriptie slechts door een enkele onderzoeker op een 

relatief korte tijdsspanne uitgevoerd werd. Desalniettemin hebben we getracht om een zo 

volledig en correct mogelijk beeld te geven van het vroegere landschap en de sociale 

verhoudingen in ons gebied. 

 

Dat gebied hebben we beperkt tot de Oude Groedsche Polder, of tenminste het gebied dat 

we vandaag op de topografische kaart onder die naam terugvinden, aangezien het niet altijd zo 

benoemd is geweest. Deze polder beslaat het gebied rond het huidige dorp Groede, dat zich 

een vijftal kilometer ten noorden van Oostburg bevindt. Er zijn verschillende redenen die dit 

tot een interessant onderzoeksgebied maken. Ten eerste betreft het hier het rijke 

bronnenmateriaal, dat in deze studie vooral bestaat uit ommelopers. Een ommeloper was een 

soort kadaster avant-la-lettre dat in kustgebieden diende om de dijkgeschoten of belastingen te 

berekenen. Dit waren lasten die de eigenaars binnen het betreffende gebied, dat aangeduid 

werd met onder andere de termen watering en waterschap, moesten betalen voor het 

onderhoud van de dijken en waterwegen. Infra gaan we dieper in op deze bronnen, maar we 

                                                
1
 Geografische Informatiesystemen 
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willen hier nog vermelden dat we voor ons onderzoek gebruik maakten van drie ommelopers: 

een exemplaar uit 1415, een uit 1552 en ten slotte het jongste exemplaar dat uit 1617 stamt. 

De keuze van het onderzoeksgebied werd overigens direct door deze drie hoofdbronnen 

bepaald: aangezien de twee vroegste ommelopers en de laatste ommeloper niet volledig het 

zelfde gebied omschrijven hebben we ervoor gekozen de doorsnede te nemen van de gebieden 

die erin beschreven worden. 

De tweede reden voor de keuze van het gebied ligt in de geschiedenis ervan, die in zeer 

grote mate bepaald werd door de opzettelijke inundaties in de Tachtigjarige Oorlog die ervoor 

zorgden dat grote delen van Zeeuws Vlaanderen gedurende lange tijd onder water stonden. 

Aangezien we hier later op terug zullen komen zullen we er hier niet te diep op ingaan. Van 

belang is wel dat, terwijl bepaalde andere gebieden soms wel een eeuw onder water bleven 

staan na deze overstromingen, de omgeving van Groede na ongeveer dertig jaar reeds 

opnieuw ingepolderd werd. In welke mate het landschap na de herinpoldering nog lijkt op dat 

van ervoor is dan ook een van de onderzoeksvragen van deze studie.  

 

Wat de periode betreft die we zullen onderzoeken moeten we tevens duidelijke grenzen 

stellen. Deze blijven echter altijd relatief, aangezien een landschap niet perfect af te bakenen 

valt in tijd of ruimte. De vroegste informatie die we bezitten is afkomstig uit 1415, het jaar 

waarin de vroegste ommeloper opgesteld werd. Natuurlijk had het landschap uit dat jaar zijn 

oorsprong in een vroegere periode, zodat onze studie zich ook in beperkte mate op de jaren 

voor 1415 toespitst. Aangezien we voord die periode echter niet over bronnen beschikken 

gaan we hier echter niet te diep op in. 

Het opstellen van een einde van de onderzoeksperiode is moeilijker. Onze laatste 

ommeloper dateert van 1617, zodat dit eigenlijk onze 'terminus ante quem' is. We zullen in dit 

onderzoek echter regelmatig de link leggen met het hedendaagse landschap, zodat deze 

terminus niet al te strikt opgenomen mag worden. Desalniettemin kunnen we toch grofweg 

stellen dat het onderzoek zich vooral toespitst op de periode 1415-1617, met een focus op de 

jaren waarin de ommelopers hun oorsprong vonden, namelijk 1415, 1552 en 1617. 

 

Het onderzoek zelf zal zich vooral toespitsen op twee onderwerpen: enerzijds de 

geschiedenis van het landschap en anderzijds de eigendomsverhoudingen. We zullen beide 

onderwerpen hoofdzalelijk bestuderen aan de hand van de ommelopers, maar voor het eerste 

deel zullen we tevens historische kaarten en luchtfoto's gebruiken, omdat deze ons in staat 

stellen de ruimtelijke informatie uit de ommelopers correct te interpreteren.  
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Beide onderzoekselementen vinden hun plaats in het model van het 'Social Agro-System' 

dat door Erik Thoen ontwikkeld werd, waarbij elementen uit verschillende 

onderzoeksdisciplines gecombineerd worden om een volledig beeld te kunnen geven van de 

situatie in een bepaalde regio
2
. Thoen stelt in een toepassing van dit model dat zich in het 

Vlaamse kustgebied een ontwikkeling van een Commercial Survival Economy naar een 

Commercial Business Economy voltrok. Die eerste is een sociaal-economisch systeem 

waarbij vooral veel kleine boeren met een beperkt bezit dankzij hun landbouwactiviteiten 

zelfvoorzienend waren, en tevens in beperkte mate voor de markt goederen produceerden 

dankzij proto-industriële activiteiten. De commercial business economy is een model waarbij 

de bedrijven over het algemeen groter zijn en uitsluitend voor de markt produceren. De 

evolutie van het ene naar het andere systeem hing samen met veranderende sociale 

verhoudingen en ook met een veranderend landschap, bijvoorbeeld wat de organisatie van de 

percelen betreft.  

Bij de reconstructie van het landschap zullen we ons vooral toeleggen op het onderzoek 

naar enerzijds de infrastructuur, die bestond uit dijken, wegen, waterlopen en puntobjecten, 

zoals molens, kerken en andere gebouwen, en anderzijds de percelering binnen het gebied. 

Het feit dat we gegevens bezitten van drie tijdstippen in drie verschillende eeuwen zorgt 

ervoor dat  we ons hier niet tot de beschrijving van een bepaalde situatie moeten beperken 

maar dat we een overzicht kunnen bieden van de evolutie van deze componenten in de tijd, 

om aldus een beter beeld te krijgen van de veranderingen die uiteindelijk mee het huidige 

landschap hebben bepaald. 

Het sociaal-economische luik van de studie zal zich hoofdzakelijk beperken tot het 

onderzoek naar eigendomsverhoudingen. In grotere mate dan de reconstructie van het 

landschap zal dit luik ons gegevens verschaffen met betrekking tot de eventuele overgang van 

een Commercial Survival Economy naar een Commercial Business Economy en zullen we 

dus vooral hier de theorie van Thoen kunnen toetsen aan onze eigen gegevens. 

 

We zullen ons onderzoek als volgt indelen: allereerst zullen we een beknopte beschrijving 

geven van het ontstaan van het gebied en de verdere geschiedenis ervan. Daarna zullen we 

een overzicht bieden van de verschillende bronnen die we zullen gebruiken, met name de 

                                                
2
 THOEN (E;) „Social agrosystems‟ as an economic concept to explain regional differences. in: VAN 

BAVEL (B; J.P., HOPPENBROUWERS (P;) Landholding and land transfer in the North Sea area (late Middle 

Ages-19
th

 century). Brepols, Leuven, 2004, p. 48 



Inleiding  10 

ommelopers en de kaarten, en zullen we de werkwijze die we zullen aanwenden bij de 

reconstructie schetsen. 

Daarop zal het belangrijkste deel van deze scriptie volgen: de beschrijving van de 

onderzoeksresultaten, zowel wat betreft de landschapsreconstructie als de 

eigendomsverhoudingen. Deze zullen we niet chronologisch behandelen, maar we beginnen 

met de beschrijving van de gegevens uit de ommeloper van 1552, aangezien deze de rijkste 

bron vormt voor het landschap van voor de inundaties. Daarop zullen we de gegevens van 

1415 behandelen, om vervolgens die van 1617 te beschrijven. Tenslotte zullen we de 

gegevens kort en overzichtelijk schetsen en er onze conclusies uit trekken. 

 3  Ontstaan en beknopte geschiedenis van de Oude Groedsche 

Polder 
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Bij de bespreking van de geschiedenis van Groede moeten we in het achterhoofd houden 

dat het hier niet om het huidige dorp Groede gaat, maar wel om het gebied waar dit dorp 

oorspronkelijk deel van uitmaakt, dat we afgebeeld hebben op figuur 1. Voordat er zelfs nog 

maar sprake was van een dorp dat deze naam droeg, was Groede echter de benaming voor de 

schorren die zich uitstrekten ten noorden van de Yevendijk, de noordelijke begrenzing van het 

toen ingepolderde land in de omgeving van Oostburg dat deel uitmaakte van het Brugse 

Vrije.
3
 Deze schorren werden reeds in 1133 met de naam Groede aangeduid, dewelke volgens 

Gottschalk duidt op een groeiproces dus iets in de aard van 'het aangegroeide land' moet 

                                                
3
 LEPER (J.) Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945. George Michiels, Tongeren, 

1957, p. 80 

Figuu

r 1: Aflijning van het werkgebied 
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betekend hebben.
4
 Waarschijnlijk werden ze ingedijkt in 1252, aangezien in het jaar erop de 

westelijk gelegen Isenpolder zijn eerste oogst voortbracht, en beide polders door dezelfde 

noordelijke dijk begrensd werden.
5
 In de daaropvolgende jaren werden steeds verder naar het 

noorden nieuwe polders ingedijkt, zodat de Oude Groedsche Polder, die we hier zullen 

behandelen, niet meer rechtstreeks aan de Honte, zoals de Westerschelde toen nog heette, 

grensde. Het gebied ten oosten van de Oude Groedsche Polder, dat oorspronkelijk Vrabersdijk 

heette en later de naam Baarzande zou dragen, strekte verder oostwaarts tot aan de kust. 

Baarzande zou overigens later deel gaan uitmaken van de Groedewatering, wat onze gegevens 

betreft zo vroeg als 1415 en waarschijnlijk nog vroeger. 

Na de voorspoedige periode die de dertiende eeuw was voor westelijk Zeeuws-Vlaanderen 

bracht de veertiende eeuw echter problemen mee: een dalende conjunctuur, 

oorlogshandelingen en zeker niet in het minst overstromingen riepen een halt toe aan het 

aanslibben van nieuwe schorren en het ontginnen van nieuwe gebieden.
6
 Desondanks werd in 

het begin van deze eeuw de parochie Moorskerke gesticht, die het dorp Groede besloeg. 

Volgens Gottschalk moet de nederzetting echter ouder zijn.
7
 Waarschijnlijk was de bevolking 

reeds vanaf de indijking in het nieuw ontgonnen gebied aangegroeid en had deze zich vooral 

geconcentreerd tegen de noordelijke dijk van de Oude Groedsche Polder aan, waarna de vraag 

naar een eigen kerk geleid moet hebben tot de stichting van een nieuwe parochie. 

Hoewel in de veertiende eeuw verschillende rampen elkaar opvolgden, culminerend in de 

opeenvolgende overstromingen van 1375/76, 1394 en 1404, waarbij een groot gebied onder 

water liep, bleef de Oude Groedsche Polder gespaard van rechtstreeks watergeweld Andere 

gebieden, zoals de Isenpolder en enkele noordelijker gelegen polders overstroomden wel bij 

de eerste stormvloeden, net zoals een deel van Vrabersdijk het hard te verduren had bij de Sint 

Elisabethsvloed van 1404.
8
 De eigenaars binnen de Groedewatering moesten ondanks de 

beperkte schade in het eigen gebied in 1388 wel een extra geschot betalen voor de aanleg van 

een nieuwe dijk die in het waterschap de Oude Yevene aangelegd moest worden.
9
 Ze werden 

                                                
4
 GOTTSCHALK (M.K.E.) Historische geografie van westelijk Zeeuws-Vlaanderen I: tot de Sint 

Elisabethsvloed van 1404. De Bataafsche Leeuw, Dieren, 1983 (eerste druk 1955), p. 23 

5
 Ibid. p. 101 

6
 Ibid. pp. 129-130 

7
 Ibid. p. 129 

8
 Ibid. pp. 164; 202 

9
 Ibid. p. 180 
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dus niet helemaal gespaard van de gevolgen van de overstromingen, maar het landschap zelf 

ondervond geen directe invloed van de rampen van het einde van de veertiende eeuw. 

De vijftiende eeuw bracht ook problemen mee: in 1436 vielen de Engelsen binnen langs de 

Honte, en zaaiden zowel zij als de Brugse troepen die hen kwamen tegenhouden vernieling en 

paniek in het gebied, waarna in Groede verschillende sluizen, bruggen en watergangen 

hersteld moesten worden, wat opnieuw een hoger geschot opleverde in de watering.
10

 Een 

belangrijke verandering in deze periode was het verleggen van de afwateringssluis, die zich 

voordien waarschijnlijk bij Ter Couder Yde aan de oostkust bevond, naar de nieuwe 

nederzetting Nieuwerhaven.
11

 Verschillende stormvloeden gedurende de vijftiende eeuw, 

waaronder een in 1491, zorgden opnieuw voor problemen in de Groedewatering, met opnieuw 

een verhoogd geschot als gevolg. Hoewel in westelijk Zeeuws Vlaanderen een algemene 

economische malaise heerste tegen het einde van de vijftiende eeuw werden er toch meerdere 

nieuwe bedijkingen gedaan, waaronder die van het Breskenszand ten noorden van de polders 

aan de kust van Groede, die in 1527 voltooid werd.
12

  

Tot de jaren '80 van de zestiende eeuw bleef Groede gespaard van grote rampen, maar in 

het kader van de Tachtigjarige Oorlog stak men in die periode op verschillende plaatsen in 

Vlaanderen, waaronder Antwerpen, de dijken door om het land te laten onderlopen en de 

opmars van de Spaanse troepen tegen te houden.
13 

In Groede zelf vernietigden de bewoners in 

1583 waarschijnlijk de sluis bij Nieuwerhaven, waarna ze naar Vlissingen uitweken.14 In 

Zeeuws-Vlaanderen was uiteindelijk minstens 80% van het gebied overstroomd.15 Sommige 

gebieden bleven na deze overstromingen zo lang onder water staan dat het landschap van voor 

de oorlog volledig verdween onder een dikke laag klei waarop een volledig nieuw, veel 

planmatiger aangelegd landschap ontstond. Groede werd echter relatief snel ingedijkt: in 1613 

was de bedijking reeds voltooid, zoals onze bronnen vermelden. De heringedijkte gebieden, 
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waar Baarzande nog geen deel van uitmaakte omdat het nog steeds overstroomd was, werden 

verenigd in een niewe Groedewatering, die zowel alle noordelijke polders, de Oude 

Groedsche Polder en de huidige Nieuwe Groedsche of Oude Yevepolder omvatte. Deze 

centralisatie was de voortzetting van een tendens die reeds in de vijftiende eeuw aanwezig 

was, waarvan de eenmaking van Groede en Baarzande een duidelijk voorbeeld vormt.. 

 4  Bronnenmateriaal en methodologie 

 4.1 Ommelopers & verwerking 

 4.1.1 Context en kritiek 

Zoals we reeds aanhaalden zijn de belangrijkste bronnen voor dit onderzoek diverse 

ommelopers. Een ommeloper is een soort kadaster avant-la-lettre afkomstig uit een 

kustgebied waarin van een bepaalde watering of polder, alle percelen in het gebied op 

systematische wijze opgetekend werden. Het doel van deze optekening was de berekening van 

het dijkgeschot, een belasting die betaald moest worden door de eigenaars. Die berekening 

gebeurde op basis van hun totale bezit: er werd een bepaald geschot vastgelegd voor een 

bepaalde bezitsoppervlakte, waarop dan het uiteindelijke geschot per eigenaar betaald werd. 

Deze lasten waren nodig voor het onderhoud van de dijken, sluizen en waterwegen die het 

gebied in kwestie tegen watergeweld moesten beschermen. Aangezien er op het vlak van de 

eigendomsverhoudingen geregeld het een en ander veranderde, moest er om de zoveel jaar 

een nieuwe ommeloper opgesteld worden. Dat dit echter niet even stelselmatig gebeurde als 

in principe nodig was
16

 werd goedgemaakt door de ommelopers verder aan te vullen met de 

veranderingen die plaatsvonden tot het moment dat er een nieuw exemplaar opgesteld werd.  

De ommelopers bevatten een schat aan informatie met betrekking tot het landschap dat ze 

beschrijven, aangezien de perceelsbeschrijvingen vaak informatie gaven over vorm, grenzen 

en andere elementen betreffende het perceel, zoals we infra gedetailleerder zullen beschrijven.  

 

Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van drie exemplaren uit drie verschillende 

eeuwen: een ommeloper uit 1415, één uit 1552 en ten slotte één uit 1617. Deze laatste 

ommeloper bevat als enige van de drie kaarten, waar we dankbaar gebruik van maakten bij de 
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reconstructie van het landschap uit zowel deze als de vorige ommelopers. Dat een ommeloper 

kaarten bevatte, was vooral het geval vanaf het einde van de zestiende eeuw, voordien was dit 

een uitzondering.  

 

Bij de verwerking van elk van deze drie bronnen werden we met bepaalde problemen 

geconfronteerd. De vroegste ommeloper, die van 1415, werd zeer goed bewaard. Slechts hier 

en daar werden er verbeteringen uitgevoerd door de schrijver van het document zelf. De enige 

latere aantekeningen die we terugvinden zijn afkomstig van de oorspronkelijke eigenaar van 

het document, het Sint-Janshospitaal te Brugge. Dat had haar eigen bezit in het gebied telkens 

aangeduid met een kruisje en had er op de binnenkaft een tafel die verwees naar de 

betreffende pagina‟s van opgesteld. Andere latere aantekeningen betreffen de volgende 

eigenaar van het perceel.  

Een nadeel aan de ommeloper van 1415 is het ontbreken van tussentijdse totalen per bezit, 

enkel de totale som van de watering geeft een idee van de totale oppervlakte, maar aangezien 

we slechts een gedeelte van de ommeloper inventariseerden konden we dit niet gebruiken om 

na te gaan of de oppervlakten van de percelen wel correct waren. 

 

De ommeloper van 1552 geeft wat dit betreft meer informatie: elke omschrijving van een 

begin wordt afgesloten met een totale oppervlakte ervan. Het grootste probleem met deze 

ommeloper is dat hij lichte waterschade opgelopen heeft, waardoor bepaalde 

perceelsoppervlakten zo goed als onleesbaar zijn, wat ook bij veel andere zestiende en 

zeventiende-eeuwse ommelopers het geval was.
17

 Met behulp van een kopie van de hand van 

J. De Hullu en de totalen per begin konden we deze echter voor alle gevallen reconstrueren. In 

veertien gevallen konden we de oppervlakten rechtstreeks opnemen uit het afschrift, terwijl 

we in drie gevallen op onze eigen berekeningen moesten afgaan omdat de oppervlakte die het 

afschrift opgaf niet klopte met de som van het begin.  

Dat de problemen binnen de perken bleven hebben we ook grotendeels te danken aan het 

feit dat de huidige Oude Groedsche Polder, die ongeveer het gebied dat we voor 1552 zullen 

bespreken omvat, slechts een gedeelte van de ommeloper vormt. Bepaalde andere delen van 

de ommeloper die voor ons geen nut hadden waren veel erger beschadigd, wat veel grotere 

problemen zou hebben opgeleverd. 
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Met de ommeloper van 1617 hadden we geen grote problemen. De percelen zijn hier 

genummerd volgens een systeem dat moet zijn ingevoerd bij de herindijking in 1613, en 

hoewel deze nummering de situatie in 1617 niet meer volledig weerspiegelde, werd telkens 

duidelijk aangegeven over welke verschillende nummers het ging wanneer het een 

samengevoegd perceel betrof, of over welk nummer het ging in het geval van een gesplitst 

perceel. De enige onduidelijkheid in de ommeloper betreft enkele percelen die het  

gemeenschappelijk eigendom waren van verschillende geestelijke instellingen die tevens 

afzonderlijk gronden bezaten. Deze problematiek wordt infra behandeld. 

 4.1.2 Structuur 

Volgens De Kraker bestaat een ommeloper uit vijf hoofdcomponenten.
18

 De eerste hiervan 

is de 'aanhef', gevolgd door de 'percelering' die opgedeeld is in 'beginnen'. Het document 

wordt beëindigd met een 'afsluiting', en bevat ten slotte nog meerdere 'bijzonderheden'. 

Hieronder zullen we de drie ommelopers beschrijven aan de hand van deze componenten. 

 4.1.2.1 De aanhef 

De aanhef van een ommeloper bevat gebruikelijk informatie over het gebied, de namen van 

de landmeters die de haar opstelden en het tijdstip waarop dit gebeurd is. In de ommeloper 

van 1552 werd deze informatie bondig weergegeven. In vier regels wordt gezegd dat de 

ommeloper in 1552 met roede en bast opgemeten, opnieuw verhoofd en opgesteld werd door 

Fransois vander Poorte, gezworen landmeter van het Brugse Vrije, in opdracht van Willem de 

Cuenijnck, ontvanger van de watering. Met verhoofd wordt wellicht het opnieuw opdelen van 

het gebied in beginnen aangeduid, wat zeer waarschijnlijk is, aangezien de verdeling van de 

beginnen in 1552 anders was dan in 1415. De roede en de bast die vermeld worden, waren 

meetinstrumenten voor het bepalen van de perceelsgrootte door de landmeter, die bij het 

opmeten elk perceel afzonderlijk opmat. 

 

In de ommeloper van 1415 krijgen we veel minder informatie. Hier blijft de aanhef beperkt 

tot een regel in de hoofding van het eerste begin die niet meer vertelt dan dat het hier om een 

„houdinge‟ van de Groedewatering gaat. 
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In de ommeloper van 1617 krijgen we het tegenovergestelde. Hier bestaat de aanhef uit 

twee delen, enerzijds een hoofdtekst die twee bladzijden beslaat en anderzijds glossen op de 

eerste van diezelfde twee bladzijden. De hoofdtekst omschrijft allereerst het gebied waar het 

om gaat, namelijk Groede en de polders tussen Cadzand, Breskens en Nieuwerhaven. Verder 

wordt meegedeeld dat dit gebied opnieuw 'verhevent ende verhooft' werd in 1616 door 

Andries van Dijk in opdracht van de dijkgraven en gezworenen van de betreffende polders en 

wateringen, zoals ze ook voorkwamen in de vorige ommeloper van 1613. Die ommeloper van 

1613 was opgesteld en opgemeten met de  lantroede van Brugge door Cornelis Janssen de 

oude, Jacob Jan Symoenssen en Steven Jan Symoenssen, die alle drie gezworen landmeters 

waren. Diezelfde landmeters stelden eveneens de bijhorende kaarten op. Verder geeft de tekst 

nog informatie over de mate waarin infrastructuurelementen werden opgenomen in de 

opmetingen van de percelen. 

Het is eigenaardig dat de in de tekst de opsteller van de ommeloper niet aangeduid wordt 

als landmeter, aangezien het gebruikelijk was dat dit door een gezworen landmeter gebeurde, 

zoals het geval was voor de ommeloper van 1613. Aangezien deze landmeters wel vermeld 

worden gaat het hier waarschijnlijk om een bijgewerkte versie van de ommeloper van 1613, 

waar alle veranderingen die in de tussentijd gebeurd waren opgetekend werden in een nieuwe 

ommeloper in plaats van ze in de vorige bij te schrijven, zoals dat wel vaker gebeurde.
19

 Zoals 

we infra zullen zien is elk perceel op de kaarten, die volgens de tekst de situatie van 1613 

weerspiegelen genummerd, maar waren veel van deze genummerde percelen reeds opgesplitst 

of samengevoegd. De glossen bij de aanhef vermelden dat deze ommeloper 'bij de ghelanden 

specialijk gecommitteert' was. Hieruit kunnen we afleiden dat de situatie tussen 1613 en 1616 

zo sterk veranderd was dat de situatie onduidelijk was geworden, zodat de gelanden of 

eigenaars uit het gebied klaarheid wilden scheppen door een nieuwe ommeloper te laten 

opstellen, die slechts aangepast was ten opzichte van 1613 voor die percelen die van eigenaar 

veranderd waren. Het bijvoegen van de kaarten van dat jaar en het consistente aanduiden van 

de percelen met hun nummer uit 1613 zorgde ervoor dat de percelen zelf niet allemaal 

topografisch omschreven hoefden te worden. 

 4.1.2.2 De beginnen 

Bij het opmeten van de percelen voor de ommeloper werden deze percelen gegroepeerd in 

beginnen, die meestal begrensd werden door infrastructuurelementen. Dit heeft als gevolg dat 
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de beginnen zeer sterk in grootte kunnen verschillen. Zo is het kleinste begin voor ons gebied 

in de ommeloper van 1552, het derde, 8,85 hectare groot, terwijl het dertiende begin, het 

grootste uit het gebied, 92,78 hectare groot is. De beginnen ontlenen hun naam aan de formule 

waarmee ze gewoonlijk beschreven werden in de ommelopers, aangezien de beschrijving 

gewoonlijk begint met 'dit beghint van [...] inne', waarbij de ligging ten opzichte van het 

vorige begin aangeduid wordt. De beschrijving van een begin bevat ook andere informatie 

over de ligging ervan: in de ommelopers van zowel 1552 als 1617 geeft deze omschrijving 

aan wat de grenzen van het begin waren. We geven een voorbeeld uit de ommeloper van 

1552, met name de omschrijving van het derde begin, het Wepelspolderke. 

 

'Dit beghindt oost daer jeghens overe den Heerwech tusschen Schonewale Dijck ande 

zuudtzijde joncheer Andries van Briaerde dijck ende landt ande noordtsijde streckende metten 

oosthende anden zelve joncheer Andries van Briaerde dijc daer den uutwech over ligghet 

vande kinderen joncheer Cornelis van Belle hofstede daer Jacop de Brauwere up wuendt ende 

metten westhende anden Heerwech metten zuudtwesthoek ande muelenwal daer de 

westmuelen up staet ende heet dit beloop Wepels polderkin van westen inne'.
20

 

 

Naast hetgeen we reeds vertelden bevat deze beginsomschrijving nog twee andere 

elementen: enerzijds wordt een toponiem gegeven voor het begin, namelijk het 

Wepelspolderke. Dit was evenwel het enige begin in ons gebied dat een toponiem droeg.  

Het andere element is iets dat wel voorkomt in alle beginsomschrijvingen in de 

ommelopers van 1552 en 1617, namelijk de richting van waaruit men begon met het opmeten 

en beschrijven van de beginnen. Hier wordt dit omschreven met 'van westen inne', maar dit 

kon elke windrichting zijn. Aan het einde van elk begin wordt in de ommelopers van 1617 en 

1552 tevens de totale som van het begin opgegeven.  

Het laatste bijkomende element in beide ommelopers is de vermelding van de beginnen die 

in de vorige ommeloper in het beschreven gebied lagen. In de ommeloper van 1617 verwijst 

men hiervoor naar de ommeloper van 1552, wat zoals we infra zullen zien onze reconstructie 

opvallend gemakkelijker maakte. In 1552 wordt in de marge steeds het nummer van het begin 

in de vorige ommeloper geschreven, gevolgd door 'int houde'. Naar welke ommeloper hier 

verwezen wordt weten we niet, in elk geval is het niet die van 1415, aangezien de nummers 

van de beginnen niet overeenkomen.  
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Die ommeloper van 1415 geeft overigens veel minder informatie in de 

beginsomschrijvingen. Eigenlijk is deze term zelfs niet echt van toepassing, aangezien het 

hier eerder om een perceelsbeschrijving van het eerste perceel uit het begin gaat. Dat ziet er 

dan ongeveer als volgt uit: 'Dit beghint ande oosts(ijde) vanden Heerweghe voors(eid) ende 

ande noorts(ijde) vanden Yevendicke inden houc beoosten Jans Coppelare'.
21

  

Hier krijgen we enkel informatie betreffende het eerste perceel, zowel wat de ligging als de 

bewoners betreft. Zoals we infra zullen zien was deze summiere omschrijving van de 

beginnen een groot probleem om ze te kunnen reconstrueren, zodat we dat niet voor alle 

beginnen hebben kunnen doen. 

 

Voor ons gebied zullen we nooit meer dan veertien beginnen behandelen, maar een 

ommeloper bevat doorgaans meer beginnen, zoals ook voor de onze het geval is. De 

ommeloper van 1552 bevat in het totaal tweeënveertig beginnen, die van 1415 zevenendertig 

en die van 1617 vierentwintig. 

 4.1.2.3 De percelen 

Na de beginsomschrijving volgt in alle drie de ommelopers de omschrijving van de 

percelen in dat begin. Dit onderdeel vormt steeds het leeuwendeel van de ommeloper. 

Hieronder geven we een voorbeeld van een perceelsomschrijving uit de ommeloper van 1552. 

'De wedewe van Jan van Steenbeke over Cornelis f Pieter Doens ten noordthende daer an 

mette westzijde an dhoirs van Jacop Cuese cum suis landt streckende metten noordthende 

anden waterganck. I line LXXXI r.'
22

 

Als eerste wordt steeds de eigenaar van het betreffende perceel weergegeven, gevolgd door 

de vorige eigenaar, die voorafgegaan wordt door het voorzetsel over. Daarop wordt de ligging 

ten opzichte van het voorgaande perceel gegeven in de vorm 'ten [...] daer an', waarbij tussen 

de vierkante haken aangegeven wordt aan welke kant van het vorige het huidige perceel zich 

bevond. 'Hende' duidt hier aan dat het om een korte kant ging terwijl 'sijde' een lange kant 

omschrijft. 

Hierop volgt een beschrijving van de grenzen van het perceel, die zowel uit 

infrastructuurelementen als uit het land van andere eigenaars konden bestaan, en omschreven 

als: 'mette [...] -zijde/-hende an [...]'. In de opgegeven perceelsbeschrijving wordt dit direct 
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gevolgd door de oppervlakte van het perceel, die in de ommelopers van 1415 en 1552 in 

gemeten, roeden en lijnen opgegeven wordt, en in die van 1617 enkel in gemeten en roeden. 

Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. In verschillende gevallen bevat de perceelsbeschrijving 

meer dan deze informatie. Ook bewoning en/of bebouwing kunnen hierin vermeld worden, 

net zoals informatie over de vorm van het perceel. Sommige percelen worden omschreven als 

een 'lang smal stick' terwijl andere bijvoorbeeld 'een smalle steerte' hadden. Deze en andere 

vormbeschrijvingen waren uiterst bruikbaar bij het reconstrueren van de percelen.  

Vaak worden ook 'strijnghen' vermeld, waarbij een perceel vaak omschreven werd als 

bestaande uit een of meerdere ervan. Waarschijnlijk gaat het hier om verschillende stroken 

land die van elkaar gescheiden werden door greppels, met het oog op afwatering.
23

 

 

De omschrijvingen van de percelen in de drie ommelopers zijn echter niet volledig 

gelijklopend. In alle drie de ommelopers komen perceelsomschrijvingen voor waar slechts de 

eigenaar en eventueel de vorige eigenaar, de oriëntatie ten opzichte van het vorige perceel en 

de oppervlakte van het perceel vermeld worden. In de ommeloper van 1552 zijn deze 

zeldzaam, maar in die van 1415 zijn deze veel frequenter aanwezig, ze vormen er zelfs de 

meerderheid, zodat we voor die periode veel minder ruimtelijke informatie hebben. In de 

ommeloper van 1617 zien we eveneens dit soort beschrijvingen, maar daar komen deze 

slechts voor in het geval van gesplitste percelen, die eerst als een groot perceel beschreven 

worden met de vermelding van het nummer op de kaart, zodat we eigenlijk meer informatie 

hebben dan de perceelsomschrijving zelf direct impliceert. 

 4.1.2.4 De afsluiting 

Achteraan in een ommeloper bevindt zich gewoonlijk een stukje tekst dat de ommeloper 

afsluit. Hierin kan bepaalde informatie uit de inleiding herhaald worden en wordt soms ook 

nog eens een lijst van alle beginnen en hun totale oppervlakte gegeven. In onze ommelopers 

was dit echter niet altijd het geval. Zo ontbreekt de afsluiting in de ommeloper  van 1415 

volledig. De ommeloper wordt beëindigd met de vermelding van de totale oppervlakte van het 

gebied dat erin opgenomen werd.  

 

De ommelopers van 1617 en 1552 bevatten wel een afsluiting, die in beide gevallen bestaat 

uit een gekopieerde oorkonde, die een oorkonde bevat die waarschijnlijk uitgevaardigd werd 
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bij de afwerking van de ommeloper. Voor 1552 bevat deze afsluiting, die zich in de 

ommeloper na de totale som van het gebied bevindt, informatie betreffende de opdrachtgevers 

van de ommeloper, waaronder de belangrijkste eigenaars van het gebied terugvinden. Ook 

wordt verteld dat de opmetingen voor de ommeloper aangevangen werden op 5 september 

1552 en beëindigd werden in 25 november in datzelfde jaar. De oorkonde is uitgevaardigd in 

december 1552 en werd ondertekend door Fransois van der Poorte, de landmeter die de 

ommeloper opgesteld had. Ze vormt het enige deel van de afsluiting. 

 

In de ommeloper van 1617 bevat de afsluiting zowel een achteraf ingeschreven oorkonde 

als een gewoon geschreven stukje dat bij de rest hoort. Dat laatste stukje, dat we terugvinden 

na de totale som, vermeldt de datum waarin de ommeloper afgewerkt werd, namelijk 8 april 

1617. De oorkonde, die van 1618 dateert, is waarschijnlijk een kopie van een vidimus van een 

eerdere oorkonde waarin de landmeters van de oorspronkelijke ommeloper, die van 1613, de 

informatie uit de aanhef afgekort weergaven. Onder de tekst van het oorspronkelijke 

document is een klein stukje bijgeschreven waar de ondertekenaar, Abraham Nieuwers, een 

gezworen landmeter, aangeeft dat de ommeloper goedgekeurd werd. 

 4.1.2.5 Bijzonderheden 

Naast deze elementen kan een ommeloper nog bijkomende informatie bevatten. Het 

belangrijkste element hiervan voor ons is de aanwezigheid van latere aanpassingen, die 

gebruikelijk sloegen op de nieuwe eigenaar van het betreffende perceel. Hoewel sommige 

ommelopers zeer veel van deze aanpassingen bevatten was dit bij ons niet echt het geval. De 

meeste ervan vinden we terug in de ommeloper van 1552, waar de informatie echter nog 

steeds beperkt blijft. In die ommeloper wordt ook steeds de parochie waar de percelen op een 

bepaalde folio zich in bevonden vermeld in de rechterbovenhoek van elke rechtse bladzijde. 

Voor de latere beginnen die niet bij de Oude Groedsche polder werden ingedeeld werd in deze 

ommeloper in de zeventiende eeuw ook bijgeschreven wanneer ze al dan niet opnieuw 

ingepolderd werden. 

 

In de ommeloper van 1415  en 1617 bleven de latere aantekeningen veel beperkter. In die 

eerste wordt slechts hier en daar een volgende eigenaar weergegeven en worden de percelen 

van het Sint-Janshospitaal in Brugge, de eigenaar van het exemplaar, met een kruisje 

aangeduid. In 1617 werd in enkele uitzonderlijke gevallen de volgende eigenaar van een 

perceel in de marge bijgeschreven. 
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 4.1.3 Verwerking van de informatie uit de ommeloper 

Voor de verwerking van de gegevens uit alle drie de ommelopers zijn we op gelijke wijze 

te werk gegaan. Hiervoor maakten we gebruik van een databank, waarin we alle 

perceelsbeschrijvingen invoerden. Ook de omschrijvingen van de beginnen en de totalen 

daarvan namen we in de databank op als aparte records. De perceelsbeschrijvingen hebben we 

opgedeeld in kleinere stukken, zodat we per veld een zo laag mogelijke dichtheid kregen aan 

informatie, wat het verwerken ervan gemakkelijker maakte. De informatie die zich bevond in 

grotere velden hebben we gesystematiseerd om kwantitatieve analyse mogelijk te maken. 

 4.2 Kaartmateriaal & luchtfoto’s 

 4.2.1 Algemeen 

Hoewel de ommelopers een waardevolle bron vormden bij het reconstrueren van het 

landschap in de Oude Groedsche polder is het onmogelijk om met enkel de informatie die ze 

bieden een cartografische reconstructie te maken. Ze omschrijven namelijk vaak de ligging 

van beginnen en percelen aan de hand van infrastructuurelementen die we niet noodzakelijk 

nog terugvinden in het hedendaagse landschap. Omwille van deze reden hebben we deze 

informatie aangevuld met kaarten van het gebied. Deze kaarten zijn grotendeels echter veel 

jonger dan het landschap dat we proberen te reconstrueren, vooral wat betreft 1415, aangezien 

er in de lage landen amper kaarten bewaard werden uit de vijftiende eeuw.
24

 Desalniettemin 

bevatten ook latere kaarten waardevolle informatie, aangezien ze vaak landschapselementen 

weergeven die intussen verdwenen zijn.  

 4.2.2 De topografische kaart 

Als basiskaart voor de reconstructie van het landschap in de Oude Groedsche polder 

gebruikten we de hedendaagse topografische kaart. Hoewel deze geen specifieke informatie 

bevat over het historische landschap is ze onontbeerlijk. Enerzijds omdat ze ons toelaat de 

historische gegevens te vergelijken met het huidige landschap dat weergegeven wordt door de 

kaart, en anderzijds omdat ze het  mogelijk maakt een topografisch correcte reconstructie te 

maken. We gebruikten zowel een digitale als een papieren versie van deze kaart. De digitale 

versie, die afkomstig is uit het kadaster van Nederland, was het gemakkelijkste om mee te 
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  HARVEY (P.D.A.) Local and Regional Cartography in Medieval Europe. In: HARLEY (J.B.); 

WOODWARD (D.) Cartography in Prehistoric, Ancient en Medieval Europe and the Mediterranean. The 

university of Chicago press, Chicago/London, 1987, pp. 486 
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werken in een GIS-omgeving, omdat ze niet meer gedigitaliseerd hoefde te worden en op die 

manier digitaliseerfouten van onze kant vermeden konden worden. Deze kaart geeft overigens 

doordat ze afkomstig is uit het kadaster naast de gebruikelijke elementen ook perceelsgrenzen 

weer, die bruikbaar konden zijn voor de reconstructie. Het nadeel van deze digitale kaart is 

dat alles in een kleur weergegeven wordt en dat dus de verschillende landschapselementen 

niet goed van elkaar te onderscheiden zijn 

De papieren kaart is een uitgave van de Topografische Dienst Kadaster van Nederland op 

1:25000 die uitgegeven werd in 2005, wij gebruikten het kaartblad 67A. De terreininformatie 

van de kaart geeft de situatie van 2003 weer, het jaar waarin de gegevens ervoor werden 

opgemaakt. Het voordeel van deze kaart is dat ze duidelijk de verschillende 

landschapselementen weergeeft dankzij de codering ervan in verschillende kleuren. Het 

ontbreken van de perceelsgrenzen maakt de kaart in het algemeen ook overzichtelijker. 

Tenslotte geeft de kaart ook bepaalde toponiemen in de buurt weer. De combinatie van de 

papieren en de digitale versies van de topografische kaart maakte het ons mogelijk 

overzichtelijk te werken in een digitale omgeving zonder echter de informatie te verliezen die 

we enkel op de papieren versie kunnen terugvinden. 

 4.2.3 De kopie van de heraldische kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus door 

Pieter Claeissens (1561-1571) 

Deze kaart van het volledige Brugse Vrije vormt een zeer waardevolle bron voor de 

reconstructie van het landschap van voor de inundaties tijens de Tachtigjarige Oorlog, die 

zeer kort na het afwerken ervan plaatsvonden. We moeten echter opletten met de kaart 

aangezien ze niet overal even topografisch correct is. Pourbus was van opleiding namelijk een 

schilder. Ook de grote schaal zorgt ervoor dat er heel wat fouten in geslopen zijn. 

Desalniettemin hebben we de kaart goed kunnen gebruiken. Haar weergave van de 

infrastructuurelementen in het gebied was broodnodig om na te gaan of onze reconstructies 

ervan enigszins correct waren. Ook de weergave van de gebouwen in ons gebied hebben we 

kunnen gebruiken bij de verificatie van de gegevens uit de ommeloper, zowel wat de molens 

als de huizen betreft. 

 4.2.4 Kaart van de dijkage van Groede (1613-1664) 

Het betreft hier een kaart van de uitgebreide Groedewatering die de situatie van 1613 

weergeeft. De oorspronkelijke kaart van de hand van Cornelis Janssen de oude, Jacob Jan 

Symoenssen en Steven Jan Symoenssen, dezelfde landmeters die de ommeloper van 1613 
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opgesteld hadden is echter verloren gegaan, net zoals de kopie uit 1664, zodat de kaart die wij 

gebruiken een kopie is van de hand van D.W.C. Hattinga uit 1746. Deze kopie bevat naast de 

gegevens uit 1613 ook latere informatie, die er waarschijnlijk door Pieter Maertens, de maker 

van de kopie uit 1664, aan toegevoegd werd. Het gaat hier vooral om informatie met 

betrekking tot de bedijking van de omliggende gebieden. Waarschijnlijk werden er echter ook 

andere elementen aan toegevoegd. Het bewijs hiervoor vinden we in de afbeelding van een 

molen vlakbij het dorp Groede, op een plaats die deel uitmaakt van ons gebied voor 1617. De 

ommeloper vermeldt hier echter geen molen, net zoals de kaarten die er bij gevoegd werden 

er ook geen afbeelding van geven, hoewel ze hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig opgesteld 

werden en van dezelfde hand zijn als de oorspronkelijke kaart. Deze molen werd dus 

waarschijnlijk later toegevoegd. Dit is hoogstwaarschijnlijk ook het geval voor het 

leeuwendeel van de huizen en hofsteden die op de kaart afgebeeld staan, aangezien de 

ommeloper en de bijgevoegde kaarten een groot deel van deze ook niet vermelden of 

afbeelden. 

De kaart geeft voor het gehele gebied de infrastructuurlijnen en -punten weer, en geeft een 

zeer overzichtelijk beeld van het geheel. De perceelsgrenzen uit 1613 staan er allemaal op 

afgebeeld en elk perceel wordt weergegeven met  zijn oppervlakte en het nummer uit de 

ommeloper van 1613
25.

 Sommige percelen kregen daarnaast een kleurtje. De groene percelen 

op de kaart zouden eigendom geweest zijn van de erfgenamen van Walburg van Marnex, 

terwijl de gele percelen eigendom waren van het Baudeloklooster. Aangezien echter geen van 

beide eigenaars in onze ommeloper voorkomt moeten deze inkleuringen echter ook van latere 

datum stammen. 

 4.2.5 Kaarten bij de ommeloper van 1617 

Deze kaarten die we reeds meermaals vermeldden stammen hoogstwaarschijnlijk uit 1613, 

aangezien ze de situatie van dat jaar weerspiegelen. Elk van deze kaarten geeft een bepaald 

begin uit de ommeloper weer. Waarschijnlijk werden ze samen opgesteld met de 

overzichtskaart van 1613, en werden ze later ingebonden bij de ommeloper. Dat deze daar nu 

nog steeds deel van uitmaken mag een klein wonder heten, aangezien de meeste kaarten met 

het verloop der tijd uit de ommelopers verwijderd werden voor privégebruik of in aparte 

collecties ondergebracht werden.
26

 Het is natuurlijk ook  mogelijk dat de kaarten kopieën zijn, 

maar gezien de korte tijdsspanne tussen het opstellen en het inbinden en de vermelding in de 
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ommeloper dat de kaarten van de hand van de drie landmeters zijn die de ommeloper van 

1613 opstelden, is het waarschijnlijker dat het hier de oorspronkelijke kaarten betreft. Ze 

geven dezelfde landschapselementen weer als de voorgaande kaart, maar zijn wel met minder 

kleuren afgebeeld: de wegen en dijken werden weergegeven in het groen, terwijl de 

perceelsgrenzen en het water afgebeeld werden in het blauw. De schaal van de kaarten werd 

weergegeven op de laatste bladzijde van de ommeloper zelf.  

Deze kaarten waren uiterst bruikbaar voor de reconstructie van het landschap en de 

percelen van 1617 aangezien ze relatief nauwkeurig de ligging van de percelen en de 

infrastructuur weergeven. Ook voor de reconstructie van een groot deel van het zestiende-

eeuwse landschap waren ze een dankbaar vertrekpunt. 

 4.2.6 De kadasterminuten (1821) 

Naast voornoemde historische kaarten maakten we ook uitgebreid gebruik van de 

kadasterminuten voor het gebied, die opgesteld werden in 1821 door Adriaan Hansum op een 

schaal van 1:2500. Deze kaarten waren voor ons van een zeer groot nut omdat ze een 

betrouwbare referentie vormden voor de kaarten uit 1613. Aangezien namelijk veel van de 

perceelsgrenzen uit die periode overbleven, maar de kaarten zelf niet altijd volledig op de 

moderne topografische kaart in te passen waren, enerzijds door het verdwijnen van sommige 

infrastructuurelementen en anderzijds door fouten bij het opstellen van de kaarten zelf, 

konden we de kadasterminuten gebruiken om duidelijkheid te scheppen waar dit nodig was.  

 4.2.7 Luchtfoto's 

Tenslotte maakten we ook gebruik van luchtfoto's van het gebied. De luchtfoto's die we 

hier gebruikten zijn verticale opnamen afkomstig uit de Foto-Atlas Zeeland, en zijn in het 

zwart-wit afgebeeld. Aangezien ons gebied op de grens tussen vier verschillende foto's lag 

moesten we deze vier foto's combineren.
27

  

Ons gebruik van de luchtfoto's bleef eerder beperkt, we gebruikten hen enkel om 

ontbrekende of verdwenen grenzen aan te vullen, hoofdzakelijk in het oostelijke deel van ons 

gebied.  
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 4.3 GIS & werkwijze 

 4.3.1 GIS 

In het decreet GIS-Vlaanderen van 17 juli 2000 wordt GIS, wat staat voor geografische  

informatiesystemen, omschreven als een 'informatiesysteem voor het opbouwen, beheren, 

verwerken, presenteren, integreren en communiceren van geografische informatie.'
28

 Deze 

definitie probeert op een zo breed mogelijke manier alle functies van een GIS aan bod te laten 

komen. Enkele elementen van deze definitie zullen we hier nader bespreken. Het eerste dat 

we willen verduidelijken is het presenteren van de geografische informatie. Dit gebeurt in een 

GIS aan de hand van kaarten, die toelaten de gepresenteerde gegevens overzichtelijk weer te 

geven. Een GIS is echter meer dan een computerprogramma om kaarten te maken. Het 

verschil met een gewone kaart is dat elk element in een GIS gekoppeld kan worden aan een 

database met diverse gegevens. Die gegevens kunnen dan ruimtelijk voorgesteld en 

gemanipuleerd worden, en kunnen desgewenst opnieuw op een kaart afgebeeld worden. 

Wat het opbouwen van ruimtelijke informatie in een GIS betreft spreken we gewoonlijk 

van het digitaliseren van ruimtelijke informatie. Dit kan op meerdere manieren gebeuren. Een 

hiervan is het georefereren of 'warpen' van een digitale afbeelding. Hierbij duidt men 

gemeenschappelijke punten op de te digitaliseren afbeelding en op een reeds gedigitaliseerde 

basiskaart aan, waarop het GIS de nieuwe kaart op de oude inpast.  

 

Geografische informatie kan ook manueel ingebracht worden in een GIS. Belangrijk 

hiervoor is het onderscheid tussen een rasterGIS en een vectorGIS. Die eerste modelleert de 

ruimtelijke informatie aan de hand van pixels, die elk een bepaalde waarde bevatten. Een 

vectorGIS gebruikt echter polygonen om de geografische informatie weer te geven. ArcGIS, 

het programma dat wij gebruikten voor de reconstructie van het laat-middeleeuwse landschap 

in de Oude Groedsche Polder, is een voorbeeld van de tweede soort. 

Het programma ArcGIS werkt zoals gezegd hoofdzakelijk als een vectorGIS, waarbij de 

informatie opgedeeld wordt in punten, lijnen en 'polygonen', of veelhoeken. Die laatste zijn 

vlakobjecten die bepaald worden door de hun grenzen.
29

 Om de percelen en de beginnen uit 

de ommelopers te visualiseren gebruikten we polygonen, aangezien deze ons toelieten de 

oppervlakte van het weergegeven veld te berekenen. De infrastructuurlijnen gaven we weer 
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aan de hand van lijnen en de puntrelicten aan de hand van punten. Elk van deze elementen 

wordt in ArcGIS weergegeven als een 'layer' of kaartlaag. Zo bevat ons GIS onder andere een 

kaartlaag met de percelering van 1552, afgebeeld als polygonen, een met de dijken die we in 

het huidige landschap kunnen herkennen, afgebeeld als lijnen, en een met de molens en 

kerken in het gebied, die weergegeven worden als punten. Deze kaartlagen kunnen 

opgeslagen worden als een 'shapefile' of in een 'geodatabase', een nieuwer formaat, dat 

meerdere lagen tegelijk kan bevatten in tegenstelling tot de shapefile. 

Naast informatie die aan de hand van vectoren weergegeven wordt kan ArcGIS echter ook 

gebruik maken van rasterafbeeldingen. De kaarten die we gebruikten voor de reconstructie 

zijn hier een voorbeeld van. Deze kaarten hebben we in ons GIS ingebracht door ze te 

georefereren. 

 4.3.2 Werkwijze 

Bij het reconstrueren van het landschap in de verschillende periodes zijn we van start 

gegaan met de ommeloper van 1617. Aangezien deze kaarten bevatte waarop de percelen 

aangeduid was het een gemakkelijke taak om deze te digitaliseren in een polygonenlaag die 

we dan konden linken aan de gegevens uit de ommeloper zelf. Het enige probleem was dat de 

kaarten uit de ommeloper de situatie van 1613 weergeven, terwijl zoals we reeds vermeldden 

reeds een groot aantal percelen gesplitst of samengevoegd was tussen 1613 en 1617. Om dit te 

corrigeren hebben we zelf deze veranderingen toegepast op de perceelskaart. Een gevolg van 

deze werkwijze is echter dat aangezien de gesplitste percelen niet nader ruimtelijk gesitueerd 

werden deze percelen op de kaart eerder schematisch dan topografisch werden weergegeven. 

Hoewel de oppervlakte overeenkomt met die uit de ommeloper mogen de ligging binnen het 

oude perceel en de vorm zeker niet als absoluut geïnterpreteerd worden. Ondanks deze factor 

hebben we op deze manier een representatieve en bruikbare perceelskaart kunnen opstellen 

voor 1617. 

 

Wat 1552 betreft waren de moeilijkheden veel groter. Uiteraard maakte het ontbreken van 

kaarten onze taak veel ingewikkelder, zodat we onze reconstructie allereerst moesten baseren 

op de gegevens uit de ommeloper in combinatie met de ruimtelijke gegevens uit 1617 en 

1613. Allereerst moesten we de ligging van de beginnen in 1552 weten te reconstueren. Dit 

was mogelijk dankzij de vermelding in de ommeloper van 1617 van de oude beginnen die het 

gebied besloegen waar de nieuwe beginnen deel van uitmaakten. Vooral in het oostelijke deel 

van de Oude Groedsche Polder was de situering van de beginnen niet voor de hand liggend, 
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aangezien de overstromingen vanuit de Nieuwerhavense Kreek daar het ergst huisgehouden 

hadden. De waterlopen die hier de grenzen van de beginnen vormden waren gedeeltelijk 

verlegd of verdwenen, zodat we luchtfoto's moesten gebruiken voor de reconstructie ervan in 

combinatie met onze kennis van de oppervlakten der beginnen. Het reconstrueren van de 

percelen was evenmin een gemakkelijke taak. Eerst en vooral hebben we ze met de hand 

geschetst per begin, om te vermijden dat we ons teveel zouden laten beïnvloeden door de 

perceelskaarten van 1613. Enkel daar waar we aan de ommeloper niet genoeg hadden hebben 

we toch gebruik gemaakt van deze kaarten voor onze eerste schetsen. Dit was vooral het geval 

voor de beginnen die niet in rijen percelen opgedeeld konden worden. 

 

Na het afwerken van deze geschetste perceelskaarten hebben we deze proberen omzetten in 

een grote kaart in ArcGIS, waarbij we de schetskaarten en de perceelskaarten van 1613 en 

1617 naast elkaar legden. Opnieuw was dit het gemakkelijkst ten westen en ten zuiden van het 

dorp Groede, en was het het moeilijkst om de percelen in de oostelijke en meer bepaald de 

zuidoostelijke beginnen te reconstrueren, aangezien de kaarten van 1613 hier in het geheel 

niet overeenkwamen met onze schetsen. In die beginnen hebben we de percelen 

gereconstrueerd op basis van de grenzen die we kenden, de perceelsoppervlakten en de 

onderlinge relaties tussen de percelen die de ommeloper vermeldt. De ligging en vorm van de 

percelen is voor deze beginnen, met name het veertiende, vijftiende en zestiende, veel minder 

zeker dan voor de andere. 

 

De beginnen van 1415 konden we ten slotte gedeeltelijk reconstrueren aan de hand van de 

infrastructuurelementen die de grens ervan vormden. Aangezien opnieuw de oostelijke 

beginnen minder duidelijk begrensd werden door infrastructuurelementen, maar de 

ommeloper voor hun lokalisatie eerder refereert aan percelen uit vorige beginnen, waar we 

niet veel aan hadden aangezien we omtrent de percelen nog veel minder informatie hadden, 

konden we die beginnen  niet reconstrueren.



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 29 

III  Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 

 1  Het landschap en de eigendomsverhoudingen in de ommeloper 

van 1552 

 1.1 Algemeen 

Voor de reconstructie van het landschap zullen we beginnen met de situatie van 1552, 

aangezien die de hoofdmoot van onze landschapsreconstructie omvat. Na een omschrijving 

van de infrastructuur, de bebouwing, de beginnen en de percelen zullen we ook een overzicht 

geven van de eigendomsverhoudingen uit de ommeloper van 1552. 

 1.2 Afbakening van het gebied en infrastructuur 

 1.2.1 Afbakening van het gebied 

Alvorens een beschrijving te geven van de infrastructuurlijnen in het gebied zullen we 

eerst een beeld geven van de ligging van dat gebied in zijn moderne omgeving. De grenzen 

ervan hebben we uiteraard pas kunnen vastleggen door ons onderzoek naar de 

infrastructuurlijnen die er de grens van vormden, maar we springen hier even vooruit om de 

duidelijkheid te bevorderen. In de drie periodes die we zullen bespreken is dit gebied namelijk 

niet altijd volledig hetzelfde, aangezien het bepaald werd door de indeling van het gebied in 

beginnen die niet overeenkwamen tussen de verschillende ommelopers.  
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Op de kaart hebben we een verschil gemaakt tussen de grenzen die nog steeds in het 

Figuur 2: Aflijning van het besproken gebied in 1552 
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landschap aanwezig zijn en grenzen die niet vastgelegd waren door infrastructuurlijnen of uit 

het landschap verdwenen zijn. Een meer gedetailleerder bespreking van de grenzen zelf geven 

we infra bij de bespreking van de infrastructuurlijnen en de beginnen. 

 1.2.2 Infrastructuurlijnen in het landschap 

De grenzen van ons gebied werden allemaal, op één geval na (zie infra) gevormd door 

infrastructuurlijnen in het landschap die we in drie categorieën kunnen opdelen: dijken en 

dijkputten, wegen en water. Sommige van deze elementen zijn intussen volledig verdwenen 

uit het landschap, niet in het minst door de inundaties van de jaren tachtig van de zestiende 

eeuw die vooral in het oostelijke deel van het gebied hun sporen nalieten. We konden ze 

echter allemaal min of meer nauwkeurig lokaliseren met behulp van luchtfoto‟s en oude 

kaarten. Naast deze lijnelementen waren er ook puntelementen die deel uitmaakten van de 

infrastructuur, met name twee molens en de kerk. Deze zullen we verderop bespreken. 

 1.2.2.1 Dijken en dijkputten 

Het gemakkelijkst te reconstrueren waren de dijken, die ons gebie zowel in het zuiden als in 

het noorden begrensden. De zuidelijke dijk noemde men de Yevendijk, die voor ons gebied en 

gedeeltelijk verder in oostelijke richting de grens vormde tussen de Groedewatering en de 

Oude Yevene, het waterschap ten zuiden ervan. Deze dijk vinden we vandaag nog steeds 

terug op de topografische kaart, in het westen als de Barendijk, die enkel van naam nog een 

dijk is, en in het oosten als de Schonedijkse weg. Volgens Gottschalk liep deze oorspronkelijk 

verder in zuidoostelijke richting tot Ijzendijke, en werd ze rond het jaar 1000 aangelegd
30

. 

Aangezien we ons in deze studie beperken tot het westelijk deel van de Groedewatering en het 

Nieuwland in het oosten niet bestuderen, kunnen we deze hypothese echter niet onderzoeken. 

Wat we wel konden vaststellen is dat de Yevendijk ook binnen het bestudeerde gebied de tijd 

niet ongeschonden doorstond. Met behulp van luchtfoto‟s en de kaart van de Groedewatering 

in 1617 (zie supra) konden we reconstrueren dat een deel van de dijk vroeger elders moet 

gelegen hebben. Ongeveer in het midden van het deel ten westen van het dorp Groede zien we 

nu een soort inham in de Barendijk, waar vroeger echter een uitstekende hoek geweest moet 

zijn. Op dit punt zien we op de kaart van 1613 waar de dijk reeds zijn huidige vorm 

aangenomen heeft, dat twee beginnen in zuidelijke richting over de dijk nog een perceel 

bevatten. Daarnaast zien we op de kaart eveneens een relict van de oorspronkelijke dijk die 

zich aan de zuidkant bevond van het meest westelijke van de twee percelen. 
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Hoogstwaarschijnlijk lag de dijk oorspronkelijk ten zuiden van de twee percelen die er in 

1613 overheen grepen en was deze bij de inundaties tijdens de Tachtigjarige Ooorlog 

gedeeltelijk beschadigd door een zijarm van de Nieuwkerkse kreek. De verlegging naar 

binnen toe vanuit de Groedewatering kan worden gezien als een defensieve maatregel tegen 

deze zeearm waar we op de kaarten uit 1613 aan weerskanten van de dijk nog restanten van 

zien. 

 

De noordelijke dijk was moeilijker te reconstrueren. Ten oosten van de Isenpolder vinden 

we hem nog terug in de vorm waarin hij bestond in 1552, waar hij de aangeduid werd als de 

oude polderdijk. Ongeveer 130 meter ten oosten van de noordelijk lopende Hoenderweg, ter 

hoogte van een huidige onverharde weg, liep de dijk verder naar het noordoosten. Daar zou 

hij als de “Joncheer Andries van Briaerde dijck” de noordgrens vormen van het 

Wepelspolderke, het derde begin van de Groedewatering in 1552, waarin de Westmolen van 

Groede zich bevond (zie infra). Hij vormde ook de oostgrens van deze polder waar hij 

uiteindelijk naar het zuiden afboog om samen met de uitweg van een hofstede loodrecht op de 

Schonewaledijk uit te komen. Deze dijk liep ten zuiden van de vorige, ongeveer evenwijdig 

ermee, en vormde de zuidgrens van de vernoemde polder. Ze stond in verbinding met de 

noordelijke dijk door middel van een deel van de in zuidelijke richting lopende  Heerweg, die 

voor een deel samenviel met de hierboven vernoemde huidige onverharde weg, die er 

mogelijk een restant van is. De Schonewaledijk liep uiteindelijk verder oostwaarts, opnieuw 

volgens het traject van de huidige weg die we terugvinden op de topografische kaart, om 

ongeveer aan de grens van het huidige dorp Groede over te gaan in een weg. De verdwenen 

delen van deze dijken konden we reconstrueren met behulp van de kaarten uit de ommeloper 

van 1617, waarop  hun oorspronkelijke ligging nog terug te vinden is. 

 

Ten oosten van het dorp Groede zien we opnieuw twee dijken die, mits enige 

onderbrekingen, vrijwel evenwijdig oostwaarts liepen. Op de Pourbuskaart is dit duidelijk te 

herkennen. De zuidelijke van de twee liep net zoals de Schonewaledijk in het westen uit op 

een weg die westwaarts het dorp inliep. In oostelijke richting liep hij verder volgens het 

traject van de huidige weg die de grens vormt tussen de Oude Groedsche Polder en de 

noordelijke Bloks- en Zuidwesthoekpolders tot op het punt waar de huidige Kruisdijkweg 

naar het zuiden afbuigt. Hier liep hij verder in (zuid)oostelijke richting in het verlengde van 

het laatste rechte stuk dat hij gemeen had met de huidige weg. Deze dijk had in het midden 

van de zestiende eeuw op zich echter geen functie meer. Ten oosten van het dorp, in het eerste 
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deel waar de weg in een dijk overging werd hij aangeduid als „heerweg ofte dijk‟, om daarna 

over te gaan in „wilent Jacob Boudins dijck oofte wech‟. Verder ten oosten bestond ze uit drie 

delen die omschreven werden als „wilent een dijck‟ die elk genoemd waren naar de eigenaar 

van het betreffende deel van de oude dijk, van west naar oost Jan van Cauwenhove, Loy 

Doremaes en Lauwerijns van der Ee. De eerste van deze drie was een middelgrote eigenaar in 

het gebied, maar de andere twee waren kleine grondbezitters zoals er veel waren in het gebied 

(zie infra). Het is dan ook de vraag waarom ze een deel van een oude dijk bezaten, in het 

geval van Lauwerijns van der Ee zelfs als enige eigendomsperceel. Misschien gebruikten ze 

deze gronden om dieren op te laten grazen. 

 

De noordelijke dijk ten oosten van het dorp bestond uit verschillende dijken. Van west naar 

oost was de eerste een dijk die vernoemd werd als „den dijck jeghens gheermoors 

wateringhe‟, de dijk die dus de grens vormde met de Gerard de Moorswatering ten noorden 

van de Groedewatering, maar waarvan een deel tevens omschreven werd als „een hooghe 

sticxkin landts ende was wilent een dijck‟. We kunnen dus vaststellen dat het ook hier om een 

oude dijk ging die reeds zijn nut verloren had. Deze dijk vormde de noordelijke grens van het 

elfde begin en was inbegrepen bij enkele percelen die er deel van uitmaakten. Hij is nog 

steeds aanwezig in het huidige landschap, in de vorm van een weg.  

De volgende dijk naar het oosten toe was de dijk die de noordgrens van de huidige 

Blokspolder, die toen nog niet zo genoemd werd, vormde en nog steeds vormt. Ze vormde 

echter slechts in het oostelijke deel van deze polder de grens van de Groedewatering, en dat 

als de „Heer van Maldeghem dijk‟. Tussen deze twee laatste dijken werd de watering begrensd 

door een watergang en een oude walgracht, die de grens vormden met het deel van de 

Blokspolder dat toebehoorde aan de Gerard de Moorswatering. Ten oosten van de huidige 

Blokspolder werd de noordgrens van de watering gevormd door een dijk die geen deel 

uitmaakte van een watering en het tracé volgde van de huidige weg door Boerenhol, afgezien 

van een kromming ter hoogte van datzelfde gehucht. Tenslotte booghije in zuidoostelijke 

richting af, vanaf waar hij nog ongeveer 500 m doorliep onder de naam Jacop Boudins dijk. 

Volgens Gottschalk vormde de dijk die in het verlengde van de Nieuwvlietse weg door het 

dorp Groede van oost naar west, met uitzondering van de heerweg aan het Wepelspolderke, 

een rechte lijn vormde, de oorspronkelijke noordgrens van de nieuwe polder te Groede, die als 
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zeewerende dijk in 1252 zeker al bestaan moet hebben.
31

 Het dorp Groede moet pas later 

ontstaan zijn tegen deze dijk. 

 

In het westen werd de watering begrensd door de dijkputten langs de Middeldijk, die in het 

hedendaagse landschap nog steeds bestaat als de Geuzendijk. Deze dijk vormde de grens 

tussen de Groedewatering en de Isenpolder. Ten slotte bevond zich in de zuidoosthoek van het 

gebied nog een kleine verhoging die 'Walrijcxdijk' heette. Hij vormde de grens van slechts 

enkele percelen en valt niet meer terug te vinden op luchtfoto‟s. We hebben de ligging ervan 

kunnen bepalen via de reconstructie van de eraan grenzende percelen (zie infra). Hetzelfde 

geldt voor de Waldijk, die zich in het dertiende begin bevond. Deze was net zoals de meer 

noordelijk gelegen dijken particulier eigendom. 

 

Dijken vormden in de zestiende eeuw nog een duidelijk aanwezig infrastructuurelement, al 

hadden ze als binnendijken gedeeltelijk hun nut verloren. Dit kunnen we afleiden uit het feit 

dat veel dijken als „wilent een dijk‟ of „dijck ofte wech‟ aangeduid werden. Desondanks bleef 

het gebied aan drie van de vier zijden door dijken begrensd en vonden we ook binnenin het 

gebied een dijk terug. Dit resulteert erin dat 244 van de 603 percelen aan minstens een dijk 

lagen. 

 1.2.2.2 Wegen 

Wat wegen betreft vermeldden we reeds de heerweg in het westen en de weg die door het 

dorp Groede liep. Afgezien van deze laatste die oorspronkelijk een dijk moet zijn geweest en 

enkele andere kleinere wegen, liepen alle wegen in het gebied van noord naar zuid. Als we 

van het westen naar het oosten de wegen overlopen is de eerste die we tegenkomen de 

heerweg die in het noorden de westgrens vormde van het Wepelspolderke en via de 

Westmolen met enkele scherpe hoeken naar de Yevendijk liep. Deze weg konden we maar 

voor een zeer klein deel terugvinden op de topografische kaart, maar we konden hem wel 

volledig reconstrueren met behulp van de kaarten uit de ommeloper van 1617 en luchtfoto‟s, 

waarop hij nog duidelijk te zien is. 

De volgende weg is de heerweg naar het dorp, die nog steeds aanwezig is in het huidige 

landschap. In de oude Yevene liep de weg door en splitste hij in twee takken, waarvan de ene 
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richting Oostburg en de andere richting Nieuwerkerke liep.
32

 Ter hoogte van de dorpskerk 

heette hij Halve Kerkweg. 

De volgende weg, de Halve Landweg, liep van de noordelijke dijk door tot de 

hoofdwatergang. Hij had ook een uitloper naar het westen, de Halve Molenweg, die vanaf de 

Oostmolen van Groede tot aan de weg die door het dorp liep. Ten oosten van deze weg, maar 

dan grotendeels ten zuiden van de hoofdwatergang, liep de Sint-Pieterslandweg. De laatste 

grote weg naar het oosten op was Jacob Boudins Landweg, die van de Yevendijk tot aan de 

naar dezelfde particulier vernoemde Jacoub Boudinsdijk liep. Deze had nog een korte 

uitloper, de 'Landweg van den  Paradijse‟. Verder waren er nog enkele wegen die van belang 

zijn omdat ze de grens van meerdere percelen vormden: een naamloze weg die nog steeds de 

westelijke grens van de Blokspolder vormt, en de „Groenen landtweghe die uutter Zijpe 

comt‟, die tussen de Yevendijk en de hoofdwatergang lag en de grens vormde tussen het 

vijftiende en het zestiende begin.  

Naast deze grotere wegen worden in de ommeloper ook verschillende dreven en landwegen 

vermeld die meestal aan een perceel gekoppeld waren. Er moeten er echter meer geweest zijn 

dan de ommeloper doet uitschijnen, aangezien volgens onze gegevens maar 183 percelen, 

slechts een kleine derde van het totaal, toegang hadden tot een weg. 

 1.2.2.3 Water 

De waterwegen waren in het kader van deze studie het moeilijkst te reconstrueren. Vooral 

in het oostelijke deel van het gebied, waar de inundaties van de Tachtigjarige Oorlog hun 

sporen het sterkst nalieten doordat het water via de hoofdwatergang het gebied binnenkwam, 

waren de waterlopen moeilijk in hun oorspronkelijke staat te herkennen. Toch konden we de 

belangrlijkste waterlopen in het gebied reconstrueren, hoofdzakelijk met behulp van 

luchtfoto‟s en de kaarten uit 1617. We hebben slechts enkele kleinere waterlopen moeten 

interpreteren aan de hand van de perceelsbeschrijvingen uit de ommeloper. 

De belangrijkste waterloop van het gebied doorkruiste het volledig van oost naar west. Ten 

oosten van het dorp werd hij de 'Hoofdwatergang' genoemd, ten westen ervan de 'Smalle 

Watergang', en gedeeltelijk de 'Oude Watergang'. Die Smalle Watergang had tevens een 

noordwaarts lopende uitloper tot aan de Schonewaledijk. In het oosten vormde een van noord 

naar zuid lopende Hoofdwatergang de grens van het gebied. Hierop kwamde hierboven 
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vernoemde Hoofdwatergang uit, net zoals een tweede 'Smalle Watergang'
33

. De noord-

zuidgericthe Hoofdwatergang viel niet samen met de oostgrens van de huidige Oude 

Groedsche polder, maar lag op een afstand variërend tussen 120 m en 300 m verder naar het 

oosten, zoals we konden afleiden uit luchtfoto‟s. 

Ten oosten van het dorp liep er zoals we reeds vermeldden een Smalle Watergang, die we 

grotendeels met behulp van de combinatie van luchtfoto‟s en de kaarten uit de ommeloper van 

1617 konden reconstrueren. Deze liep van de Hoofdwatergang in het oosten westwaarts tot op 

200 m van Jacop Boudins Landweg, waar hij met een rechte hoek naar het noorden afboog tot 

aan Jacop Boudins Dijk. Aan de andere kant daarvan liep ook een smalle watergang die de 

noordgrens vormde van het deel van de watering in de Blokspolder dat niet door de dijk 

begrensd werd, afgezien van een klein stukje dat in het noorden door een oude walgracht, 

horende bij het „Hof ter Harderzee‟ in de Gerard Moorswatering, begrensd werd. 

 

Dat water in een gebied als dit uitgebreid voorkwam mag niet verbazen. Naast de vermelde 

waterlopen vermeldde de ommeloper ook meerdere grachten die tussen of in percelen lagen. 

Vaak werden deze samen met de relatieve ligging van een perceel ten opzichte van het vorige 

vermeld, in een zin als „ande oostzijde daeran over den gracht‟. Deze kleine grachtjes hebben 

we niet op de kaart gereconstrueerd, maar ze zorgen er wel voor dat niet minder dan 291 van 

alle 603 percelen aan water lagen. 
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 1.3 Beginnen 

 Figuur 3: De infrastructuur in 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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Nu we een beeld hebben van de dijken, wegen en waterlopen in het gebied kunnen we de 

beginnen van de Groedewatering in 1552 reconstrueren. In het totaal was het gebied verdeeld 

in zestien beginnen die sterk varieerden zowel in grootte als vorm. De oppervlakte van de 

beginnen die we rechtstreeks konden terugvinden in de ommeloper varieerde tussen aan de 

ene kant 20 gemeten en 35 roeden, ofwel 8,85 hectare voor het derde begin, het 

“Wepelspolderken” en aan de andere kant 210 gemeten, 2 lijnen en 56 roeden, of 92,78 

hectare, als oppervlakte van het dertiende begin, dat het grootste van de zestienwas.  

De grenzen van een begin konden gevormd worden door elk soort van de hierboven 

gereconstrueerde lijnelementen in het landschap. Eén van de beginnen werd aan één zijde niet 

door een infrastructuurelement, maar door land dat tot een andere watering behoorde 

begrensd: de westelijke grens van het elfde begin werd geformuleerd als “mijn heere van 

Laere landt daer de wateringhe up scheet”
34

. Deze grens hebben we kunnen bepalen doordat 

we alle andere grenzen en de oppervlakte van het begin kenden. 

 

Het spreekt voor zich dat de moeilijkheidsgraad van de reconstructie van de beginnen 

samenviel met die van de reconstructie van de lijnelementen waardoor ze begrensd werden. 

Net zoals dat het geval was voor deze elementen waren de beginnen ten westen en in de 

directe oostelijke omgeving van het dorp het gemakkelijkst te reconstrueren, aangezien daar 

de overstromingen in de Tachtigjarige Oorlog niet zo erg hadden huisgehouden. Enkel voor 

het derde begin, het Wepelspolderke, was het iets moeilijker om de precieze ligging te 

bepalen doordat de dijken daar niet in hun oorspronkelijke staat bewaard bleven, maar we 

konden deze door een combinatie van de kaarten uit de ommeloper van 1617 en luchtfoto‟s 

toch nog relatief gemakkelijk reconstrueren. Voor het verdere oostelijke deel van ons gebied, 

met name de beginnen dertien tot zestien, en de twee beginnen ten noorden van de noordelijke 

dijk die door het dorp liep, het elfde en het twaalfde, was de reconstructie moeilijker. De 

eerste vier beginnen waren moeilijk te reconstrueren, vooral door de verschillende 

mogelijkheden wat betrof de ligging van enerzijds de oostwaarts lopende Hoofdwatergang 

voor de beginnen veertien tot zestien, en anderzijds de Smalle Watergang voor beginnen 

dertien en veertien. Eens het dertiende begin gereconstrueerd was konden we het twaalfde 

begin correct plaatsen, wat niet voor de hand liggend was door de onduidelijke omschrijving 

van de noordelijke grenzen. Onze taak werd hier wel enigszins gemakkelijker gemaakt door 

de verschillende delen van de dijk tussen de twee beginnen die vernoemd waren naar hun 

                                                
34

  WSZ, Archief van de watering Groede en Baanst, 1612-1941, stuk 475, f° 39v 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 39 

eigenaar. Aangezien we de noord- , zuid- en oostgrenzen van het elfde begin reeds kenden 

moesten we hier gewoon aan de hand van de oppervlakte ervan de westelijke grens 

vastleggen. 
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De gereconstrueerde beginnen tonen ons een situatie waarin we enkele tendenzen konden 

 
 Figuur 4: De beginnen uit de ommeloper van 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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vaststellen. Het is duidelijk dat voor de verdeling van de beginnen de in het landschap 

aanwezige elementen werden gebruikt, wat resulteert in een grote verscheidenheid aan 

vormen en groottes. De grootste dichtheid aan beginnen zien we in het westen en het centrum 

van het gebied. De beginnen hier waren bij benadering eerder blokvomig met uitzondering 

van beginnen drie, vijf en elf. In het oosten, waar de dichtheid aan infrastructuurelementen 

veel minder dicht was, waren de beginnen eerder uitgerokken, met uitzondering van het 

vijftiende begin. Wanneer we de oppervlakten van de beginnen bekijken zien we een 

regelmatig patroon: de grootste beginnen bevonden zich allemaal in het oosten, terwijl de 

kleinere in het westen of in het centrum terug te vinden waren, met uitzondering van het 

vijfde en het zesde begin, die ook bij de grootste beginnen hoorden. 

 1.4 Percelen 

In het methodologische gedeelte gaven we reeds een uiteenzetting van de werkwijze die 

we hanteerden bij het reconstrueren van de perceelsstructuur. In bepaalde beginnen lag dit een 

stuk moeilijker dan in andere, afhankelijk van de relatieve ligging van de percelen. Soms 

lagen de percelen allemaal naast elkaar in een rij, maar in bepaalde beginnen was er minder 

structuur terug te vinden in de relatieve ligging ervan. In bijvoorbeeld het tiende begin waren 

er niet een maar drie rijen, wat de reconstructie enigszins bemoeilijkte, maar toch geen al te 

grote hindernis vormde. Andere beginnen, zoals bijvoorbeeld het negende, toonden een veel 

minder regelmatige structuur. Gelukkig konden we gebruikmaken van de kaarten bij de 

ommeloper van 1617 die, vooral voor het westelijke deel van het gebied, sterk 

overeenkwamen met de perceelsbeschrijvingen in de ommeloper van 1552. We hebben deze 

dan ook als richtlijn gebruikt bij het reconstrueren van deze moeilijkere perceelsstructuren. In 

het veertiende en het zestiende begin konden we echter niet terugvallen op deze kaarten 

aangezien het gebied dat ze bestreken het ergst getroffen was door de inundaties van de 

tachtigjarige oorlog. De reconstructie in deze twee beginnen is dan ook degene die de meeste 

fouten zal bevatten wat betreft vorm en ligging van de percelen, hoewel we ons best gedaan 

hebben de situatie van 1552 zo getrouw mogelijk weer te geven. 

 

Wanneer we nu naar de gereconstrueerde perceelskaart kijken kunnen we grofweg twee 

verschillende perceelsstructuren herkennen. In het eerste, vijftiende en in een deel van het 

vijfde begin zien we vooral opgestrekte, kleinere percelen. Deze structuur vinden we ook 

terug in het derde en het twaalfde begin, maar dan wel met grotere percelen. 
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In de overige beginnen zien we iets heel anders: de percelen zijn er veel groter, 

 
 Figuur 5: De percelering in 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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onregelmatiger gevormd, en liggen niet in een duidelijke structuur. Beginnen twee, vier, zes 

en dertien zijn hier de extreemste voorbeelden van, maar ook in de rest van de beginnen zien 

we iets gelijkaardigs. Enkel het tiende begin valt niet onder te brengen in een van de twee 

groepen: hier zien we een regelmatige structuur die echter niet bestaat uit een of verschillende 

rijen opgestrekte percelen maar uit drie rijen blokpercelen van gemiddelde grootte. 

 

De tweedeling die we hier maken is dezelfde die ook Germonprez in haar onderzoek naar 

het landschap in de Oudelande Polder in Cadzand maakte. Ook zij kon aan de hand van een 

gereconstrueerde perceelskaart het onderscheid maken tussen enerzijds beginnen met 

hoofdzakelijk repelpercelering en anderszijds beginnen met een onregelmatigere percelering 

die vooral bestond uit onregelmatige blokpercelen en repelpercelen van diverse groottes.
35

 Zij 

veronderstelt dat deze beginnen de oudste van haar gebied zijn, wat in haar geval goed opgaat 

aangezien het een landschap betreft dat ontstond in verschillende indijkingsfasen en uit veel 

kleine polders bestond. De Oude Groedsche Polder was echter in een enkele keer ingedijkt, 

zodat als we hier al zouden kunnen spreken van ouder land, dat hier eerder op de zuidelijke 

beginnen aan de Yevendijk zou slaan, terwijl die niet uitsluitend een onregelmatige 

perceelsstructuur bevatten. Mogelijk moeten we de oorzaak eerder zoeken bij de 

eigendomsverhoudingen in de betreffende beginnen. Infra zullen we hier verder op ingaan. 

 

Dat de perceelsgrootte binnen het ene begin sterk kon verschillen van die in een ander, 

mag wel duidelijk zijn. In het eerste begin waren de percelen gemiddeld 0,38 hectare groot, 

terwijl in het aangrenzende vierde begin de gemiddelde perceelsgrootte 1,60 hectare bedroeg. 

In het dertiende begin was de gemiddelde perceelsgrootte 2,44 hectare, maar dat valt zo goed 

als volledig te wijten aan het gigantische perceel van Gillis de Venduel dat erin lag, dat maar 

liefst 21,12 hectare groot was 

. 

In bijlage geven we een perceelskaart weer die een overzicht geeft van de fouten bij de 

reconstructie van de percelen. Aangezien we in bepaalde gevallen de oppervlakte van een 

perceel moesten aanpassen om de ligging ervan juist te maken zijn namelijk niet alle percelen 

volledig correct weergegeven. 
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 1.5 Bebouwing 

Nu we de percelen uit de ommeloper van 1552 hebben gereconstrueerd is het ook mogelijk 

om een beeld te schetsen van de bebouwing in het gebied, aangezien meerdere 

perceelsbeschrijvingen, zoals we supra reeds meedeelden, gewag maakten van de bebouwing 

erop. Vooraleer we echter de betreffende hofsteden en huizen zullen bespreken gaan we even 

wat dieper in op enkele specifieke gebouwen in de Groedewatering waar we het nog niet over 

hadden, met name de molens en de kerk. 

 1.5.1 De kerk 

In de ommeloper wordt de kerk op zich slechts eenmalig vermeld, namelijk bij de 

omschrijving van de ligging van het elfde begin: „Dit beghindt noordtwest daerbij in groede 

noordtoost vander kercke…‟
36

. Verder wordt in het zevende begin de grens van enkele 

percelen aangeduid als „de kerkmuur‟ en die van twee percelen in het zesde begin als de 

„halve kerkweg‟. Ook het kerkhof, dat toen bij de kerk zelf gelegen moet hebben, komt voor 

als grens in het zevende begin. 

Deze kerk bestaat nog steeds als de Hervormde kerk in het centrum van Groede, een 

driebeukige kerk waarvan enkel de toren, die uit de veertiende eeuw stamt, de inundaties van 

de zestiende eeuw overleefde.
37

 De rest van de kerk werd herbouwd in 1633-1634, nadat de 

gelovigen van Groede zich meerdere jaren hadden moeten behelpen met achtereenvolgens een 

schuur, een loods die tegen de vervallen kerk aangebouwd werd en ten slotte, alvorens ze 

volledig gerestaureerd zou worden, een hersteld deel van diezelfde kerk.
38  

 1.5.2 De molens 

In de ommeloper van 1552 worden twee molens vermeld, die allebei vernoemd werden 

naar hun ligging ten opzichte van het dorp: de Oostmolen en de Westmolen van Groede. Deze 

staan allebei aangeduid op de Pourbuskaart. Blijkbaar overleefden ze de inundaties van de 

tachtigjarige oorlog niet, want in de ommeloper van 1617 bleef er van de oostmolen nog 

slechts de oostmolenwal over, terwijl er van de westmolen zelfs niet meer gesproken werd, 
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afgezien van de „Westmuelenwech‟ die er toen liep. Wel zien we op de kaarten van beginnen 

G en M een verhoging afgebeeld waar de Westmolen voordien stond. 

 1.5.3 Huizen en hofsteden 

Naast de bovengenoemde kerk en molens bestond de bebouwing die vermeld werd in de 

ommeloper uit twee soorten: huizen, vermeld als „huus‟ en hofsteden, die vaak afgekort 

werden als „ho‟. In het totaal bevat de ommeloper 83 van deze vermeldingen. We volgen 

Germonprez in de veronderstelling dat huizen simpelweg woonhuizen aanduidden terwijl de 

hofsteden  boerderijen waren.
39

 Van deze 83 zijn er 70 waarvoor een of meerdere hofsteden 

vermeld werden. Daarvan waren er zes  die aangeduid werden als „wilent een hofstede‟, en 

waren er acht percelen die meerdere hofsteden bevatten. Veertien keer wordt vermelding 

gemaakt van een of meerdere huizen op een perceel, veel minder dus dan dat er hofsteden 

voorkwamen. De som van het aantal percelen met een of meerdere huizen en die met een of 

meerdere hofsteden is niet gelijk aan het totaal omdat één perceel zowel huizen als een 

hofstede bevatte. Van de huizen waren er geen die niet meer bewoond waren. Wel betroffen 

zes van de veertien vermeldingen twee of meer huizen. 

 

We kunnen ons nu afvragen in welke mate de bebouwing volgens de ommeloper 

representatief was voor de werkelijke situatie. Om na te gaan of er niet weggelaten werd, 

hebben we het aantal vermeldingen van bebouwing vergeleken met de bebouwing die 

weergegeven wordt op de heraldische kaart van Pieter Pourbus. In het totaal konden we op de 

Pourbuskaart 86 gebouwen herkennen, de kerk en de molens niet meegeteld. Als we in 

achting nemen enerzijds dat zes van de vermelde hofsteden niet meer bestonden in 1552, en 

dus zeker niet ten tijde van het opstellen van de kaart, maar dat anderzijds sommige van de 

vermeldingen meerdere huizen of hofsteden betroffen, liggen beide cijfers zeer dicht bij 

elkaar. Tenzij Pourbus eveneens een deel van de hofsteden niet weergegeven heeft, kunnen 

we ervan uitgaan dat de ommeloper alle bebouwing in het gebied vermeldde. 

Een andere vergelijking die we met de Pourbuskaart kunnen maken, is die met  de 

concentraties van bebouwing op onze kaart. De hoogste concentratie op die eerste bevindt 

zich rond de kerk, in het dorp dus. Daarnaast zien we ook ten zuiden van de westmolen van 

Groede een zekere concentratie aan bebouwing net zoals in de huidige Blokspolder, het 

twaalfde begin van de watering en als aan de grens tussen het elfde en het tiende begin. Op de 

perceelskaart is de concentratie rond het dorp onmiskenbaar aanwezig. Het zevende begin, dat 

                                                
39

  GERMONPREZ (D.), op. cit., , p. 91 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 46 

ten oosten van het dorp lag, bevat de meeste bebouwde percelen. Het zesde, aan de andere 

kant van het dorp bevatte minder bebouwde percelen, maar meerdere ervan bevatten wel 

meerdere huizen of hofsteden. Ook het elfde begin, dat nabij het dorp lag, bevatte een hoge 

concentratie aan bebouwde percelen. Ook in de buurt van de Westmolen van Groede en de 

vandaar in zuidelijke richting lopende Heerweg kunnen we op de perceelskaart een zekere 

concentratie herkennen die min of meer overeenkomt met de afbeelding op de Pourbuskaart. 

Hetzelfde is waar voor het twaalfde begin en de grens tussen het elfde en het tiende begin. 

Ook de overige bebouwde percelen komen wat plaatsing betreft ongeveer overeen met de 

bebouwing op de pourbuskaart. 

Bij de vermelding van een of meerdere huizen en/of hofsteden werd vaak ook de bewoner 

vermeld. Dit was het geval bij 45 van de 83 gevallen. Deze bewoners zullen we verderop 

bespreken. 

 

Tenslotte moeten we hier nog even de nadruk leggen op het fenomeen van de verlaten 

hofsteden. De ommeloper vermeldt vijf van deze gevallen, die werden aangeduid als 'was 

wilent een hofstede'.  Ook in 1481 werd als een verlaten hofstede vermeld 'tusschen den 

Zipewech ende den Yevendijc'.
40

 Thoen stelt dat dit fenomeen vergeleken kan worden met dat 

van de Duitse Wüstungen, waarbij soms volledige dorpen verlaten werden.
41

 De oorzaak 

hiervoor ligt waarschijnlijk in een combinatie van de crisis van de Late Middeleeuwen en een 

groeiende bedrijfsconcentratie die onder andere aangetoond kon worden voor het waterschap 

van de Oude Yevene, die ervoor zorgde dat de grotere boeren de kleinere 

wegconcurreerden.
42  

 1.6 Eigendomsverhoudingen in de ommeloper van 1552 

 1.6.1 Inleiding 

Dat ommelopers waardevolle informatie bevatten voor het onderzoek naar de 

eigenschappen van het landschap in overstroomde gebieden valt niet te betwijfelen. Naast 

ruimtelijke informatie vind je in een ommeloper echter ook gegevens terug die gebruikt 
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kunnen worden in het kader van een studie naar een sociaal aspect, namelijk eigendom. In de 

gebruikte ommelopers bevat elke perceelsbeschrijving de naam van de eigenaar, en eventueel 

de namen van de vorige en volgende eigenaars. Gecombineerd met de oppervlakte van de 

desbetreffende percelen is deze informatie zeer nuttig wanneer we een beeld willen krijgen 

van de eigendomsverhoudingen in het besproken gebied in de periode die we behandelen. 

Voor de bespreking van de bezitsverhoudingen in elk van de drie periodes die we hier 

zullen behandelen zullen we per ommeloper de vorige (enkel voor 1552 en 1617), huidige en 

volgende eigenaars bespreken. Daarbij zullen we aandacht besteden aan de verhouding tussen 

geestelijke en wereldlijke eigenaars en hun identiteit, en hebben we de eigenaars op basis van 

de omvang van hun eigendom onderverdeeld in verschillende groepen. Voor onze 

basisreconstructie zullen we onze gegevens ook vergelijken met de resultaten van twee 

gelijkaardige onderzoeken om deze studie in een bredere context te plaatsen, wat zeer welkom 

is gezien de waarschijnlijkheid dat de besproken eigenaars niet enkel gronden binnen het 

besproken gebied bezaten. Ook biedt deze vergelijking de mogelijkheid om eventuele 

specifieke eigenschappen van de eigendomsverhoudingen in het gebied in de verf te zetten. 

Na het overzicht van de eigenaars en hun eigendom zullen we ook wat dieper ingaan op de 

bewoning in het gebied en onderzoeken wat de relatie is tussen de bewoners van de vermelde 

sites en de eigenaars van de verschillende percelen. 

 1.6.2 Eigenaars voor 1552 

 1.6.2.1 Algemeen 

Zoals supra in de omschrijving van de bronnen reeds werd vermeld kon een ommeloper 

naast ruimtelijke informatie en informatie over de eigenaars en volgende eigenaars in het 

betreffende gebied ook vermelding maken van de vorige eigenaars. Deze vorige eigenaars 

worden meestal vermeld na de eigenaar, door er het voorzetsel „over‟ voor te plaatsen, 

bijvoorbeeld: “Joncheer roelandt van belle ca(usa) ux(oris) over robrecht van belle […]”
43

. 

Meerdere malen komt het voorzetsel echter verschillende keren voor binnen een 

perceelsbeschrijving. Germonprez interpreteert dit als een teken dat het betreffende perceel 

samengevoegd moet zijn.
44

 De percelen waar dit verschijnsel in haar belangrijkste bron, de 

ommeloper van de Oudelandpolder van Cadzand uit 1553 voorkomt, zijn steeds grote 

percelen die als „huidige‟ eigenaar de Koninklijke Majesteit hebben. Ook het gebruik van de 
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woordgroep “diverssche sticx” wijst volgens haar in die richting. Deze massale samenvoeging 

van percelen vindt volgens haar zijn oorsprong in een grootschalig abandon dat moet hebben 

plaatsgevonden na een opeenvolging van stormvloeden die veel schade hadden berokkend aan 

het gebied. 

Waar deze argumenten voor het geciteerde werk goed opgaan is dat veel minder het geval 

voor ons eigen onderzoek. Een eerste aanwijzing hiervoor is het volledig ontbreken van de 

Koninklijke Majesteit uit de lijst van eigenaars in 1552 (zie infra).
45

 Aangezien bij abandon de 

verlaten gronden steeds in handen kwamen van de landheer
46

 is het zeer onwaarschijnlijk dat, 

mocht er een gelijksoortig geval voorgekomen zijn, de Koninklijke Majesteit nergens zou 

voorkomen als eigenaar. Ook de woordgroep “diverssche sticx” komt slechts enkele keren 

voor in de perceelsbeschrijvingen en dit maar eenmalig in combinatie met verschillende 

vorige eigenaars. 

 

Een andere aanwijzing om de betekenis van het meermaals voorkomen van het voorzetsel 

'over' anders te interpreteren dan Germonprez, is het feit dat bepaalde perceelsbeschrijvingen 

op een andere manier samengevoegde percelen aanduiden. Zo lezen we in een beschrijving 

“Gillis f(ilius) anthuenis weyte cum suis over heer gillis vander maere ende libr(i) h(endri)c 

weeschoe[…]” 
47

. Dit wijst veel duidelijker op meerdere gelijktijdige vorige eigenaars, en 

hoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen of het hier om twee verschillende vorige 

percelen gaat of om een gemeenschappelijk eigendom, kunnen we wel stellen dat het 

voorkomen van een aparte terminologie voor meerdere vorige eigenaars, zeer sterk doet 

vermoeden dat de successie van verschillende keren “over” hier iets anders moet betekenen. 

Wat ook opvalt is dat “over” soms als substitutie gebruikt wordt voor een term die wijst op 

een bepaalde vorm van opvolging, zoals bijvoorbeeld “erven”, wat wijst op erfopvolging. 

Wanneer jonkvrouwe Clare de Croy als vorige eigenaar vermeld wordt, gaat dit in zo goed als 

alle gevallen samen met het achtervoegsel “erven van Jacop Boudins”. In een geval echter 

gebruikt men de term “over”. Hieruit mag zeker niet afgeleid worden dat beide termen 

dezelfde betekenis hebben, maar het wijst er wel op dat de term “over” ook bij herhaald 

voorkomen gebruikt werd als aanduiding voor een voorbije overdracht van het perceel. Als er 

verschillende malen “over” vermeld wordt wijst dit dus op verschillende generaties 
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eigenaars. We moeten overigens vermelden dat het maximum aantal verschillende vorige 

eigenaars zonder vermelding van “ende”, waarbij we over verschillende generaties kunnen 

spreken, drie is, waar de bron van Germonprez er soms tot acht verschillende bevatte
48

. Er 

kan hier verondersteld worden dat de ommelopers een verschillende terminologie gebruiken 

die mogelijk bepaald werd door de verschillende situaties in de twee wateringen, hoewel ze in 

dezelfde periode opgemaakt zijn en de landmeters bijna dezelfde zijn
49

. 

 

De aanwezigheid van verschillende generaties bij de vorige eigenaars leverde een extra 

moeilijkheid voor de verwerking op. Om een enigszins statistische verwerking toe te laten 

hebben we telkens slechts de recentste (dus de eerst vermelde) vorige eigenaar in onze lijsten 

opgenomen. Aangezien we niet weten wanneer de overdrachten van de percelen hebben 

plaatsgevonden, geeft deze aanpak, die gelijktijdige eigenaars insinueert, een ietwat vertekend 

beeld, dat echter genoeg informatie oplevert om er toch rekening mee te houden. 

Ten slotte moeten we voor de eigenlijke bespreking van de vorige eigenaars nog 

vermelden dat in verschillende gevallen geen vorige eigenaar vernoemd werd. Aangezien het 

hier echter over een klein deel van alle percelen gaat en de huidige eigenaars in die gevallen 

zo goed als allemaal kerkelijke of wereldlijke instellingen waren, hebben we deze huidige 

eigenaars ook opgenomen in de lijst van vorige eigenaars, teneinde een volledig beeld te 

hebben van de vorige eigenaars in het gebied. 

 1.6.2.2 Wereldlijk en geestelijk grondbezit 

In 1552 omvatte het besproken gebied 603 percelen met een totale gezamenlijke 

oppervlakte van 1290,5 gemeten, 1 lijn en 41 roeden, ongeveer 568,03 hectare. Hiervan waren 

bij de vorige eigenaars 44 percelen met een totale oppervlakte van 53,5 gemeten en 38,5 

roeden (ca. 23,60 hectare) in het bezit van diverse geestelijke instellingen. Het wereldlijk 

bezit besloeg een oppervlakte van 1237 gemeten, 1 lijn en 2,5 roeden (544,43 hectare) 

onderverdeeld in 559 percelen. 

Tabel 1: Overzicht van geestelijk en wereldlijk grondbezit 

 
Aantal 

Percelen 

Totale oppervlakte 
Hectare 

m. l. r. 
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Geestelijk bezit 44 53,5 0 38,5 23,60 

Wereldlijk bezit 559 1237 1 2,5 544,43 

Totaal 603 1290,5 1 41 568,03 

 1.6.2.2.1 Geestelijk bezit 

De twee belangrijkste geestelijke vorige eigenaars waren in de ommeloper van 1552 de 

Sint-Baafsabdij te Gent, (ca 4,35 hectare) en het Sint-Janshospitaal in Brugge (3,99 hectare). 

De derde grootste eigenaar had een grondbezit van ca. 3,35 hectare. De gemiddelde 

bezitsoppevlakte bij de geestelijke eigenaars voor 1552 was gelijk aan 1,31 hectare. De 

mediaan, die een gebalanceerder beeld geeft van de bezitsoppervlakte van de geestelijke 

eigenaars doordat ze minder beïnvloed wordt door uitzonderlijk hoge waarden, was gelijk aan 

0,93 hectare. 

Identiteit van de geestelijke eigenaars 

De twee belangrijkste geestelijke eigenaars in 1552 waren beide afkomstig van buiten de 

streek. De Sint-Baafsabdij te Gent was een van de belangrijkste bezitters in westelijk Zeeuws-

Vlaanderen.
50

 Het is dus niet tegen de verwachting in dat ze ook in Groede gronden bezat, net 

zoals dat het geval was voor de Sint-Pietersabdij te Gent, die we ook onder de geestelijke 

eigenaars terugvonden. De tweede grootste eigenaar was het Sint-Janshospitaal te Brugge, 

eveneens een belangrijke grondbezitter in de streek. Verder waren er nog enkele eigenaars 

afkomstig van buiten de directe en verdere omgeving van Groede, namelijk het 

Magdalenaklooster buiten Brugge met ongeveer 1,36 hectare, en de abdij van Affligem met 

0,37 hectare. 

 

Een tweede groep binnen de geestelijke eigenaars zijn de lokale kerkelijke instellingen, 

met name die van Moorskerke, de parochie die het dorp Groede omvatte, en Nieuwkerke, het 

dorp ten zuiden van Groede, waarvan de parochie soms ook Groede genoemd werd. Deze 

instellingen bezaten 6,08 hectare, waarmee hun bezit ongeveer een vierde uitmaakte van het 

totale geestelijke bezit. De belangrijkste op het vlak van grondbezit van deze lokale 

instellingen was de kerk van Moorskerke, met een totaal bezit van ca. 3,35 hectare. De tweede 

grootste lokale instelling was de kerk van Nieuwkerke, gevolgd door de Heilige Geest van 

Moorskerke. Deze naam verwijst naar een instelling die instond voor het eten van de armen in 

de gemeenschap, namelijk de “dis van de Heilige Geest”, die in meerdere parochies 
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voorkwam. Ook de dis van de Heilige Geest van Nieuwkerke bezat gronden in Groede, net als 

het Onze-Lieve-Vrouwegilde van Moorskerke. 
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Verder bevinden er zich onder de geestelijke bezitters verschillende instellingen uit 

Figuur 6: Het 

geestelijk bezit voor 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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Oostburg, namelijk de St. Baafskerk, de Heilige Geest en de Onze Lieve Vrouwekapel van St. 

Lodewijk, die het grootste grondbezit van de drie heeft. Tenslotte waren er nog vier 

instellingen met grondbezit in het behandelde gebied: de kerken van Schoondijke en Heyle, 

het Onze-Lieve-Vrouwe altaar van Aardenburg en het koor van Onze-Lieve-Vrouwe van 

Sluis. 

Ligging van het geestelijke bezit 

Op figuur 6 krijgen we een beeld van de geografische spreiding van het geestelijke bezit. 

Het valt zeer sterk op dat dit zich uitsluitend in de zuidelijke beginnen van de watering 

concentreert, met andere woorden ten zuiden van de hoofdwatergang in het oosten en de 

smalle watergang in het westen. Voor dit frappant verschijnsel kunnen we echter geen 

afdoende verklaring geven. Aangezien deze gronden allemaal in de buurt van de Yevendijk 

liggen, zou men kunnen veronderstellen dat deze gronden reeds voor de inpoldering eigendom 

waren van deze geestelijke instellingen. Dit is echter niet mogelijk aangezien de parochie 

Moorskerke, waaruit verschillende van deze instellingen afkomstig waren, toen nog niet 

bestond voor de inpoldering van het gebied, dat toen nog onder de parochie Groede 

(Nieuwkerke) viel. Zelfs als voorgaande hypothese wel correct was geweest, bijvoorbeeld in 

het geval dat de gronden via andere kerkelijke instellingen overgedragen waren bij de 

stichting van de nieuwe parochie, verklaart dit nog niet waarom geen enkele geestelijke 

instelling in de periode tussen de inpolderingen en het opstellen van de ommeloper, gronden 

aangekocht of verkregen zou hebben in het noordelijke deel van de watering. 

 1.6.2.2.2 Wereldlijk bezit 

De wereldlijke vorige eigenaars waren heel wat talrijker dan de geestelijke. In het totaal 

waren ze met 194 en samen bezaten ze 559 percelen met een totale oppervlakte van 1237 

gemeten, 1 lijn en 2,5 roeden, wat ongeveer gelijk is aan 544,43 hectare. De wereldlijke 

eigenaar met het kleinste bezit was Pierkkin f Lauwerijns Scotters, met 0,02 hectare, en de 

grootste Jacob f Robrecht Boudins, bijgenaamd 'de bastaert', met een bezit van 84,81 hectare. 

Dit was een uitzonderlijk bezit, getuige hiervan zijn de 34,59 hectare die het bezit vormen van 

de tweede grootste „vorige‟ eigenaar, de heer van Pitthem. 

De gemiddelde oppervlakte per eigenaar bedroeg circa 2,81 hectare, wat een stuk hoger lag 

dan dat bij de geestelijke eigenaars. Het bezit van de grootste eigenaars is echter veel groter 

dan dat van de kleinere, zodat het gros van de eigenaars een grondbezit heeft dat lager ligt dan 
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het gemiddelde. De mediaan is in dat opzicht betrouwbaarder en is hier gelijk aan 1,10 

hectare. 

 

Als we kijken naar het aantal percelen dat de eigenaars bezaten, zien we dat niet minder 

dan 110 eigenaars slechts één enkel perceel bezaten, 30 eigenaars er twee bezaten en 21 drie. 

Hieruit kunnen we opmaken dat een groot deel van de eigenaars kleine boeren waren met 

slechts één of enkele percelen die ze zelf bewerkten. We kunnen hieruit opmaken dat voor 

deze periode in de Oude Groedsche Polder nog in zekere mate sprake was van een 

commercial survival economy, die volgens Thoen in de loop van de late middeleeuwen een 

achteruitgang kende.
51

 Verder zullen we hier dieper op ingaan. 

Aard van de wereldlijke eigenaars 

Om een zicht te krijgen op de identiteit van de wereldlijke eigenaars kunnen we ze opdelen 

in verschillende groepen aan de hand van hun aard. Dit houdt in dat we de eigenaars 

onderverdeelden in 'Mannen', 'Vrouwen', 'Weduwen'
52

, 'Weduwen met kinderen', 'Kinderen' 

'Erfgenamen' en 'Andere', voor de eigenaars die in geen van de andere groepen thuishoren. De 

groep 'Meerdere' is voorzien voor de gevallen waarbij meerdere eigenaars voorkomen voor 

een perceel. In de tabel hieronder verwijst het eerste cijfer steeds naar het aantal eigenaars in 

de groep en het tweede naar het aantal percelen die ze samen bezitten. 

Tabel 2: Aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw Weduwe 

Weduwe 

met 

kind(eren) 

Kind(eren) 
Erfgename

n 
Meerdere Andere 

138 418 14 40 5 10 6 16 14 32 5 9 11 28 1 6 

Zoals we zien in tabel 2 waren de mannelijke eigenaars veruit in de meerderheid met 138 

eigenaars die samen 418 percelen bezitten. Er waren veertien vrouwelijke eigenaars die geen 

weduwe zijn die samen veertig percelen bezaten, en vijf weduwen met samen tien percelen. 

Er waren meer kinderen dan weduwen met kinderen. Deze laatste waren met zes eigenaars 

voor zestien percelen, wat nog niet de helft van de veertien kinderen met tweeëndertig 

percelen vormt. Ten slotte zijn er elf 'meerdere' eigenaars met een totaal bezit van 
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achtentwintig percelen, en zijn er ook nog enkele erfgenamen (vijf eigenaars voor negen 

percelen) en één  'andere' eigenaar
53

 die zes percelen bezat. 

Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Onder de vorige wereldlijke eigenaars in de ommeloper van 1552 bevinden er zich 

meerdere die een titel dragen. Een gedetailleerd beeld van hun eigendom kan een licht werpen 

op de relatie tussen een titel en een al dan niet uitgebreid grondbezit. In de tabel hieronder 

geven we een overzicht van de wereldlijke eigenaars met een titel. In tegenstelling tot de 

andere tabellen worden de namen van de eigenaars hier weergegeven zoals ze het meest in de 

ommeloper voorkomen omdat de gestandaardiseerde versies in dit geval minder duidelijk 

zijn. De titel zelf wordt weergegeven in het vet. 

Tabel 3: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met titel 

Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Totale 

oppervlakte 
Hectare 

m. l. r. 

mijn heere van Wiese 1 0 2 0 0,29 

joncvrauwe de wedewe van Jacop Breydels 2 0 2 65 0,39 

heer Pieter Coppelaere 1 0 4 8 0,60 

wilent me(ester) P(i)e(ter) Beerse 1 0 4 77 0,70 

me(ester) Clais Sijnc in Hollandt 1 2 0 7 0,89 

joncvrauwe Philippine f(ili)a Ph(ilip)s vanden 

Berghe 
1 2 1 55 1,11 

joncvr(auwe) Lodewijse van Moerke(rcke) 2 3 0 54 1,40 

me(ester) Michiel Pauw(aer)t 2 3 0 172 1,57 

wilent me(ste)r Jan de Baenst heere van S(in)t Jooris 1 4 0 7 1,77 

joncvr(auwe) Philippijne f(ili)a Jans uuten Hove 3 4 5 170 2,74 

heer Jacop Stevins 8 2 13 512 3,54 

mijn heere van Lembeke 3 9 2 103 4,40 

wilent vrauwe Anna Adoornes 4 7 11 88 4,82 

me(este)r Dan(n)eel van Praet hee(re) van 

Merewede 
1 10 2 92 4,83 

wilent heer Gheleijn Turfhoop 3 4 19 244 4,90 

joncvr(auwe) Lodewijse v(idu)a Wout(er) Coolman 10 6 23 409 6,61 

wilent vrauwe Jehan(n)e van Halewijn 2 15 2 36 6,95 

mijn heere van Pitthem 9 75 6 484 34,59 

Totaal 55 186 1 83 82,11 

                                                
53

  Het gaat hier om de watering van Groede. 
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In tabel 3 zien we dat er vier afzonderlijke titels voorkwamen: 'joncvrauwe', 'vrauwe', 'heer' 

en 'meester'. Naast deze titels afzonderlijk zien we ook de combinatie van de titels „meester‟ 

en „heer van‟. De twee meest voorkomende titels zijn 'heer' en 'joncvrauwe', die we elk vijf 

keer terugvinden, wat de titel 'heer' betreft drie keer met en drie keer zonder 

gebiedsaanduiding. Beide titels vinden we verspreid terug in de volgens bezit geordende 

tabel, maar de met voorsprong grootste bezitter is wel een 'heer', namelijk die van Pitthem. De 

term 'meester' zonder meer komt drie keer voor, en in combinatie met 'heer (van)' vinden we 

hem twee keer terug. De 'meesters' die geen 'heer' zijn hebben alledrie een totaal bezit dat 

kleiner is dan het gemiddelde dat we eerder berekenden. De titel 'vrauwe' komt twee keer voor 

en dit bij twee van de belangrijkere eigenaars van de tabel, die beide een bezit hebben boven 

het supra vernoemde gemiddelde. 

Het is moeilijk om een algemene lijn te herkennen in het bezit van de eigenaars met een 

titel. Het gemiddelde ligt hoger dan bij de wereldlijke eigenaars in het algemeen, met 4,56 

hectare, net zoals de mediaan, die op 2,26 hectare ligt, maar het is zeker niet zo dat de 

wereldlijke eigenaars met een titel allemaal een uitzonderlijk groot grondbezit hadden. Het 

enige dat we hieruit kunnen concluderen is dat de wereldlijke eigenaars met een titel over het 

algemeen een iets groter bezit hadden dan de andere wereldlijke eigenaars. 

Enkele wereldlijke eigenaars en hun bezit 

De grootste eigenaar van het gebied was Jacob Boudins, die we reeds voordien 

tegenkwamen bij de beschrijving van de infrastructuur in de Groedewatering. Het valt niet te 

verbazen dat een man naar wie een dijk en een weg vernoemd werden in de regio een 

belangrijk man geweest moet zijn, iets wat zijn grondbezit weerspiegelt. Op figuur 7 krijgen 

we een beeld van de spreiding, of liever concentratie van zijn grondbezit. Dit situeerde zich 

namelijk bijna uitsluitend in het zesde en het zevende begin, wat de twee beginnen waren die 

direct aan het dorp grensden. Hij bezat het goed Schonewale en alles errond, en was tevens de 

eigenaar van alle gronden binnen het dorp. Dat deze man binnen de gemeenschap en de 

watering een belangrijke rol gespeeld moet hebben staat dus buiten kijf. 
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Het bezit van de tweede grootste eigenaar, de heer van Pitthem, hebben we ook 
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weergegeven op de kaart. Net zoals bij Jacob Boudins valt de concentratie van diens percelen 

sterk op. Dit is hoogstwaarschijnlijk een situatie die al een tijd bestond, want de percelen die 

we bij de vorige eigenaars onder de heer van Pitthem plaatsten, gaven geen specifieke vorige 

bezitter, zodat we de huidige eigenaar extrapoleerden naar het veld van de vorige eigenaar. De 

gronden waar het hier over gaat, moeten dus al een hele tijd in het bezit zijn geweest van de 

heren van Pittem. Enkele andere grotere eigenaars uit het gebied hadden een veel gespreider 

bezit. De derde en vijfde grootste eigenaars, Robrecht van Belle en Simoen Obrechts, hadden 

een veel sterker versnipperd bezit. De vierde grootste eigenaar, Roeland de Vos, had dan weer 

een geconcentreerd bezit, maar dat lag grotendeels aan het feit dat hij slechts twee percelen 

bezat, waarvan één het grootste perceel van het gebied was. Gillis van der Maere en Pieter 

Bladelin hadden ook een eerder geconcentreerd bezit dat in tegenstelling tot de vorige 

opgedeeld was in verschillende percelen. 

 1.6.2.3 Opgesplitst in groepen 

Tabel 4: Alle eigenaars, opgedeeld aan de hand van hun grondbezit 

 Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde 

oppervlakte 

per perceel 

(ha) 

Totaal bezit 

(ha) 

Groep 1 

0-1 ha 
Scotters, Pierkin f Lauwerijns 1 0,02 0,02 

 Puudt, Pieter 1 0,03 0,03 

 Pilse, Simoen 1 0,03 0,03 

 
Excuse, kdn Jan f Pieter; Willems Pieter f Jan f 

Pieter 
1 0,03 0,03 

 Goossins, weduwe Gheleijn Jan 1 0,04 0,04 

 Bilisoen, erven Michiel; Ghenninck, Willem 1 0,07 0,07 

 Hanneman, kdn Denys 1 0,08 0,08 

 
Scotters, Pierkin f Lauwerijns; Willems, 

Cornelis f Pieters 
1 0,08 0,08 

 Mabe, Jan; Zeghers, Pieter f Willem 1 0,10 0,10 

 Stalin, erven Pieter 1 0,11 0,11 

 Boyeghem, Lodewijse fa Fransois van - dood 1 0,12 0,12 

 Lombaert, Andries f Pieter 2 0,07 0,14 

 Lauwaert, Jan f Huughe 1 0,14 0,14 

 Cobe, Heindric 1 0,15 0,15 

 OLVgilde Moorskerke (Groede) 1 0,15 0,15 

 Zeghers, kdn Jan 1 0,15 0,15 

 st Janshospitaal Oostburg 2 0,08 0,15 
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 Bruneel, kdn Pieter 1 0,15 0,15 

 Goossins, Antheunis f Jan 1 0,16 0,16 

 Weeschoe, Hendric 1 0,17 0,17 

 Willems, Cornelis f Pieter 1 0,18 0,18 

 Costers, Jan f Jacop 1 0,19 0,19 

 Pollet, Antheunis 3 0,07 0,20 

 Muelenaere, erven Arnoudt Clais de 1 0,21 0,21 

 kerk SB Oostburg 1 0,22 0,22 

 Harre, Jacop f Jan 1 0,22 0,22 

 Rooden, Margriete weduwe Jan 1 0,23 0,23 

 Maeude, jonch Lioen 1 0,24 0,24 

 
Diericx, Jan f Christoffel; Scottere, Pieter f 

Lauwereijns 
1 0,24 0,24 

 Boudins, Pieter f Arnout 1 0,26 0,26 

 Cuese, erven Jacop f Loy 1 0,27 0,27 

 Begghaert, Willem; Reygheers, kdn Boudewijn 1 0,28 0,28 

 Weyte, Jan f Pieter 1 0,29 0,29 

 Heer van Wiese 1 0,29 0,29 

 Jacops, Jacop f Lauwereijns 1 0,31 0,31 

 Pilse, Jacob 2 0,17 0,33 

 Barewijc, Jacop van - dood 1 0,35 0,35 

 kerk Heyle 1 0,35 0,35 

 Abt Affligem 1 0,37 0,37 

 HG SLOB 1 0,37 0,37 

 Cock, Adriaen f Barthelmeeus 1 0,37 0,37 

 Arnoudts, Fransois f Clais 1 0,38 0,38 

 Zeghers, Jacop 1 0,38 0,38 

 Breydels, joncvr weduwe Jacop 2 0,19 0,39 

 Doens, weduwe en kdn Jan f Pieter 2 0,20 0,39 

 Blieck, Lauwerijns 1 0,42 0,42 

 Lombaert, kdn Andries f Pieter 1 0,42 0,42 

 Pilse, kdn Jacob -dood 1 0,43 0,43 

 
Weeschoe, kdn Hendric f Jan; Coolman 

Wouter 
1 0,43 0,43 

 HG Nieuwkerke 2 0,21 0,43 

 Conijnc, erven Jan de 1 0,44 0,44 

 Hallinc, Martin 1 0,44 0,44 

 Cuese, Jacop f Jacop 1 0,44 0,44 

 Thomaes, Kallekin fa Pa f Lauwerijns 1 0,45 0,45 

 Jurdaen, Pieter f Pieter 1 0,46 0,46 

 Roels, Adriaen f Jans 1 0,49 0,49 

 Hanneman, Jacob - dood 1 0,50 0,50 
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 Weyte, Antheunis 1 0,52 0,52 

 Coppelaere, Laurette fa Jacop 1 0,52 0,52 

 Boudins, Lauwerijns 1 0,55 0,55 

 Michiels, Cornelis f Jan 1 0,57 0,57 

 Veye, Jan de 1 0,58 0,58 

 

Beerse, Margriete fa Willem 

 

Beerse, Margriete fa Willem 

1 0,59 0,59 

 Coppelaere, Pieter - heer 1 0,60 0,60 

 Vos, Jan de - dood 2 0,30 0,60 

 Stalin, Pieter - dood 1 0,61 0,61 

 Scouteeten, Pieter - dood 1 0,66 0,66 

 Coppelaere, Adriaen f Cornelis 1 0,66 0,66 

 kerk Schoondijke 3 0,22 0,67 

 
Beyeren, Pauwels van; Lombaert, Andries f 

Pieter 
1 0,67 0,67 

 Vos, Lauwerijns f Jans s' 2 0,35 0,69 

 Beerse, Pieter - dood, meester 1 0,70 0,70 

 Cock, Callekin fa Pieter 1 0,73 0,73 

 Hille, Wouter van 2 0,37 0,74 

 Beke, Jacob vander 3 0,25 0,76 

 Croy, Gheeraerdt de - dood 1 0,80 0,80 

 Huughe, Salemon f Adriaen 1 0,81 0,81 

 Hendricx, Eeuwoudt 1 0,84 0,84 

 Beyeren, Pauwels van - dood 3 0,28 0,84 

 Stalin, Loy - dood 3 0,29 0,87 

 Boghaerdt, Martijne 1 0,88 0,88 

 Boyeghem, Neelkin fa Pieter van 1 0,88 0,88 

 Lauwaert, Simoen 1 0,88 0,88 

 Bertholf, Jacop f Jacop - dood 1 0,88 0,88 

 OLV altaar Ab 1 0,88 0,88 

 Cuenijnc, Willem de 1 0,88 0,88 

 Weyte, weduwe en kdn Pieter f Pieter 1 0,89 0,89 

 Sijnc, Clais - meester, in holland 1 0,89 0,89 

 Claissens, Joos f cornelis 1 0,89 0,89 

 Hijst, Jan f Lodewijc 1 0,89 0,89 

 Martins, Antheunis f Pieter 2 0,45 0,89 

 Vertrijcke, Clais van - dood 1 0,90 0,90 

 Hove, kdn Jan 1 0,90 0,90 

 Claissens, Antheunis 1 0,90 0,90 

 Golle, Pieter 1 0,91 0,91 

 Hove, Betkin fa Lauwereijns van 4 0,23 0,91 
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 Meetkerke, Jacop van - dood 2 0,46 0,91 

 Golle, kdn Willem 1 0,91 0,91 

 Rancx, Antheunis -Brugge 1 0,92 0,92 

 Mabe, kdn Jacob 4 0,24 0,94 

 Malins, kdn Matheus 1 0,97 0,97 

 HG Moorskerke (Groede) 3 0,32 0,97 

Groep 2 

1-2,5 ha 
Vos, erven Loouis de 1 1,04 1,04 

 Urbaeren, Silvester 1 1,04 1,04 

 Scerpijnc, Jacop f Jan 1 1,05 1,05 

 Obrechts, Jan 1 1,08 1,08 

 Eloudt, kdn en weduwe Gheleijn 2 0,55 1,10 

 Berghe, joncvr Phillipine fa Philips vanden 1 1,11 1,11 

 Malins, Laureins - dood 1 1,11 1,11 

 Rijne, Clais vanden - dood 1 1,14 1,14 

 Excuse, kdn Jan f Pieter 4 0,29 1,16 

 Mabe, kdn Jacob; Jan f Jan Michiels 1 1,16 1,16 

 Stalpaert, Jan f Sebastiaen 2 0,58 1,16 

 Boudins, erven Joncvr Jacomine fa Jooris 5 0,23 1,17 

 kerk Nieuwkerke 5 0,24 1,18 

 Discanter, hannekin f Adriaen f Jan 3 0,39 1,18 

 Danckaert, Pieter - dood 3 0,40 1,20 

 Coene, Jan 4 0,30 1,21 

 Boudins, Thomaes 2 0,61 1,22 

 Diericx, Hendric f Jan 1 1,28 1,28 

 Knibbe, Gaultier - dood 1 1,28 1,28 

 Zeghers, Gheleijn - dood 1 1,29 1,29 

 Bogghe, kdn Fransois 2 0,65 1,31 

 watering Groede 6 0,22 1,31 

 Weyte, Gillis f Antheunis 1 1,31 1,31 

 Roethalf, Antheunis f Pieter 1 1,32 1,32 

 Michiels, Robrecht f Jan 1 1,33 1,33 

 Golle, Copken f Willem 2 0,67 1,34 

 Clays, Jan f Vincent 1 1,34 1,34 

 Clauwaert, Thomaes 1 1,35 1,35 

 Plantoen, Laurens 1 1,36 1,36 

 Magdalenaklooster buiten Brugge 1 1,36 1,36 

 Moerkerke, joncvr Lodewyse fa Diederic van 2 0,70 1,40 

 Koor OLV Sluis 2 0,72 1,44 

 Stroobant, Marc 3 0,50 1,49 

 Scaffere, Cornelis de 3 0,50 1,50 

 Vos, Rijcquaert de 1 1,50 1,50 
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 Hendricx, kdn Jan 2 0,75 1,50 

 Hijst, Lauwerijns f Lodewijc van 2 0,77 1,53 

 Muenc, weduwe en kdn Jan de 3 0,51 1,54 

 Gauwe, Fransois vander 8 0,20 1,56 

 Houdaert, Antheunis 3 0,52 1,57 

 Cuenijnc, Jan f Cornelis de 1 1,57 1,57 

 Pauwaert, Michiel - meester 2 0,79 1,57 

 SP Gent 5 0,32 1,59 

 Willems, Christoffel 1 1,61 1,61 

 Michiels, Robrecht f Adriaen 1 1,63 1,63 

 Stalpaert, Jan f Antheunis 1 1,64 1,64 

 Oost, Willem van - Brugge 2 0,83 1,65 

 Petyt, Boudin 1 1,65 1,65 

 Boudins, Robrecht f Pieter 2 0,86 1,72 

 Jurdaen, Adriaen f Pieter 1 1,76 1,76 

 Clays, Jacop f Jacop 1 1,76 1,76 

 Baenst, Joos f Jan de 2 0,88 1,77 

 Baenst, Jan de - meester, heer van st joris, dood 1 1,77 1,77 

 Capelrie SLOB 2 0,89 1,78 

 Clais, Jan f Pieter - dood 2 0,92 1,84 

 Ouds, Jan f Cornelis 1 1,96 1,96 

 Denys, Pieter f Jaco 3 0,68 2,04 

 Stalin, Lauwerijns - dood 4 0,51 2,04 

 Coolman, Wouter -dood 2 1,04 2,07 

 Donckere, Adriaen de - dood 2 1,04 2,09 

 Wyndt, Adriaen de - dood 3 0,78 2,34 

 Scerpijnc, Adriaen ende meer anderen 5 0,48 2,40 

 Bouschuere, Jacop 3 0,80 2,41 

 Begghaert, Willem 5 0,49 2,47 

 Weeschoe, kdn Hendric f Jan 7 0,35 2,48 

Groep 3 

2,5-5 ha 
Blieck, Lauwerijns - de oude 2 1,32 2,64 

 Diericx, Adriaen f Jacop huughe 2 1,34 2,69 

 Diericx, kdn en weduwe Hughe 4 0,68 2,70 

 Hove, joncvr Philippijne fa Jan uuten 3 0,91 2,74 

 Clays, Fransois f Arnoudt 7 0,40 2,77 

 Lauwers, Cornelis x fa Antheunis Rogiers 1 2,81 2,81 

 Eloudt, Gheleijn 1 3,27 3,27 

 Vleeschauwere, Moressis - te Brugge, dood 3 1,11 3,32 

 kerk Groede (moorskerke) 6 0,56 3,35 

 Stevins, Jacob - heer 8 0,44 3,54 

 Zoete, Gheleijn x fa Jans vander Cappelle 4 0,91 3,64 
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 Mye, Jacop 1 3,92 3,92 

 Clais, Laureins - dood 1 3,92 3,92 

 Willems, Jan x fa Fransois f Arnout Boudins 1 3,94 3,94 

 St Janshospitaal Brugge 5 0,80 3,99 

 Belle, Mahieu van 3 1,41 4,23 

 Plantoen, kdn en weduwe Pieter 4 1,08 4,31 

 Balcx, Andries - dood 3 1,44 4,32 

 SB Gent 2 2,17 4,35 

 Heer van Lembeke 3 1,47 4,40 

 Coppelaere, Jacob - dood 3 1,51 4,53 

 Adoorens, vrauwe Anna 4 1,21 4,82 

 Praet, Danneel van - heer van Merewede 1 4,83 4,83 

 Turfhoop, Gheleijn - heer, dood 3 1,63 4,90 

Groep 4 

5-10 ha 

Begghaert, weduwe en kdn Jacop; Reygheers, 

weduwe en kdn Boudewijn f Jan 
4 1,26 5,06 

 Vlaenderen, Joos f Lodewijc - dood 2 2,55 5,10 

 Weghe, kdn Bave 5 1,09 5,43 

 Boomen, Lodewijc 3 1,86 5,57 

 Doens, Cornelis f Pieter 22 0,27 5,84 

 Jacops, Lauwerijns - dood 4 1,62 6,46 

 Gracht, joncvr Clare va Jan vander - dood 4 1,62 6,49 

 Coolman, joncvr Lodewijse weduwe Wouter 10 0,66 6,61 

 Dandt, Colaert - dood 2 3,43 6,87 

 
Halewijn, Jehanne van - vrauwe, dood, 

weduwe Willem van Claerhoudt 
2 3,47 6,95 

 Boudins, Pieter -dood 20 0,44 8,89 

 Boudins, Joris - dood 9 1,08 9,70 

 Croy, Clare de 7 1,42 9,92 

Groep 5 

10-25 

ha 

Moere, Joris vander - dood 13 1,12 14,52 

 Bladelin, Pieter - dood 13 1,20 15,58 

 
Maere, Gillis vander -heer; Weeschoe, kdn 

Hendric 
15 1,20 17,94 

 Obrechts, Simoen 16 1,16 18,50 

 Vos, Roelandt de - dood 2 12,25 24,50 
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Groep 6 

25+ ha 

Belle, Robrecht van - dood 24 1,23 29,44 

 Heer van Pitthem 9 3,84 34,59 

 Boudins, Jacob f Robrecht - de bastaert, dood 64 1,33 84,81 

 Totaal 603 0,90 568,03 

Bij een eerste blik op de tabel kunnen we al vaststellen dat de kleine grondbezitters in de 

meerderheid zijn, gezien het grote aantal eigenaars dat zich in groepen één en twee bevindt. 

De geestelijke bezitters bevinden zich allemaal in de eerste drie groepen, terwijl de 

wereldlijke eigenaars met een titel zich her en der in de lijst bevinden. Deze laatste vinden we 

relatief geconcentreerd terug in groep 3, waar ze met zes eigenaars op een totaal van 

vijfentwintig een niet onbelangrijke groep vormen. Ook de tweede grootste eigenaar is er één 

met een titel, met name de heer van Pitthem. De grootste eigenaar, Jacob Boudins, heeft een 

zeer groot grondbezit, zowel absoluut als relatief: zijn bezit is bijna 2,5 

keer groter dan dat van de heer van Pitthem. De gemiddelde grootte 

van zijn percelen is echter vergelijkbaar met die bij de andere 

eigenaars, slechts 1,33 hectare per perceel. 

 

Wanneer we figuur 8 bekijken, die het aantal eigenaars per groep in 

een cirkeldiagram weergeeft zien we onze vermoedens bevestigd. De 

eerste twee groepen beslaan meer dan driekwart van het totaal aantal 

eigenaars, en de aantallen dalen naarmate het grondbezit vergroot. 

Figuur 8: Cirkeldiagram van de 

oppervlakte per groep voor 

1552
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Figuur 7: Cirkeldiagram van het aantal 

eigenaars per groep voor 

1552
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Waar de eerste groep nog 102 eigenaars omvat zien we dit aantal in groep twee al 

teruggebracht tot 65. Groep drie bevat met 24 eigenaars nog niet de helft van groep twee en in 

groep vier wordt het aantal opnieuw praktisch gehalveerd, tot dertien. Groep vijf telt nog vijf 

eigenaars en in groep zes blijven er slechts drie over. 

Wanneer we in figuur 9 echter de verdeling van de bezitsoppervlakte per groep bekijken, is 

de verdeling helemaal anders. Met een kwart  van de totale oppervlakte (148,84 hectare) is het 

bezit van groep zes veruit het grootste, ook al bevat deze groep het minste eigenaars. Groepen 

drie, vier en vijf schommelen alle drie rond de 90 hectare, en groep twee heeft dan weer een 

iets groter bezit. Met een totaal bezit van 50,20 hectare is groep één veruit de kleinste wat 

bezitsoppervlakte betreft.  

Tabel 5: Overzicht van de gegevens per groep 

 
Aantal 

eigenaars 

Tot. 

Oppervlakte 

Aantal 

Percelen 

Gemiddelde opp. 

per perceel 

Groep 1 : 0-1 ha 102 50,20 131 0,38 

Groep 2 : 1-2,5 ha 65 99,10 147 0,67 

Groep 3 : 2,5-5 ha 24 89,96 75 1,20 

Groep 4: 5-10 ha 13 88,87 94 0,95 

Groep 5: 10-25 ha 5 91,04 59 1,54 

Groep 6: 25+ ha 3 148,84 97 1,53 

Totaal 212 568,03 603 0,94 

 

Wanneer we in tabel 5 de gemiddelde perceelsoppervlakte per groep bekijken zien we dat 

in beperkte mate de gemiddelde perceelsgrootte min of meer samen met het totale grondbezit 

stijgt, maar dan vooral in de eerste drie groepen. Daar verdubbelt het gemiddelde grofweg 

twee keer per overgang naar een hogere bezittersklasse. In groep vier zakt het gemiddelde 

opnieuw wat, terwijl het in groepen vijf en zes het hoogste ligt. 

 1.6.3 Eigenaars in 1552 te Groede 

 1.6.3.1 Wereldlijk en geestelijk grondbezit 

Zoals we supra reeds vermeldden, is het besproken gebied in 1552 1290,5 gemeten, 1 lijn 

en 41 roeden groot (ca. 568,03 hectare). Van deze oppervlakte zijn 1159 gemeten en 26 

roeden (510 hectare) in handen van de wereldlijke huidige eigenaars van dat jaar, waardoor 

nog 131,5 gemeten, 1 lijn en 15 roeden (ca. 58,03 hectare) resten voor de geestelijke 

eigenaars. Net als tevoren is er een zeer sterk overwicht van de wereldlijke eigenaars, maar 
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het geestelijke bezit is in vergelijking met de vorige eigenaars, zowel wat betreft het aantal 

percelen als wat betreft de totale oppervlakte, meer dan verdubbeld: van 43 naar 102 percelen, 

en van 23,45 hectare naar 58,03 hectare. 

Tabel 6: Overzicht van geestelijk en wereldlijk grondbezit 

 

Aantal 

percelen 

Totale oppervlakte 
Hectare 

m. l. r. 

Geestelijk bezit 102 131,5 1 15 58,03 

Wereldlijk bezit 501 1159 0 26 510,00 

Totaal 603 1290,5 1 41 568,03 

 1.6.3.1.1 Geestelijk bezit 

De lijst van geestelijke eigenaars in 1552 is grotendeels dezelfde als bij de vorige 

eigenaars, wat we eigenlijk wel konden verwachten. De meest ingrijpende verandering is de 

toevoeging van twee nieuwe eigenaars, met name de kerk van Sint-Lodewijk Oostburg en de 

Zeven Getijden van Moorskerke. Dit zijn niet de enige nieuwe geestelijke eigenaars, maar we 

vermelden hen speciaal omdat ze met hun tweeën bijna volledig verantwoordelijk zijn voor de 

voornoemde verdubbeling van het geestelijke bezit: elk van hen bezit iets meer dan 12 

hectare, wat in vergelijking met de voorgaande resultaten een vrij groot bezit is voor een 

geestelijke instelling. Ook binnen deze lijst ligt de grootte van hun bezit ver boven het 

gemiddelde, dat hier op 2,64 hectare komt te liggen, en al zeker boven de mediaan, die gelijk 

is aan 1,36 hectare. Dat deze twee cijfers hoger liggen dan voordien heeft natuurlijk alles te 

maken met de omvang van het bezit van deze twee eigenaars. 
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Identiteit van de geestelijke eigenaars 

Figuur 9: Het geestelijk bezit in 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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De twee belangrijkste nieuwe eigenaars vermeldden we reeds supra: de kerk van Sint-

Lodewijk Oostburg en de Zeven Getijden van Moorskerke. Deze tweede is een instelling die 

instond voor het verzorgen van voldoende vieringen van officiën op de gepaste uren van de 

dag, wat meestal gebeurde door de parochiepriester en zes andere geesteljiken.
54 

Deze 

instelling werd opgericht door Jacob Boudins, de grootste van de vorige eigenaars en zijn 

vrouw Anna de Baenst. Alle gronden op een na die deze instelling bezat waren dan ook 

vroeger van diezelfde Jacob Boudins geweest. Hij had deze waarschijnlijk geschonken uit 

vrome overwegingen, aangezien de ommeloper bij sommige van de betreffende percelen 

vermeldt dat de zeven getijden van Groede ze had verkregen 'over den dienst van Jacob 

Boudins'. Aangezien die Boudins gesitueerd wordt in het midden van de vijftiende eeuw 

moeten we de stichting van de instelling dus ook in deze periode plaatsen.55 

Andere nieuwe eigenaars zijn de kerken van Oostkerke (nabij Goes) en Sint-Jan ter Sluis 

en de dis van de Heilige Geest van Schoondijke. 

Ligging van het geestelijke bezit 

Op figuur 10 zien we net zoals bij de vorige eigenaars dat het geestelijk bezit zich 

concentreerde in de zuidelijke beginnen, hoewel we hier een aarzelende uitbreiding naar het 

noorden kunnen vaststellen, met name in het tweede en het vierde begin. In het vijftiende 

begin zien we een grote concentratie van geestelijke gronden, die niet geheel tegen de 

verwachtingen in bijna allemaal toebehoren aan de twee opvallende nieuwkomers: de Sint-

Lodewijkskerk van Oostburg en de Zeven Getijden van Moorskerke. Hetzelfde geldt voor de 

noordelijker gelegen gronden. 

 1.6.3.1.2 Wereldlijk bezit 

In 1552 was het wereldlijk bezit verdeeld over 113 eigenaars die samen 1159 gemeten en 

26 roeden (510 hectare) bezaten. Dit zijn er een heel stuk minder dan bij de vorige eigenaars, 

waar de groep nog bestond uit 194 eigenaars. Bij de wereldlijke eigenaars is de gemiddelde 

oppervlakte per eigenaar is gelijk aan 4,51 hectare, wat een ongelofelijke stijging is in 

vergelijking met de vorige eigenaars, die een gemiddelde bezitsoppervlakte van 2,81 hectare 

hadden. Dit is een gevolg van het verminderde aantal eigenaars in combinatie met een slechts 

beperkt verkleind wereldlijk bezit. Ook de mediaan die van 1,10 hectare naar 1,71 hectare 

steeg getuigt hiervan. 

                                                
54

 JANSSEN (H.Q.), op. cit,. p. 315 

55
 Ibid. p. 317 
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Aard van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 7: aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw Weduwe 

Weduwe 

met 

kind(eren) 

Kind(eren) Erfgenamen Andere 

89 405 2 2 5 26 1 1 9 15 6 35 1 17 

 

Zoals bij de vorige groepen waren ook bij de huidige eigenaars in 1552 de mannelijke 

bezitters veruit in de meerderheid. Hoewel het er een stuk minder zijn dan bij de vorige 

eigenaars waar er nog 138 waren, bezitten ze samen toch bijna evenveel percelen, wat 

opnieuw wijst op een groter bezit per eigenaar. De tweede grootste groep is opnieuw die van 

de kinderen, hier gevolgd door de weduwen, die met vijf zijn. De volgende groep is die van 

de erfgenamen, gevolgd door de vrouwen en de andere eigenaars. Het meest opvallend is de 

daling van het aantal vrouwen die geen weduwe zijn van 14 naar 2. Ook de groep weduwen 

met kinderen verkleinde sterk. Meerdere eigenaren voor een perceel kwamen bij de huidige 

eigenaars van 1552 niet meer voor. 

Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 8: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met een titel 

Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Totale 

Oppervlakte Hectare 

m. l. r. 

mijn heere van Wiese 1 0 2 0 0,29 

me(ester) Adriaen f(ilius) W(ille)m de Pape 1 0 2 33 0,34 

me(ester) Jacop vander Woestijne 1 2 0 12 0,90 

me(ester) Pieter f(ilius) Arn(ou)t Boudins 1 2 2 88 1,30 

dheer Fransois Petyt 1 3 2 25 1,65 

jonch(eer) Andries van Briaerde 3 3 2 68 1,71 

joncvr(auwe) Jehanne van Belle v(idu)a mijn heere 

van Lichtervelde 
2 4 1 28 1,95 

jonch(eer) Robrecht van Douvrijn 2 6 1 11 2,80 

me(ester) Mich(iel) Paeuwaert 3 8 0 82,5 3,64 

joncheer Jacop de Voocht 2 9 2 16 4,28 

mijn heere van Maldeghem 3 10 0 3 4,40 

me(ester) Adr(iaen) f(ilius) Robrecht C(lais) 9 10 0 20,5 4,43 

mijn heere van Huekele in Hollandt 1 10 2 92 4,83 

me(ester) Fernande van Merendere ca ux 9 14 0 93 6,30 

mijn heere van Hennin 8 23,5 2 57 10,72 

jonch(eer) Gheleijn vanden Berghe heere van 

Watervliet 
8 24 1 64 10,80 

joncheer Roelandt van Huele 9 30 0 32 13,25 
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mijn heere van Lare 13 33 0 2 14,52 

dheer P(i)e(ter) de Voocht 16 45 2 92 20,23 

mijn heere van Pitthem 11 94 1 20 41,54 

joncheer Pieter van Belle heere van Eecke 57 188,5 2 95 83,37 

Totaal 161 530 0 34 149,88 

In tabel 8 krijgen we een overzicht van de wereldlijke eigenaars met een titel. Hier zien we 

dezelfde tendens die we ook reeds in het algemeen overzicht van de wereldlijke huidige 

eigenaars in 1552 konden vaststellen: het gemiddelde per eigenaar ligt veel hoger dan bij de 

vorige eigenaars (van 4,56 naar 11,11 hectare), als gevolg van een veel hoger totaal bezit voor 

de eigenaars met een titel. Dat deze totale stijging niet te wijten is aan een absolute aangroei 

van de groep valt gemakkelijk te bewijzen door de minimale omvang van die groei aan te 

stippen, namelijk met drie eigenaars. Wel moeten we rekening houden met het gegroeide 

relatieve belang van de eigenaars met een titel in de groep van de wereldlijke eigenaars: waar 

ze voor 1552 nog maar 9,28% van de wereldlijke eigenaars vormden is dit in 1552 al 18,58%. 

Daarnaast heeft de belangrijkste eigenaar, jonkheer Pieter van Belle, heer van Eecke, een 

belangrijke invloed gehad wat betreft de totale oppervlakte en het gemiddelde, met zijn 

uitgebreide bezit van 83,37 hectare. Ook zonder deze uitschieter in rekening te nemen kan de 

stijging echter nog steeds opvallend genoemd worden, met een gemiddelde oppervlakte per 

eigenaar van 7,49 hectare en een totaal bezit van circa 149,88 hectare. Waar bij de vorige 

eigenaars slechts één eigenaar, namelijk de heer van Pittem, de kaap van 10 hectare 

overschreed, zien we bij de huidige eigenaars zeven eigenaars met een bezit boven die grens. 

Samen bezaten de eigenaars met een titel niet minder dan een vierde van het volledige gebied. 

We kunnen dus wel stellen dat de eigenaars met een titel hier veel sterker naar buiten komen 

als grootgrondbezitters dan ervoor, wat zich ongetwijfeld ook zal reflecteren in het algemeen 

overzicht van alle huidige eigenaars anno 1552. 

 

Wanneer we de titels van de eigenaars bekijken stellen we vast dat de 'meesters' in de 

meerderheid zijn, met zes eigenaars. De tweede groep is die van eigenaars die worden 

weergegeven als 'heer van', met vijf eigenaars, gevolgd door de 'joncheeren', die met vier zijn. 

De combinatie van 'joncheer' met 'heer van' komt twee keer voor, net zoals de term 'heer' 

zonder meer. Ten slotte zien we één 'joncvrauwe' in de lijst. Het valt op dat de termen 

'joncvrauw' en 'meester' in deze lijst niet samengaan met een bezit groter dan 10 hectare, 

terwijl dit in de helft van de gevallen waar de term 'heer' in de een of andere vorm voorkomt 

wel het geval is. 
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Enkele wereldlijke eigenaars en hun bezit 

 Figuur 10: De zeven grootste wereldlijke eigenaars in 1552 in de Oude Groedsche Polder 
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Op figuur 11 zien we de ligging van de gronden van de zes grootste eigenaars in het 

besproken gebied. Het beeld dat we hier krijgen, lijkt sterk op hetgeen we bij de vorige 

eigenaars te zien kregen. Heel herkenbaar is het land van de heren van Pittem dat ongewijzigd 

bleef op twee nieuwe percelen na, die allebei grensden aan het oude bezit. Ook het gebied 

rond Schonewale en het dorp bleef bijna gelijk, al wisselde het wel van eigenaar: in 1552 

behoorde dit toe aan Pieter van Belle, die dan ook de grootste eigenaar van het gebied was. 

Naast deze gelijkenissen zijn er toch enkele opvallende verschillen die we hier moeten 

aanduiden. Buiten de twee vernoemde „domeinen‟, zoals we ze bijna kunnen noemen, 

vormden zich in de aanloop naar 1552 nog enkele andere aaneengesloten gebieden in handen 

van dezelfde eigenaar. Dit was het geval voor het bezit van Pieter de Voocht en dat van de 

Heer van Lare. Die eerste palmde bijna het volledige zevende begin in dat niet aan Pieter van 

Belle toebehoorde terwijl de tweede het elfde begin volledig in zijn bezit had. Zijn bezit 

strekte zich waarschijnlijk verder uit in de Gerard Moorswatering. Dit konden we afleiden uit 

het feit dat de westelijke grens van het elfde begin omschreven werd als „zijn zelfs landt dat in 

sheer gheermoors waterijnghe ligghet‟. Gillis de Venduel en Gillis Weyte tenslotte hadden 

een minder aaneengesloten bezit dat zich desalniettemin binnen een bepaald gebied bevond. 

We kunnen hier uit concluderen dat er een tendens tot ruimtelijke concentratie van het bezit 

was in de zestiende eeuw. 

Als we nu kijken wat de verhouding is tussen de ligging van het bezit van de grootste 

eigenaars uit het gebied en de ruimtelijke spreiding van de verschillende perceelsstructuren 

die we supra beschreven, levert dit interessante resultaten op. Over het algemeen zien we dat 

de minder geordende, grotere percelen eerder in het bezit waren van de grotere eigenaars. 

Aangezien we weten dat deze 'domeinen' ook voor 1552 reeds in ongeveer dezelfde vorm 

bestonden is het goed mogelijk dat in deze gevallen de concentratie van het bezit reeds vroeg 

geleid had tot het samenvoegen van kleinere percelen volgens landschapselementen die met 

de tijd verdwenen zijn, of rond een bepaalde belangrijke plaats, zoals het dorp of een 

hofstede, wat het geval is voor de percelen rond Schonewale. Ook het grootste perceel voor 

ons gebied, dat zich in het dertiende begin bevond en eigendom was van Gillis de Venduel, 

bevatte een hofstede. 
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 1.6.3.2 Opgesplitst in groepen 

Tabel 9: Overzicht van alle eigenaars, opgedeeld in groepen naargelang hun grondbezit 

 Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde 

oppervlakte 

per perceel 

(ha) 

Totaal bezit 

(ha) 

Groep 1 

0-1ha Boudins, weduwe en kdn Boudin f Pieter Boudins 
1 0,10 0,10 

 Moerkercke, Barthelmeeus van 1 0,15 0,15 

 OV gilde Moorskerke 1 0,15 0,15 

 Sint-Janshuis Oostburg 2 0,08 0,15 

 kerk SB 1 0,22 0,22 

 Coene, kind Jan f Jacop 1 0,26 0,26 

 Cuese, erven Jacop f Loy 1 0,27 0,27 

 Heer van Wiese 1 0,29 0,29 

 Pape, Adriaen f Willem de - mer 1 0,34 0,34 

 Blieck, Jan f Cornelis 1 0,35 0,35 

 Cappelleman, Pieter f Adriaen 1 0,35 0,35 

 kerk Heyle 1 0,35 0,35 

 Affelghem 1 0,37 0,37 

 HG SLOB 1 0,37 0,37 

 Willems, kind Cornelia Plan en Jacop 1 0,38 0,38 

 kerk Oostkerke 2 0,19 0,39 

 Oberechts, Jan f Jan 1 0,42 0,42 

 HG Nieuwerkerke 2 0,21 0,43 

 Hijst, Joos f Lodewijc van 1 0,44 0,44 

 Spierijnc, weduwe Jan 1 0,44 0,44 

 Laeuwaert, kind Simoen f Gheleijn 1 0,45 0,45 

 Eloudt, Jacomijnckin fa Jan 1 0,46 0,46 

 Gillis, kdn Pieter f Jan 1 0,54 0,54 

 Buuck, Ghijsebrecht x fa me Pieter Beerse 1 0,59 0,59 

 Claeys, Fransois f Arnoudt 1 0,59 0,59 

 Jurdaens, kdn Jooris f Pieter 1 0,60 0,60 

 [], Maykin x Jacop f Fransois van Moerkercke 1 0,61 0,61 

 Lombaert, Andries f Pieter 1 0,61 0,61 

 Priestere, Adriaen f Jan 1 0,66 0,66 

 Ee, Laurens vander 1 0,70 0,70 

 Bogghe, Andries f Fransois 1 0,73 0,73 

 Cock, Cornelis f Pieter 1 0,84 0,84 

 HG Schoondijke 3 0,28 0,85 

 Drabbe, Jan - van Sluis 1 0,88 0,88 

 Michiels, kdn Robrecth f Adriaen 1 0,88 0,88 

 OLV altaar Ab 1 0,88 0,88 

 Jonghe, Lievin de 1 0,89 0,89 

 Woestijne, Jacop vander - mer 1 0,90 0,90 

 Vincent, Cornelis f Jan 1 0,90 0,90 

 Doens, aeld. Christiaen f Jans 4 0,23 0,91 

 Rancx, Clais 1 0,92 0,92 
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 Stalpaert, Jan f Antheunis 1 0,92 0,92 

 Doremaes, Cornelis f Arnoudt Heyndricx 1 0,97 0,97 

Groep 2 

1-2,5 ha Hollandere, Michiel f Adriaen d' 
1 1,01 1,01 

 Eeenwouts, Simoen f Heyndric 1 1,03 1,03 

 Lauwers, Sebastiaen f Jacop 1 1,04 1,04 

 Scerpijnc, Andries f Jacop 1 1,05 1,05 

 Hoyman, kdn Laurens 2 0,54 1,07 

 Boudins, kdn Arnout f Boudin 2 0,56 1,12 

 Heyne, Jan f Vincent f Willem 1 1,13 1,13 

 Haene, Philips d' 1 1,14 1,14 

 Boudins, Dijngne f Boudin f Cornelis 4 0,29 1,16 

 Filliers, Adriaen 3 0,39 1,18 

 Diericx, Jan f Heyndric 1 1,28 1,28 

 Boudins, Pieter f Arnout - mer 1 1,30 1,30 

 Laeuwaert, Jan f Cornelis 1 1,33 1,33 

 Saille, Martin 1 1,35 1,35 

 Magdalenenklooster buiten Brugge 1 1,36 1,36 

 Michiels, Antheunis f Jan 2 0,68 1,36 

 kerk Nieuwerkerke 6 0,23 1,37 

 Laeuwaert, Cornelis f Jan 1 1,43 1,43 

 Koor OLV Sluis 2 0,72 1,44 

 Romboudt, Pieter 3 0,50 1,50 

 Lauwers, erven Jacop f Pieter 2 0,80 1,60 

 Leys, Vincent f Cornelis 1 1,61 1,61 

 Blieck, Antheunis f Martin 1 1,64 1,64 

 Petyt, Fransois - heer 1 1,65 1,65 

 Tandt, Jan f Jan f Adriaen 1 1,70 1,70 

 Muelenaere, erven Arnoudt Clais de 4 0,43 1,70 

 Briaerde, jonch Andries van 3 0,57 1,71 

 SLOB 2 0,89 1,78 

 

Belle, joncvr Jehanne va mijn heere van 

Lichtervelde 
2 0,97 1,95 

 Ouds, Jan f Cornelis 1 1,96 1,96 

 Carlier, Adriaen 2 0,98 1,97 

 

Claeys, Jacop f Jacop x fa arnoudt Clays de 

Muelenaere 
2 0,99 1,98 

 Boudins, kdn Arnout f Pieter Arnoudt 5 0,42 2,09 

 Hove, weduwe Pieter f Adriaen van 5 0,42 2,10 

 Doremaes, Loy f Arnout 2 1,08 2,17 

 Watering Groede 17 0,13 2,28 

 kerk Schoondijke 7 0,33 2,34 

 Ee, Jan f Jans vander 5 0,48 2,40 

 Cobe, Cornelis 2 1,21 2,42 

 Ydsebout, Adriaen f Jan 2 1,21 2,42 

 kerk St-Jan Sluis 1 2,44 2,44 

Groep 3 

2,5-5 ha Vos, Jan f Luucx 
4 0,64 2,56 
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 Herckere, Pieter de 7 0,37 2,56 

 Cuenijnc, Willem f Willem de 3 0,86 2,57 

 Douvrijn, jonch Robrecht van 2 1,40 2,80 

 Springheel, Jan 1 2,81 2,81 

 Hijst, Jan f Lodewijc van 6 0,55 3,31 

 Hamere, Jan d' 3 1,11 3,32 

 Golle, Jacop f Pieter 4 0,89 3,54 

 Rave, Joachim de x  fa jan de Cuenijnc 3 1,19 3,56 

 Zwaef, Gillis de 4 0,91 3,64 

 Paeuwaert, Michiel - mer 3 1,21 3,64 

 HG Moorskerke (Groede) 7 0,55 3,82 

 Plaetse, Adriaen f Gheleijn, vander 1 3,92 3,92 

 Heyne, Jacop f Cornelis 1 3,94 3,94 

 Michiels, Adriaen f Vincent 5 0,82 4,08 

 Voocht, jonch Jacop de 2 2,14 4,28 

 SB Gent 2 2,17 4,35 

 Heer van Maldegem 3 1,47 4,40 

 Claeys, Adriaen f Robrecht - mer 9 0,49 4,43 

 Oberechts, weduwe Simoen 3 1,49 4,47 

 Sint-Janshuis Brugge 6 0,78 4,65 

 Steenbeke, weduwe Jan van 15 0,31 4,69 

 kerk Moorskerke 12 0,39 4,74 

 Heer van Huekele (holland) 1 4,83 4,83 

 Blieck, Laurens f Martin 5 0,97 4,87 

 Roetaert, Adriaen f Remeens 7 0,70 4,89 

Groep 4 

5-10 ha Eloudts, Pieter f Jan f Gheleijn 
4 1,27 5,06 

 Plantoen, Laurens 12 0,43 5,13 

 Oberechts, erven Simoen 18 0,31 5,53 

 Michiels, Cornelis f Jan 6 0,93 5,56 

 Boudins, aeld. Joncvr jacomijne fa jooris 6 0,99 5,97 

 Plantoen, Arnout f Laureins 4 1,52 6,10 

 Merendere, Fernande van - mer 9 0,70 6,30 

 Themsekin, Jacop van 4 1,62 6,47 

 Cuese, Jacop 13 0,52 6,76 

 Huughe, Salemon f Adriaen 7 0,99 6,94 

 Cauwenhove, jonch Jan van 7 1,08 7,57 

 Coene, Jan f Jacop 20 0,39 7,81 

 Roethalf, Antheunis f Pieter 6 1,35 8,10 

 Plantoen, Laurens f Clais 4 2,35 9,39 

Groep 5 

10-25 ha Heer van Hennin 
8 1,34 10,72 

 Berghe, jonch Gheleijn vanden - heer watervliet 8 1,35 10,80 

 kerk SLOB 20 0,63 12,68 

 7G Moorskerke 21 0,61 12,91 

 Huele, jonch Roelandt van 9 1,47 13,25 

 Heer van Lare 13 1,12 14,52 

 Voocht, Pieter de - heer 16 1,26 20,23 
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 Weyte, Gillis f Antheunis 31 0,73 22,58 

Groep 6 

25+ ha Heer van Pittem 
11 3,78 41,54 

 Venduel, Gillis f dheer Jan de 15 2,80 42,00 

 Belle, jonch Pieter van - heer van Eecke 57 1,46 83,37 

 Totaal 603 0,94 568,03 

In tabel 9 zien we een lijst van alle huidige eigenaars uit de ommeloper onderverdeeld in 

groepen naargelang hun grondbezit. De geestelijke eigenaars hebben we een grijs kader 

gegeven en de wereldlijke eigenaars met een titel worden weergegeven in het vet. Als we 

deze laatste van naderbij bekijken in verhouding met de andere eigenaars valt het op dat ze 

onbetwistbaar in de meerderheid zijn in de twee groepen met het grootste grondbezit. In 

tegenstelling tot de vorige jaren zien we hier dus de wereldlijke eigenaars met een titel als een 

belangrijke groep grootgrondbezitters, al moet hier wel vermeld worden dat er tevens 

wereldlijke eigenaars met een titel een veel kleiner bezit hebben. 

De geestelijke eigenaars zien we her en der 

verspreid in de lijst zonder duidelijk patroon, al valt 

het wel op dat de twee belangrijkste nieuwe 

geestelijke eigenaars die we supra reeds bespraken, 

met name de kerk van Sint-Lodewijk in Oostburg 

en de Zeven Getijden van Moorskerke, beide deel 

uitmaken van groep vijf, die de eigenaars omvat 

met een bezit tussen 10 en 25 hectare. Dit zijn de 

eerste twee geestelijke eigenaars in deze studie die 

een dergelijk bezit hebben. 

Op figuur 12 zien we een cirkeldiagram dat de 

verdeling van de eigenaars over de groepen 

weergeeft. Het valt direct op dat groepen één en 

twee een minder groot deel van de eigenaars bevatten: zowel in 1415 als bij de vorige 

eigenaars in 1552 vormden deze eigenaars samen minstens drie kwart van alle eigenaars, 

terwijl dit in 1552 gereduceerd is tot ruwweg twee derde. Ook de verhouding tussen groepen 

één en twee is veranderd: beide bevatten in 1552 ongeveer evenveel eigenaars, terwijl groep 

één voordien bijna dubbel zoveel eigenaars bevatte als groep twee.  

Figuur 11: Cirkeldiagram van het aantal 

eigenaars per groep in 

1552
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Hoewel de andere groepen dus relatief meer 

eigenaars bevatten dan voordien kan er van een 

grote groei van een bepaalde groep echter niet 

gesproken worden, eerder zien we hier een 

inkrimping van het aantal eigenaars in groepen één 

en twee. Het aantal kleine eigenaars daalde dus 

aanzienlijk tussen de generatiewissel van de vorige 

naar de huidige eigenaars in 1552, met als 

automatisch gevolg dat de grotere grondbezitters 

relatief belangrijker werden, wat het aantal 

eigenaars betreft tenminste. De verlaten hofsteden 

waar we het voordien reeds over hadden staan hier 

hoogstwaarschijnlijk niet los van. 

Of we dezelfde evolutie kunnen schetsen voor de 

bezitsoppervlakte kunnen we nagaan in figuur 13. Daar zien we dat ook op dit vlak groepen 

één en twee terreinwinst verliezen. Groep één zag zijn bezit gehalveerd worden, terwijl die 

van groep twee ook tot twee derde teruggebracht werd in de aanloop naar 1552. De andere 

groepen winnen allemaal bij het verlies van de twee eerste, behalve groep vier, waarvan de 

bezitsoppervlakte amper groeit. Groep zes blijft duidelijk de belangrijkste groep wat betreft 

bezitsoppervlakte, gevolgd door groepen vijf, drie, vier, twee en ten slotte  groep één. 

Tabel 10: Overzicht van de gegevens per groep 

 
Aantal 

eigenaars 

Totale 

Oppervlakte 

Aantal 

Percelen 

Gemiddelde 

perceelsoppervlakte 

0-1 ha 43 23,49 51 0,46 

1-2,5 ha 41 66,57 104 0,64 

2,5-5 ha 26 100,70 119 0,85 

5-10 ha 14 92,67 120 0,77 

10-25 ha 8 117,69 126 0,93 

25+ ha 3 166,91 83 2,01 

Totaal 135 568,03 603 0,94 

In tabel 10 krijgen we opnieuw een overzicht van de gegevens per groep waar ook het 

aantal percelen en de gemiddelde perceelsgrootte per groep in opgenomen werden. De 

algemene gemiddelde perceelsgrootte bleef dezelfde als bij de vorige eigenaars, wat volledig 

voor de hand ligt wanneer we bedenken dat de gegevens voor beide groepen uit dezelfde 

Figuur 12: Cirkeldiagram van de 

bezitsoppervlakte per groep (uitgedrukt in 

hectare)
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ommeloper komen waarin de perceelsstructuur op zich dezelfde is bij de vorige en de huidige 

eigenaars. Wat echter wel verschilt van die vorige eigenaars zijn de verhoudingen tussen de 

groepen onderling. Over het algemeen komen alle groepen wat betreft de gemiddelde 

perceelsgrootte naar elkaar toe, behalve groep zes, die zich afscheidde van de andere groepen. 

Groep één maakte een stijging mee en de gemiddelde perceelsgrootte in groep twee bleef 

nagenoeg gelijk. Groepen drie, vier en vijf daalden alle drie, al dan niet in meerdere of 

mindere mate. Het gevolg is dat de rangorde op dit vlak veranderde: groep zes staat nu veruit 

aan het hoofd van de groep, gevolgd door respectievelijk groepen vijf, drie, vier, twee en één. 

Aangezien er geen samenvoegingen plaatsvonden zijn deze veranderingen enkel te wijten 

aan de overdracht van de percelen, en kunnen we dus zeggen dat de allergrootste 

grootgrondbezitters voor 1552 grotere percelen aangekocht hebben, die voor het grootste deel 

afkomstig waren van de eigenaars uit groep vijf, die de grootste daling meemaakten wat 

betreft de gemiddelde perceelsgrootte. Daarenboven zagen we supra dat deze eigenaars hun 

gronden niet lukraak aankochten maar bewust gronden aankochten die bij elkaar in de buurt 

lagen. 

 1.6.4 Eigenaars rond het jaar 1552 in naburige gebieden 

 1.6.4.1 Algemeen 

Bij de bespreking van de voorgaande groepen eigenaars moesten we ons beperken tot het 

eigen gebied. Het spreekt echter voor zich dat een analyse van eigendomsverhoudingen niet 

beperkt kan zijn tot één gebied maar zo ruim mogelijk bekeken moet worden om een zo 

volledig mogelijk beeld te verkrijgen. In het kader van een scriptie kan dit door de 

noodzakelijk beperkte omvang van het onderzoek een struikelblok vormen, maar in dit geval 

kunnen we de resultaten van één periode (de huidige eigenaars in 1552) vergelijken met die 

van twee andere studies die naburige gebieden behandelen op ongeveer hetzelfde 

moment.Deze zijn het lopende doctoraatsonderzoek van Nele Vanslembrouck over de Oude 

Yevene
56

 in 1550, en de licentiaatsverhandeling van Dagmar Germonprez aangaande de 

Oudelandpolder te Cadzand
57

 in 1553. We zullen eerst de resultaten van deze gegevens 

vergelijken met de onze, en vervolgens onze gegevens samenleggen om een beeld op grotere 

                                                
56

  VANSLEMBROUCK (N.) Het reconstrueren van verdronken middeleeuwse landschappen: een utopie? 

Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis. Hilversum, 2005 , jg. 14, nr.2, pp. 69-78 
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  GERMONPREZ (D.), op. cit.  
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schaal te krijgen van de bezitsverhoudingen in westelijk Zeeuws Vlaanderen. De vergelijking 

zullen we structureel aanpakken op dezelfde manier als onze eigen gegevens. 

 1.6.4.2 Wereldlijk en Geestelijk grondbezit 

Eerst en vooral zullen we de verhouding tussen het wereldlijk en geestelijk grondbezit 

bekijken in de drie gebieden. In tabel 11 zien we een overzicht van de betreffende gegevens. 

Voor we echter de verhouding tussen geestelijk en wereldlijk bezit bespreken, moeten we de 

aandacht richten op de absolute oppervlakte van de gebieden, die zeer sterk varieert. Ons 

eigen gebied, Groede, omvat slechts 568,03 hectare, waar de Oudelandse polder van Cadzand  

901,99 hectare groot is. De Oude Yevene is veruit het grootste gebied met een totale 

oppervlakte van 3055,99 hectare.
58

 De wereldlijke en geestelijke eigendom geven we in de 

tabel weer met absolute cijfers, maar deze moeten natuurlijk geïnterpreteerd worden binnen 

het kader van de totale oppervlakte. 

Tabel 11: Overzicht van het wereldlijk en geestelijk grondbezit in Groede, Cadzand en de Oude Yevene 

omstreeks het jaar 1552 

 

Groede: 

percelen 

Groede: 

oppervlakte 

Cadzand: 

percelen 

Cadzand: 

oppervlakte 

Oude 

Yevene: 

percelen 

Oude 

Yevene: 

oppervlakte 

Geestelijk 102 58,03 109 154,12 1370 880,37 

Wereldlijk 501 510,00 503 747,87 3631 2175,62 

Totaal 603 568,03 612 901,99 5001 3055,99 

Zoals we supra vermeldden besloeg het geestelijk bezit in Groede in het jaar 1552 58,03 

hectare, wat neerkomt op 10,22% van de totale oppervlakte. In de twee andere gebieden lag 

dit cijfer een stuk hoger: met 154,12 hectare omvatte het geestelijk bezit in Cadzand iets meer 

dan 17% van het volledige gebied, en vooral in de Oude Yevene was het geestelijk bezit 

omvangrijk met 880,37 hectare ofwel 28,81% van het volledige gebied, wat bijna drie keer 

zoveel was als in Groede. Wat het aantal percelen betreft waren de verhoudingen gelijkaardig, 

met enkel een verschil in Groede, waar het geestelijk bezit 16,92% van alle percelen omvatte, 

wat enkel betekent dat de geestelijke eigenaars in dit gebied kleinere percelen bezaten. 

 1.6.4.2.1 Geestelijk bezit 

In dit deel zullen we niet al te gedetailleerd ingaan op alle geestelijke eigenaars in alle 

gebieden, maar zullen we in algemene termen deze eigenaars vergelijken met die in Groede. 

In de lijn van de supra besproken verhoudingen wat betreft wereldlijk en geestelijk bezit 
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  De gegevens voor de berekeningen betreffende de Oude Yevene in dit en het volgende deel werden ons 
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kunnen we verwachten dat de groepen geestelijke eigenaars in Cadzand en de Oude Yevene 

ofwel meer entiteiten bevatten, ofwel dat die eigenaars een relatief groter grondbezit 

hebben
59

.  

Voor het geval van Cadzand was overduidelijk het tweede geval van toepassing: hier zien 

we slechts tien geestelijke eigenaars voor een oppervlakte die drie maal zo groot was als het 

geestelijke bezit in Groede, waar dit verdeeld werd onder eenentwintig eigenaars. Hoewel in 

de Oude Yevene de absolute cijfers veel hoger lagen dan in Groede vinden we ook hier 

relatief minder eigenaars terug, met als resultaat een gemiddeld bezit per eigenaar van 16,61 

hectare in dat gebied. Het gemiddeld geestelijk bezit per eigenaar in Cadzand lag hier met 

15,41 hectare heel dichtbij. Een genuanceerder beeld wordt geboden door het berekenen van 

de mediaan, die in de Oude Yevene op 2,86 hectare kwam te liggen en in Cadzand gelijk was 

aan 2,39 hectare. Deze mediaan duidt aan dat het gros van de geestelijke eigenaars in de Oude 

Yevene en Cadzand wel een groter bezit had dan die in Groede, waar de mediaan 1,36 hectare 

was, maar dat dit verschil zeker niet zo groot was als het gemiddelde doet vermoeden. De 

verklaring voor dit grote verschil ligt in het feit dat in beide gebieden het grootste deel van het 

geestelijk bezit in handen was van grootgrondbezitters. In het geval van de Oude Yevene valt 

vooral de Sint-Pietersabdij te gent op. Deze had met een totaal bezit van 255,89 hectare 

10,22% van de totale watering in haar bezit, wat neerkwam op 29,07% van het totale 

geestelijke bezit. Wanneer we het bezit van deze abdij samenvoegen met dat van de tweede 

grootste eigenaar, Sint-Lodewijk in Oostburg, omvat hun gezamenlijk bezit 40,43% van het 

geestelijk bezit. Dat twee eigenaars in een lijst van 53 eigenaars zo‟n impact hebben verklaart 

het grote verschil tussen de mediaan en het gemiddelde. In Cadzand zien we net hetzelfde in 

nog veel sterkere mate; daar omvatte het bezit van de twee grootste eigenaars samen niet 

minder dan 87,2% van het totale geestelijke bezit
60

. Hier was de grootste eigenaar die andere 

grote abdij in Gent, de Sint-Baafsabdij, en was de tweede grootste eigenaar de plaatstelijke 

parochiekerk van Cadzand. 

 

Zowel in Cadzand als in de Oude Yevene vinden we een belangrijke Gentse abdij terug 

aan het hoofd van de lijst van de geestelijke eigenaars, en dat met een zeer groot bezit. Beide 

abdijen waren dan ook al sinds lang bezig met het verwerven van gronden in Zeeuws 

Vlaanderen. Zoals we supra echter reeds vaststelden was dit in Groede absoluut niet het geval. 
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  Relatief slaat hier op de verhouding met de totale oppervlakte van het gebied.  
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Hoewel de Oude Yevene en Groede aan elkaar grensden aan de Yevendijk vinden we de Sint 

Pietersabdij helemaal niet terug bij de geestelijke eigenaars in 1552, en speelde ook de Sint 

Baafsabdij slechts een zeer beperkte rol.  

Wat ook opvalt bij de vergelijking specifiek tussen Groede en de Oude Yevene is het 

uitgebreide grondbezit dat lokale instellingen uit Groede hadden in de Oude Yevene: de 

Zeven Getijden van Moorskerke, die in Groede de grootste geestelijke eigenaar was met 12,91 

hectare bezat daar bovenop in de Oude Yevene nog eens 48,94 hectare. Ook de kerk van 

Moorskerke bezat bovenop haar 4,74 hectare in Groede nog eens 12,68 hectare in de Oude 

Yevene. Dit sterkt ons in onze overtuiging dat het onderzoeken van een beperkt gebied ook 

slechts een beperkt beeld van de eigendomsverhoudingen kan bieden, en dat uitbreiding met 

andere resultaten dus zeer wenselijk is. 

 1.6.4.2.2 Wereldlijk bezit 

De verschillen tussen het waterschap Groede en de twee andere gebieden wat betreft de 

geestelijke eigenaars vallen niet te miskennen. Hier moeten we ons de vraag stellen of dit 

voor de wereldlijke eigenaars ook het geval is. Het grotere aantal wereldlijke eigenaars in alle 

drie de gebieden komt de overzichtelijkheid niet ten goede, maar dit wordt goedgemaakt door 

het evenwichtiger beeld dat automatisch het gevolg is van een groter aantal gegevens. 

 

Net zoals bij de geestelijke eigenaars valt hier op dat Groede in relatie tot het totale 

wereldlijk bezit het meeste eigenaars herbergde, met 113 eigenaars voor 510 hectare, wat leidt 

tot een gemiddelde per wereldlijke eigenaar van 4,51 hectare. Dit gemiddelde lag een stuk 

hoger dan bij de geestelijke eigenaars, waar het 2,64 hectare bedroeg. Dit was in vergelijking 

met de twee andere gebieden een uitzondering, aangezien zowel in de Oude Yevene als in 

Cadzand de gemiddelde bezitsoppervlakte per wereldlijke eigenaar lager lag dan die per 

geestelijke eigenaar. In Cadzand bleef de daling nog relatief beperkt met 12,46 hectare voor 

de wereldlijke eigenaars in vergelijking met de voornoemde 15,41 hectare voor de geestelijke, 

maar in de Oude Yevene zien we een veel groter verschil: het gemiddelde bedroeg slechts 

5,47 hectare bij de wereldlijke eigenaars waar dat bij de geestelijke eigenaars nog op 16,61 

hectare lag. Dit getal lag veel dichter bij dat van Groede dan bij dat van Cadzand, zodat we 

deze keer die eerste en de Oude Yevene aan de ene kant kunnen vergelijken met de tweede. 

Wanneer we de mediaan berekenen voor alle drie de gebieden wordt dit beeld nog versterkt: 

in de Oude Yevene was deze gelijk aan 1,62 hectare, wat zelfs lager lag dan de 1,71 hectare in 

Groede. In Cadzand echter bedoeg de mediaan 3,35 hectare, wat zelfs hoger was dan de 
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mediaan bij de geestelijke eigenaars. In combinatie met het lagere gemiddelde impliceert dit 

een beduidend lager aantal kleine eigenaars in Cadzand dan in de andere gebieden, een beeld 

dat bevestigd wordt bij het bekijken van de lijst van wereldlijke eigenaars te Cadzand
61

.  

 

Wat in deze lijst echter meer opvalt is het uitzonderlijke bezit van de 'Koninklijke 

Majesteit', die met 408,88 hectare meer dan de helft van het totale wereldlijk bezit in handen 

had. Germonprez stelt dat dit bezit in handen van de Koninklijke Majesteit kwam via 

grootschalig abandon door zowel grotere als kleinere bezitters die na opeenvolgende 

stormvloeden het geld of de wil niet meer hadden om verder te investeren in het onderhoud 

van de infrastructuur die hun land moest beschermen tegen toekomstig watergeweld
62

. Dit 

geeft natuurlijk een ander beeld van de eigendomsverhoudingen in dit gebied aangezien de 

Koninklijke Majesteit bezwaarlijk als een gewone eigenaar gezien kan worden. We krijgen 

een representatiever beeld wanneer we deze weglaten uit onze beschouwingen. In dat geval 

krijgen we een gemiddelde van 5,75 hectare, wat alweer veel dichter ligt bij dat in de andere 

twee gebieden. De mediaan blijft praktisch dezelfde, met 3,29 hectare. Dat de mediaan en het 

gemiddelde nu opvallend dicht bij elkaar liggen in vergelijking met de andere gebieden wijst 

op een relatief gelijke verdeling van het wereldlijk bezit, met beduidend minder extreem grote 

en kleine grondbezitters.  

 

Als we de wereldlijke eigenaars in alle drie de gebieden bekijken zonder dat we in 

Cadzand de Koninklijke Majesteit er bij nemen, krijgen we wat het aantal eigenaars in 

verhouding met de oppervlakte van het gebied betreft in alle drie de gebieden een 

vergelijkbaar beeld. Wat de interne bezitsverhoudingen in de lijst van wereldlijke eigenaars 

betreft zien we dat er in Cadzand een „gelijkere‟ verdeling was van de percelen dan in de 

andere twee gebieden. We kunnen wel voorzichtig stellen dat dit te wijten was aan de 

voornoemde stormvloeden die vooral de kleinere eigenaars dwongen om hun land te 

verkopen. Germonprez stelt dat het abandonnement zeker niet beperkt bleef tot de kleine 

eigenaars, maar deze waren hier wel toe gedwongen, in tegenstelling tot de grotere eigenaars 

bij wie het verlaten van de gronden eerder een strategische stap was dan een onafwendbare 

wanhoopsdaad.
63
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 1.6.4.3 Opgesplitst in groepen 

Tabel 12: Overzicht van het aantal eigenaars per groep per gebied 

 Groede Cadzand Oude Yevene 

Groep 1: 0-1 ha 43 31,85% 19 27,54% 173 38,27% 

Groep 2: 1-2,5 ha 41 30,37% 13 18,84% 97 21,46% 

Groep 3:2,5-5 ha 26 19,26% 13 18,84% 46 10,18% 

Groep 4: 5-10 ha 14 10,37% 12 17,39% 52 11,50% 

Groep 5: 10-25 ha 8 5,93% 8 11,59% 60 13,27% 

Groep 6: 25+ ha 3 2,22% 4 5,80% 24 5,31% 

Totaal 135 100,00% 69 100,00% 452 100,00% 

 

Nu we in alle drie de gebieden de verhouding tussen en binnen het wereldlijke en 

geestelijke bezit onderzocht hebben zullen we hier net zoals we voordien deden deze twee 

groepen samenvoegen en verdelen in zes groepen naargelang de omvang van het bezit van 

elke eigenaar. Voor onze eigen gegevens gebeurde dat reeds voordien, en ook Germonprez 

deed dit in haar werk; zij onderscheidde echter slechts vijf klassen, zodat we groep één, die bij 

haar alle eigenaars met een bezit met minder dan 2,5 hectare bevatte moesten opdelen naar 

onze normen, namelijk in een groep met minder dan 1 hectare en een tussen 1 en 2,5 hectare. 

We hebben voor dit overzicht overigens opnieuw geen rekening gehouden met het grondbezit 

van de Koninklijke Majesteit, omdat dit het beeld zeer ernstig zou verstoren. Voor de Oude 

Yevene hebben we de onderverdeling zelf aangebracht in de gegevens. Om een algemeen 

beeld te krijgen van de grootte van deze groepen zullen  we eerst het aantal eigenaars per 

groep in de drie gebieden bekijken. 

Figuur 13: Staafdiagram van het aantal eigenaars per groep per 

gebied
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Zoals we zien in tabel 12 en figuur 14 was in elk van de drie gebieden de eerste groep 

veruit de grootste, wat het sterkst naar voren komt in de Oude Yevene, waar deze groep met 

173 eigenaars een ruime 38% van alle eigenaars bevat. Groepen één en twee samen bevatten 

alle eigenaars met een bezit kleiner dan 2,5 hectare, en kunnen we dan ook samen 

beschouwen als de kleine bezitters. Samen vormden de kleine eigenaars zowel in Groede als 

in de Oude Yevene ongeveer 60 % van alle eigenaars, maar de verhouding tussen groep één 

en groep twee was niet helemaal dezelfde. Terwijl in Groede beide groepen even groot waren, 

zien we dat in de Oude Yevene groep één dubbel zo groot was als groep twee. De eigenaars 

met een eigendom kleiner dan 1 hectare waren hier dus sterk in de meerderheid.  

 

In Cadzand was de situatie helemaal anders: hier bevatten beide groepen samen nog niet de 

helft van alle eigenaars. Over het algemeen waren de eigenaars in Cadzand beter verdeeld 

over de verschillende groepen dan in beide andere gebieden, met uitzondering van groep zes, 

die niet geheel tegen de verwachtingen in beduidend kleiner is. Zoals we supra reeds 

aanstipten ligt de verklaring hiervoor hoogstwaarschijnlijk in het grootschalig abandon dat 

plaatsvond in Cadzand dat alle klassen aantastte, maar dat toch vooral de kleinere eigenaars 

aangetast zal hebben. 

 

Voor Groede zagen we supra dat naarmate de grootte van het bezit stijgt het aantal 

eigenaars daalt, maar wanneer we kijken of dit ook geldt voor de twee andere gebieden 

kunnen we vrij snel concluderen dat dit niet noodzakelijk een vast patroon was. In Cadzand 

gaat dit wel nog op, al zij het in minder sterke mate dan in Groede, maar in de Oude Yevene 

zien we een heel ander patroon: groep drie was hier beduidend kleiner dan groep twee, terwijl 

groepen vier en vijf groter waren. Groep zes was dan weer een stuk kleiner, maar lang niet zo 

klein als in Groede. Hoewel deze twee gebieden wat betreft het het aantal kleine eigenaars 

zeer sterk op elkaar leken stonden ze wat de andere groepen betreft tegenover elkaar. In de 

Oude Yevene kunnen we voorzichtig spreken van een zekere polarisatie tussen de kleine en 

de grote eigenaars aangezien de middengroep er opvallend klein is.  

Tabel 13: Overzicht van de verdeling van de oppervlakte (in ha) per groep per gebied 

 Groede Cadzand Oude Yevene 

Groep 1: 0-1 ha 23,49 4,14% 8,76 1,78% 56,61 1,85% 

Groep 2: 1-2,5 ha 66,57 11,72% 19,83 4,02% 169,22 5,54% 

Groep 3:2,5-5 ha 100,70 17,73% 48,79 9,89% 163,70 5,36% 
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Groep 4: 5-10 ha 92,67 16,31% 94,80 19,23% 374,87 12,27% 

Groep 5: 10-25 ha 117,69 20,72% 124,22 25,19% 969,11 31,71% 

Groep 6: 25+ ha 166,91 29,38% 196,69 39,89% 1322,48 43,28% 

Totaal 568,03 100% 493,09 100% 3055,99 100% 

 

In tabel 13 en figuur 15 krijgen we een beeld van de verdeling van de oppervlakte van het 

gebied over de verschillende groepen. Zoals we supra reeds zagen bezaten de eigenaars met 

een bezit groter dan 25 hectare in Groede het grootste deel van het gebied, terwijl groep twee 

en vooral groep één een veel kleinere oppervlakte in hun bezit hadden. De rest was ongeveer 

gelijk verdeeld over groepen drie, vier en vijf, met groep vijf als grootste groep. Het 

overwicht van groep zes was in Cadzand en de Oude Yevene nog veel sterker dan in Groede. 

In de Oude Yevene was dit hoofdzakelijk te wijten aan het grote aantal eigenaars met een 

bezit van meer dan 25 hectare. In de vorige bespreking hebben we dit getal relatief bekeken, 

maar een hoger absoluut aantal eigenaars in groep zes, de groep met de belangrijkste 

grootgrondbezitters, heeft als logisch gevolg een veel groter bezit voor die groep, ook al was 

het percentage eigenaars in die groep vergelijkbaar met dat in een ander gebied waar zich veel 

minder eigenaars in die groep bevonden. Ook het uitzonderlijk grote bezit van enkele 

eigenaars in de Oude Yevene, zoals de Sint-Pietersabdij te Gent en de Sint-Lodewijkskerk te 

Oostburg droeg in grote mate bij tot het omvangrijke grondbezit van groep zes. 

 

Hoewel in Groede groepen een en twee de kleinste groepen vormden zien we dat ze er in 

vergelijking met de twee andere gebieden toch een relatief grote oppervlakte innamen. Samen 

Figuur 14: Staafdiagram van de oppervlakte per groep per 

gebied
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bestreken ze een relatieve oppervlakte die gelijk was aan die van groepen een, twee en drie in 

Cadzand, en overstegen ze zelfs die drie groepen samen in de Oude Yevene, hoewel het aantal 

eigenaars in de twee eerste groepen daar relatief even groot was. Dit had net zoals de 

verschillen wat betreft groep zes alles te maken met het groter aantal grootgrondbezitters in 

dat laatste gebied. 

 

Wat we in Cadzand zien is op het eerste zicht zeer vergelijkbaar met de Oude Yevene, maar 

wanneer we de cijfers van wat dichter bekijken zien we toch enkele opvallende verschillen. 

Het meest voor de hand liggende verschil is de verhouding tussen groepen drie, vier en vijf. In 

de Oude Yevene was het bezit van groep vijf goed voor bijna een derde van de totale 

oppervlakte van het gebied, terwijl dit in Cadzand slechts een vierde was. Dit wordt 

gecompenseerd door een groter bezit voor groepen drie en vier, wat in de lijn ligt van wat we 

bij de verdeling van de eigenaars over de groepen zagen. Het grootste verschil moeten we 

echter gaan zoeken in de absolute cijfers: hoewel de eigenaars in groep zes relatief gezien 

ongeveer een even groot deel van beide gebieden inpalmden was er toch een verschil qua 

schaal. Vooral het voornoemde bezit van de Sint-Pietersabdij te Gent dat 255,89 hectare groot 

was lag ver buiten de grenzen van het bezit in Cadzand. Daar was het grootste bezit, dat van 

de Sint-Baafsabdij te Gent, 92,16 hectare groot, en omvatte het tweede grootste bezit nog 

maar 42,24 hectare. In de Oude Yevene zien we veertien eigenaars met een bezit dat dit 

laatste oversteeg. Natuurlijk heeft dit allemaal in grote mate te maken met de beperkte 

oppervlakte die het gebied van Cadzand bestrijkt wanneer we de Koninklijke Majesteit niet 

meerekenen, en zou dit hoogstwaarschijnlijk niet voorkomen in een studie op grotere schaal. 

Tabel 14: Overzicht van de gemiddelde perceelsgrootte per groep per gebied 

 Groede Cadzand Oude Yevene 

Groep 1: 0-1 ha 0,45 0,44 0,23 

Groep 2: 1-2,5 ha 0,64 0,99 0,49 

Groep 3:2,5-5 ha 0,85 1,44 0,53 

Groep 4: 5-10 ha 0,77 1,39 0,62 

Groep 5: 10-25 ha 0,93 1,53 0,67 

Groep 6: 25+ ha 2,01 1,45 0,64 

Totaal 0,94 1,37 0,61 
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In figuur 16 en tabel 14 zien we dat de gemiddelde perceelsgrootte voor de eigenaars met 

een bezit groter dan 25 hectare in Groede uitzonderlijk hoog lag in vergelijking met de andere 

gemiddelden in dat gebied. Ook het lage gemiddelde voor groep één valt op in alle drie de 

gebieden. Daarnaast is er een duidelijk verschil tussen de drie gebieden merkbaar: blijkbaar 

waren in Cadzand de percelen een stuk groter dan in de andere twee gebieden, daar lag het 

algemeen gemiddelde namelijk twee keer zo hoog als in de Oude Yevene. 

Figuur 15: Vergelijking van de gemiddelde perceelsgrootte per groep per 

gebied
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 1.6.5 De gegevens gebundeld: een overzicht van de eigendomsverhoudingen in 

Groede, Cadzand en de Oude Yevene 

 1.6.5.1 Algemeen 

Zoals we supra reeds meermaals aanstipten is een onderzoek naar bezitsverhoudingen in 

een beperkt gebied altijd onvolledig omdat de kans dat alle eigenaars die er gronden bezaten 

enkel daar bezit hadden uiterst miniem is. Een koppeling van gegevens van verschillende 

gebieden geeft een grootschaliger en daardoor ook gebalanceerder en correcter beeld van de 

eigendomsverhoudingen in de onderzochte regio, in ons geval westelijk Zeeuws Vlaanderen. 

Om dit te bekomen hebben we onze eigen gegevens samengevoegd met die van de twee 

onderzoeken waar we supra onze bevindingen mee vergeleken, en hebben we zo een lijst 

gemaakt van alle eigenaars in de waterschappen Groede, Cadzand en de Oude Yevene. 

Hoewel we in het vorige deel de Koninklijke Majesteit in Cadzand niet opgenomen hebben 

in onze vergelijking hebben we besloten dat voor dit deel wel te doen, om zo een volledig 

overzicht te krijgen van de bezitsverhoudingen in de drie gebieden. Wel moet in het 

achterhoofd gehouden worden dat diens bezit een uitzondering vormde in het gebied. 

 1.6.5.2 Wereldlijk en Geestelijk grondbezit 

Tabel 15: Overzicht van het geestelijk en wereldlijk bezit in Groede, Cadzand en de Oude Yevene circa 

1552 

 Aantal percelen Totale oppervlakte (in ha) 

Geestelijk 1581 1092,51 

Wereldlijk 4635 3433,48 

Totaal 6216 4525,99 

Het volledige gebied dat hier besproken wordt omvatte 4525,99 hectare, en was opgedeeld 

in 6316 percelen. Hiervan was 3433,38 hectare, verdeeld over 4635 percelen, wereldlijk bezit 

en omvatte het geestelijk bezit 1581 percelen die samen 1092,51 hectare beslaan. Het 

geestelijk bezit besloeg dus 24,14% van de totale oppervlakte, terwijl de overige 75,86% in 

handen was van wereldlijke eigenaars. Deze verhoudingen verschillen duidelijk van die in 

Groede in 1552, waar het geestelijk bezit 16,92% van de totale oppervlakte vormde. Ze liggen 

eerder in de lijn van wat we zagen in de Oude Yevene, wat vrij logisch is aangezien dit 

waterschap 67,52% van het besproken gebied omvatte. Wat de percelen betreft lag het 

aandeel van de geestelijke eigenaars in de zelfde lijn, namelijk op 22,15% van alle percelen. 
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 1.6.5.2.1 Geestelijk bezit 

Het geestelijk bezit was verdeeld over 66 eigenaars, met als kleinste eigenaar de Onze-

Lieve-Vrouwekroon van Nieuwkerke met slechts een perceel van 0,1 hectare dat zich in de 

Oude Yevene bevond, en als grootste eigenaar de Sint-Pietersabdij te Gent met 255,89 hectare 

bestaande uit 186 percelen die zich eveneens in de Oude Yevene bevonden. Deze laatste was 

veruit de grootste eigenaar, aangezien de tweede grootste geestelijke eigenaar de Sint-

Baafsabdij te Gent was, met een totaal bezit van 118,29 hectare, wat nog steeds aanzienlijk 

was maar toch een stuk minder dan Sint-Pieters. Het is niet toevallig dat deze twee Gentse 

abdijen de grootste geestelijke, en zoals we infra zullen zien afgezien van de Koninklijke 

Majesteit de grootste eigenaars tout court waren in het gebied, aangezien ze reeds sinds lang 

een grote rol hadden gespeeld in het ontginnen van de poldergebieden. 

 

Een bijna even belangrijke eigenaar was Sint-Lodewijk in Oostburg, met een totaal bezit 

van 112,72 hectare, gevolgd door de kerk van Schoondijke met een bezit dat alweer een stuk 

kleiner was, namelijk 73,60 hectare, en daarna gevolgd door de Zeven Getijden van 

Moorskerke, met 61,85 hectare. De andere eigenaars met een bezit groter dan 25 hectare, 

waren het Sint Janshospitaal te Brugge, de kerk van Cadzand, het Onze-Lieve-Vrouwe Altaar 

te Aardenburg, Sint-Anthonis te Sint-Donaas in Brugge, en Sint-Claren in Brugge. Onder de 

eigenaars die buiten deze groep vielen maar toch meer bezaten dan 10 hectare bevonden zich 

onder andere nog twee andere Sint Janshospitalen, met name die van Oostburg en 

Aardenburg, de twee grootste steden uit de streek, en de kerk van Moorskerke. 47 van de 66 

eigenaars bezaten tenslotte minder dan 10 hectare, waarvan 34 een bezit hadden dat kleiner 

was dan 2,5 hectare, wat verklaart dat de mediaan voor de geestelijke eigenaars op 2,47 

hectare lag. Het gemiddelde lag een stuk hoger, met 16,55 hectare, wat te verklaren valt door 

het uiterst grote bezit van de belangrijkste eigenaars. Van een gelijke verdeling van het 

geestelijke bezit is hier dus zeker geen sprake, we krijgen eerder een beeld van verdeling 

tussen enkele grootgrondbezitters en meerdere kleinere eigenaars.  

 1.6.5.2.2 Wereldlijk bezit 

De wereldlijke eigenaars vormden een zeer grote groep, ze waren namelijk met 512 voor 

een totale oppervlakte van 3433,48 hectare. Het grootste bezit in de lijst was dat van de 

Koninklijke Majesteit, dat 437,68 hectare bedroeg. Dit was een zeer uitzonderlijk bezit, wat 

geïllustreerd wordt door het veel kleinere bezit van de tweede grootste wereldlijke eigenaar, 

meester Adriaen Claeys die een bezit had van 85,52 hectare. Het kleinste bezit in de lijst was 
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dat van Gheeraerdt de Zaghere, die slechts 0,01 hectare bezat, wat gelijk is aan een tiende van 

het kleinste geestelijke bezit. Als we het bezit van de Koninklijke Majesteit als anomalie even 

buiten beschouwing laten kunnen we stellen dat de wereldlijke eigenaars over het algemeen 

een kleiner bezit hadden dan de geestelijke eigenaars. Dit komt ook tot uiting in het 

gemiddelde dat 6,71 hectare bedroeg, wat veel minder was dan bij de geestelijke eigenaars. 

Wanneer we de Koninklijke Majesteit niet opnemen in de berekening is het gemiddelde 

slechts nog gelijk aan 5,86 hectare, wat net iets meer is dan een derde van dat dat we bij de 

geestelijke eigenaars berekenden. Ook de mediaan ligt dan een stuk lager, met 1,87 hectare.  

Het verschil tussen mediaan en gemiddelde wijst hier op een ongelijke verdeling van de 

gronden, met weinig grootgrondbezitters en veel kleine eigenaars, maar dan wel in minder 

sterke mate dan bij het geestelijk bezit, althans wat de grootgrondbezitters betreft. De 

uitzondering hierop was de Koninklijke Majesteit, die met 12,75% van het wereldlijk bezit en 

9,67% van het volledige gebied met voorsprong de grootste eigenaar van allemaal was. 

Aard van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 16: Overzicht van de aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw Weduwe 

Weduwe 

met 

kinderen 

Kind(eren) 
Erfgename

n 
Meerdere Andere 

430 4062 15 59 8 67 6 23 35 140 10 86 3 12 5 186 

Zoals altijd waren de mannen veruit in de meerderheid, met 430 eigenaars die samen 4062 

percelen bezaten. De tweede grootste groep bestaat uit de kinderen, die met 35 eigenaars 

samen 140 percelen bezaten. De vrouwen waren de derde grootste groep met 15 eigenaars met 

59 percelen, gevolgd door de erfgenamen met 10 eigenaars voor 86 percelen. Hierna kwamen 

eerst de weduwen met 8 eigenaars die samen 67 percelen bezaten en de weduwen met 

kinderen, die met 6 eigenaars samen 23 percelen bezaten. Het valt op dat de weduwen zonder 

kinderen gemiddeld meer percelen bezaten dan die met kinderen. Wanneer we dit naderbij 

bekijken in de lijst van eigenaars zien we dat de weduwen zonder kinderen over het algemeen 

een groter bezit hadden dan die met kinderen, waarvan slechts een eigenaar een groter bezit 

had dan 1,5 hectare. Tenslotte volgen nog de „andere‟ eigenaars met als belangrijkste 

vertegenwoordiger de watering van de Oude Yevene, gevolgd door de „meerdere‟ eigenaars. 

Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 17: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met een titel 

Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde 

oppervlakte 

Totale 

oppervlakte 
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per perceel 

Mijn vrouwe van Meerewedere 1 0,13 0,13 

Heer van Lichtervelde  1 0,45 0,45 

Jan de Baenst, heer van Sint Joris 1 0,49 0,49 

Heer van Slede 2 0,55 1,09 

Heer Jacop Stevins 4 0,39 1,56 

dheer Fransois Petyt 1 1,65 1,65 

Heer Lowijs Willems, presbyter 3 0,59 1,78 

Jonkheer Cornelis van Beele 1 1,88 1,88 

Jonch(eer) Andries van Briaerde 4 0,51 2,04 

Heer Passchier Riest 4 0,59 2,38 

Me(ester) Pieter f(ilius) Arn(ou)t Boudins 3 0,83 2,50 

Heer Adriaen Hooghe, presbiter 11 0,36 4,00 

Joncheer Jacop de Voocht 2 2,14 4,28 

Heer Cornelis Stevins, Presbyter 4 1,09 4,37 

Mijn heere van Maldegem 3 1,47 4,40 

Vrouwe van Axel 4 1,18 4,73 

Joncvr(auwe) Jehanne van Belle v(idu)a mijn heere van 

Lichtervelde 13 0,59 7,70 

Mijn heere van Huekele in Hollandt 3 3,24 9,71 

Me(ester) Jacop vander Woestijne 8 1,21 9,71 

Mijn heere van Hennin 8 1,34 10,72 

Jonch(eer) Gheleijn vanden Berghe heere van 

Watervliet 8 1,35 10,80 

Joncheer Jan van Cauwenhove 11 1,00 10,97 

Jonch(eer) Nicolaes van Romerswale 8 1,57 12,55 

Me(este)r Pieter van Aspele 11 1,22 13,44 

Mijn heere van Lare 13 1,12 14,52 

Me(ester) Mich(iel) Paeuwaert 20 0,85 17,02 

Joncheer Roelandt van Huele 19 0,92 17,45 

Heer van Apfelgem 18 0,97 17,45 

Dheer P(i)e(ter) de Voocht 16 1,26 20,23 

Me(este)r Arnout Mastaert 15 1,35 20,29 

Jonch(eer) Robrecht van Douvrijn 12 1,83 22,02 

me(ester) Fernande van Merendere ca ux 49 0,50 24,70 

Meester Adriaen f(ilius) Willem de Pape 22 0,79 25,18 

Heer van Crosillis 22 1,55 34,05 

Mijn heere van Pitthem 11 3,78 41,54 

Mijn heere van Wiese, 

 (Ydeghem, Charles van)x Fa Hellin van Steelant 40 1,16 46,57 

Robrecht van Belle, Heer van Eecke 27 2,69 72,74 

Joncheer Pieter van Belle heere van Eecke 57 1,46 83,37 

Me(ester) Adr(iaen) f(ilius) Robrecht C(lais) 154 0,56 85,52 

de Koninklijke Majesteit 268 1,63 437,68 
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Totaal 882 1,25 1103,63 

Voor het waterschap Groede konden we reeds vaststellen dat het bezit van de wereldlijke 

eigenaar met een titel in 1552 belangrijker en groter was geworden dan voordien. Dit was 

vooral te wijten aan een groter bezit per eigenaar, en niet zozeer aan een absolute toename van 

het aantal leden van de groep, hoewel deze wel een grotere rol speelde wat het aantal 

wereldlijke eigenaars betrof. Hier zien we dat dit belang minder groot was: de eigenaars met 

een titel vormden slechts 7,81% van alle wereldlijke eigenaars. Wat oppervlakte betreft is het 

echter een geheel ander verhaal: de eigenaars met een titel bezaten niet minder dan 32,14% 

van het totale gebied. Dit resulteert in een zeer hoog gemiddelde per eigenaar, namelijk 27,59 

hectare, en een mediaan die gelijk was aan 10,76 hectare. Hieruit kunnen we afleiden dat het 

grondbezit per eigenaar al redelijk hoog lag, maar dat de grootste eigenaars een onevenredig 

groot bezit hadden. Dat dit het geval was zien we meteen in de lijst: de Koninklijke Majesteit, 

met zijn bezit van 437,68 hectare, bezit bijna de helft van het totale bezit van de eigenaars met 

een titel. Dit heeft natuurlijk een zeer grote impact op het algemene beeld dat we hierboven 

schetsten. Om een klaarder beeld te krijgen zullen we opnieuw even de Koninklijke Majesteit 

buiten beschouwing laten. 

 

Wanneer we het bezit van de Koninklijke Majesteit weglaten uit onze berekeningen krijgen 

we een iets bescheidener beeld van de eigenaars met een titel: het bezit van deze groep bezit 

nu nog „slechts‟ 22,23% van het geheel. Aan de mediaan is er logischerwijze niet veel 

veranderd, met een lichte daling naar 10,72 hectare, maar vooral het gemiddelde daalde 

aanzienlijk: het is nu slechts nog gelijk aan 17,08 hectare, wat al veel dichter bij de mediaan 

ligt en een iets evenwichtigere verdeling impliceert.  

De tweede grootste eigenaar na de Koninklijke Majesteit was Jonkheer Pieter van Belle, 

heer van Eecke, tevens de tweede grootste wereldlijke eigenaar, met een bezit van 83,37 

hectare. De derde grootste eigenaar was Robrecht van Belle, heer van Eecke, met een bezit 

van 72,74 hectare. Deze tweede had enkel bezit in de Oude Yevene, waarvan de ommeloper 

in 1550 werd opgesteld, terwijl de eerste enkel gronden bezat in Groede, waar de ommeloper 

in 1552 opgesteld werd. Dat beide eigenaars dezelfde titel droegen kan verklaard worden door 

het overlijden van Robrecht tussen 1550 en 1552, waardoor de titel op zijn zoon, jonkheer 

Pieter van Belle, overgegaan zou zijn. In dit geval kunnen we er voorzichtig van uit gaan dat 

het eigendom van Robrecht van Belle als heer van Eecke ook overging op zijn opvolger. Als 

we hun bezit samenvoegen krijgen we een eigendom van 156,11 hectare, wat hoger ligt dan 

dat van de grootste wereldlijke eigenaar na de Koninklijke Majesteit, meester Adriaen Clays 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 93 

en dat van alle geestelijke eigenaars met uitzondering van de Sint-Pietersabdij. We hebben dit 

niet in onze lijsten verwerkt vanwege een gebrek aan bewijzen voor deze hypothese, maar we 

zullen dit ook infra in het achterhoofd houden. 

 

Wat de titels zelf betreft zien we er hier twee nieuwe opduiken, namelijk Majesteit en 

„vrouwe van‟. Majesteit kwam enkel voor bij de Koninklijke Majesteit, de graaf van 

Vlaanderen, maar 'vrouwe van' zien we in twee gevallen opduiken: de vrouwe van 

Meerewedere en de vrouwe van Axel. Dit is duidelijk een variatie op de term „heer van‟, maar 

dan toegekend aan een vrouw die haar gebied zelfstandig beheerde. Verder zien we dat de 

term „heer van‟ de meest voorkomende was, met twaalf eigenaars die deze titel dragen, 

gevolgd door „jonkheer‟, „heer‟ en „meester‟, die elk acht keer voorkomen. „Vrouwe van‟ 

komt zoals supra vermeld twee keer voor, en verder komen „jonkvrouw‟, „jonkheer, heer van‟ 

en „majesteit‟ elk een keer voor. De vrouwelijke eigenaars met titel bevinden zich alle drie 

onder de mediaan, terwijl de meeste „heren van‟ zich boven die grens bevinden, wat ook het 

geval is bij de „meesters‟. Het zijn de „heren‟ die zich op een geval na allemaal onder die 

mediaan bevinden, terwij ook de „jonkheren‟ eerder boven de mediaan te vinden zijn. 

 1.6.5.3 Opgesplitst in groepen 

In tegenstelling tot wat we in de andere gevallen 

gedaan hebben en zullen doen zullen we hier de tabel 

met de eigenaars opgedeeld in groepen niet 

weergeven omdat deze te uitgebreid is. Wel zal ze 

opgenomen worden in de bijlagen.  

In die lijst van eigenaars valt vooral de belangrijke 

rol van de eigenaars met een titel en de geestelijke 

eigenaars op, vooral wat de groepen van eigenaars 

met een groot bezit betreft. Zo waren de negen 

grootste grondbezitters geestelijke eigenaars of 

eigenaars met een titel, en maakt in groep zes 54% 

van de eigenaars deel uit van een van deze twee 

groepen. In groep vijf was dit 30,67%, en in de andere 

groepen kwamen ze niet hoger dan 20%. Die eigenaars in de top negen bezaten samen 

overigens 38,43 % van de totale oppervlakte, met als belangrijkste eigenaars de Koninklijke 

Majesteit, Sint-Pieters en Sint-Baafs uit Gent, de Sint-Lodewijkskerk in Oostburg en als we 

Figuur 16: Overzicht van het aantal 

eigenaars per 

groep

212

117

65

78

75

31

Groep 1: <1 ha Groep 2:1-2,5 ha

Groep 3: 2,5-5 ha Groep 4: 5-10 ha

Groep 5: 10-25 ha Groep 6: >25 ha

 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 94 

ze samen rekenen Pieter en Robrecht van Belle, de heren van Eecke, die allemaal meer dan 

100 hectare bezitten. Dit geeft een sterk beeld van het grote belang van grootgrondbezitters in 

het gebied. De gemiddelde oppervlakte per eigenaar van 7,83 hectare versterkt dit beeld, ook 

wanneer we ze naast de mediaan van 1,97 hectare leggen. Het grote verschil tussen de twee 

wijst zoals voordien op een groot belang van de grootgrondbezitters. 

In figuur 17 zien we een cirkeldiagram dat de 

verdeling van de eigenaars over de groepen weergeeft. 

Net zoals in Groede waren de eerste twee groepen de 

grootste en bevatten deze meer dan de helft van de 

eigenaars, zij het iets minder dan in Groede. Groepen 

vier en vijf waren echter een stuk groter dan in 

Groede, waar deze alletwee veel kleiner waren dan 

groep drie, terwijl ze hier net iets groter zijn. Samen 

bevatten ze iets meer dan een kwart van de eigenaars, 

en terwijl in Groede groepen vier, vijf en zes samen 

slechts iets meer dan een vierde van de eigenaars 

bevatten komt hun gemeenschappelijk aandeel hier op 

net iets minder dan een derde. Aangezien het hier gaat 

over de eigenaars die meer bezitten dan 5 hectare kunnen we deze bestempelen als  

grootgrondbezitters, want een bezit dat boven deze grens lag was te groot om volledig zelf te 

bewerken. De grootgrondbezitters waren dus wat hun aantallen betreft een groep van groot 

belang.   

De rol van de grootgrondbezitters wordt nog duidelijker wanneer we figuur 18 bekijken. 

Hier zien we een overzicht van de verdeling van de oppervlakte in het gebied over de 

verschillende groepen. Vooral het bezit van groep zes was uitzonderlijk groot, met net niet de 

helft van het volledige gebied in haar bezit. Het uitzonderlijke bezit van de Koninklijke 

Majesteit heeft hier gedeeltelijk mee te maken, maar zelfs wanneer we dit niet in de 

berekening opnemen is vormt het bezit van groep zes nog steeds 43,26% van het geheel. 

Wanneer we groepen vier, vijf en zes samenvoegen zoals we supra gedaan hebben zien we dat 

die groep die we als grootgrondbezitters bestempelden maar liefst 88,68% van de oppervlakte 

bezat. Zelfs als men twijfelt bij het bestempelen van de eigenaars in groep vier als 

grootgrondbezitters kan met er niet omheen dat groepen vijf en zes samen nog steds 76,10% 

van het geheel in bezit hadden. De eerste drie groepen, die in Groede nochtans een derde van 
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de oppervlakte innamen werden hierdoor teruggedrongen tot ongeveer een achtste van de 

oppervlakte.  

Op figuur 19 zien we dat de gemiddelde perceelsgrootte voor groep één slechts 0,27 

hectare was, terwijl dit voor de andere groepen een stuk hoger lag, met uitzondering van 

groep twee, die ook een gemiddelde had dat een stuk lager lag dan de rest. Groepen drie, vier 

en vijf bezaten percelen van ongeveer dezelfde omvang en die van groep zes waren dan weer 

een stuk groter. 

Figuur 18: Overzicht van de gemiddelde perceelsoppervlakte per 
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 1.6.6 Eigenaars na het jaar 1552 te Groede 

Figuu

r 19: De vier grootste wereldlijke eigenaars na 1552 in de Oude Groedsche Polder 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 97 

Naast de vorige en de eigentijdse eigenaars vermeldde de ommeloper van 1552 eveneens 

de volgende eigenaar van bepaalde percelen, die er achteraf in genoteerd werd. We geven hier 

slechts een beperkt overzicht van die eigenaars omdat de gegevens te fragmentarisch zijn. 

Mocht het hier over vorige eigenaars gegaan zijn zou het aangewezen zijn om ze uit te 

breiden met de eigenaars voor de percelen waar geen vorige eigenaar aangegeven werd. Wat 

de volgende eigenaars betreft ligt dit echter wat moeilijker, omdat we niet weten wanneer de 

aantekeningen gemaakt werden en de gegevens dus niet volledig zijn omdat met nu eenmaal 

niet in de toekomst kon kijken, in tegenstelling tot het verleden. 

 

Daarnaast hebben we hier ook te maken met een fenomeen dat we voordien nog niet 

tegengekomen waren, namelijk gesplitste percelen. Deze zijn op te delen in twee groepen: 

enerzijds percelen die gewoon gesplitst werden onder meerdere eigenaars, en anderzijds 

percelen die samengevoegd werden om dan op een andere manier opnieuw gesplitst te 

worden. Deze staan in de ommeloper aangegeven door naast de twee of drie betreffende 

perceelsbeschrijvingen een rode lijn te trekken en onder een van de beschrijvingen iets te 

schrijven in de aard van volgend citaat: “Van dese drie ghelicke partien heeft symoen f(ilius) 

jacobs meeux causa uxoris via bastiaen loouis I lijn LX r ende dhoirs jacquemynne f(ili)a 

jooris boudens ghelik I lijn LX r.”
64

 

Deze twee verschillende fenomenen, en dan vooral het tweede, zorgden voor 

moeilijkheden bij het verwerken van de gegevens in de databank, aangezien we deze 

geordend hebben met een record per perceel. We hebben deze gegevens dan ook handmatig 

aangepast in een aparte tabel, teneinde een realistisch beeld te geven van de verdeling van de 

nieuw aangekochte percelen onder de „volgende‟ eigenaars, die we weergeven in tabel 18. 

Tabel 18: Overzicht van de eigenaars na het jaar 1552 

Volgende Eigenaar 

Aantal 

nieuwe 

percelen 

Oppervlakte 

nieuwe 

percelen (in 

ha) 

Gronden 

reeds in 

bezit 

Totaal 

bezit na 

overdracht 

(in ha) 

Jans, erven Fransois Pieters 1 0,06 / 0,06 

Merendere, Fernande van - mer 1 0,11 6,30 6,41 

Bogghe, Pieter f Fransois 1 0,11 / 0,11 

Wulf, Aernoudt de 1 0,11 / 0,11 

Hanneman, Sebastiaen f Denys 2 0,17 / 0,17 

Blanckaert, Fransois 2 0,19 / 0,19 
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Hijst, kind jan f Lodewijc 1 0,22 / 0,22 

Coene, kind Jacob 1 0,23 0,26 0,48 

Boudens, erven Jacquemynne fa Jooris 1 0,23 / 0,23 

Boudens, weduwe Jan f boudens 1 0,27 / 0,27 

Scerpinc, kind Jacob 4 0,28 / 0,28 

Haefskercke, Jonch Adriaen van x fa heer van 

Wiese 1 0,29 / 0,29 

Helaert, Herman - heer 1 0,32 / 0,32 

Loouis, kdn Andries 1 0,32 / 0,32 

Pape, weduwe en kdn Adraen f Willem 1 0,34 / 0,34 

Plantoen, kdn Laureins 5 0,35 / 0,35 

Bliec, Cornelis f Jan 1 0,35 / 0,35 

Roethalf, Lijsbette f Gabriel 1 0,40 / 0,40 

Cock, kind cornelis f Pieter 1 0,42 / 0,42 

Hijst, kind Joos f Lodewijc 1 0,44 / 0,44 

Visschere, - f Gheleijn de 1 0,45 / 0,45 

Jurdaens, kind Pieter f Joris 1 0,45 / 0,45 

Coene, Pieter jacobss 1 0,46 / 0,46 

Gheleijn, Jan f Adriaen 2 0,47 / 0,47 

Jonghe, kdn Jacob de 2 0,47 / 0,47 

Eede, Jan f Adriaen d‟ 1 0,50 / 0,50 

Buekels, Adriaen f Willems 1 0,50 / 0,50 

Langhendamme, kind Loy 1 0,54 / 0,54 

Jurdaens, Pieter f Joris 1 0,60 / 0,60 

Cueninck, Maykin x Fransois de 1 0,61 / 0,61 

Lombaert, kind Andries f Pieter 1 0,61 / 0,61 

Diericx, Jan f Jan Hendric 1 0,64 / 0,64 

Lauwaert, Symon f Cornelis 1 0,64 / 0,64 

Kynt, Jan f Jans de 1 0,66 / 0,66 

Wulf, Jacob de 4 0,66 / 0,66 

Adriaens, Michiel - den hollandere 1 0,67 / 0,67 

Bogghe, kind Andries f Fransois 1 0,73 / 0,73 

Jordaens, Pieter f Antheunis 1 0,83 / 0,83 

Biervliet, Loouis f Antheunis van 1 0,84 / 0,84 

Drabbe, Jacob f Jan - ter sluus 1 0,88 / 0,88 

Stalpaert, Clement f Jan f Antheunis 1 0,92 / 0,92 

Lauwaert, Maerten f Cornelis f Symoenss 2 0,94 / 0,94 

Plantoen, Cateline fa Laureins 2 1,06 / 1,06 

Lauwers, Lijsbette fa Cornelis f jans 1 1,13 / 1,13 

Boudins, kdn dingne f Boudin 4 1,16 / 1,16 

Cocq, Jacop f Pieter 1 1,19 / 1,19 
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Landeghem, Gheers van 1 1,24 / 1,24 

Heyst, Pieter van 2 1,27 / 1,27 

Lucx, Gillis f Cornelis 2 1,30 / 1,30 

Britse, Joachim f Berthelmeeux 1 1,32 / 1,32 

Vos, Lauwereins f Pieter s' 1 1,37 / 1,37 

Bloch, Jacop f Maerten 2 1,49 / 1,49 

Heyne, Adriaen f jan 2 1,51 / 1,51 

Berghe, jonch Phiips f Gheleins - Heer van 

watervliet 2 1,56 / 1,56 

Vos, Logier f Pietr jans s' 3 1,56 / 1,56 

Kerckhove, Joos vanden 2 1,58 / 1,58 

Leys, Cornelis f Vincent 1 1,61 / 1,61 

Colve, Clais 1 1,65 / 1,65 

Ysenbouts, Lauwereins f Adriaen 1 1,69 / 1,69 

Cuese, Pauwels f Pieter 1 1,70 / 1,70 

Muelenaere, Fransois f Aernouts Clays de 4 1,70 / 1,70 

Clays, Arnout f Jacop 1 1,76 / 1,76 

Lauwers, kdn Sebastiaen 2 1,80 / 1,80 

Bliec, kdn Lauwereins 2 1,88 / 1,88 

Bare, Jacob de; Cuenijnc, Willem de 2 1,99 / 1,99 

Bliec, Antheunis 2 2,05 1,64 3,69 

Hoorne, Michiel 5 2,09 / 2,09 

Doremaes, Aernoudt f Loy 2 2,17 / 2,17 

Plantoen, Ampluevie fa Laureins 1 2,21 / 2,21 

Plantoen, Adriaen f Laureins 1 2,44 / 2,44 

Thomaes, Gillis 4 2,51 / 2,51 

Plantoen, Pieter f Laureins 1 2,78 / 2,78 

Clays, kdn Jacob Jacobss 4 2,79 / 2,79 

Paeuwaert, Michiel - mer 2 2,80 3,64 6,44 

Jonghe, Cornelis f Lievene de 4 2,84 / 2,84 

Blieck, kdn Laureins f Martin 3 2,96 / 2,96 

Baert, Jan f Pieters 5 3,09 / 3,09 

Lenaertss, Willem 4 3,54 / 3,54 

Doelder, Pieter de 4 3,64 / 3,64 

Marischa, Florens 2 4,00 / 4,00 

Denys, Ghelein f Sebastiaens 3 4,37 / 4,37 

Meeux, Symoen f Jacobss 18 4,77 / 4,77 

Moerkercke, Jonch Cornelis van 1 4,83 / 4,83 

Springheel, Pieter f Jan 2 5,56 / 5,56 

Boudens, Reinaert f Dingne 4 5,60 / 5,60 

Herckere, kdn Pieter 9 5,66 / 5,66 
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Boudens, Pieter Thomaessen 33 6,19 / 6,19 

Lauwaert, Cornelis f Jans 8 6,21 1,43 7,63 

Vos, Jacob de 5 6,58 / 6,58 

Plantoen, Aernoudt f Laureins 3 7,43 6,10 13,52 

Lauwe, Antheunis f Pieter van 7 7,71 / 7,71 

Roethalf, kind Joos f Antheunis f Pieter 6 10,72 / 10,72 

Cuese, kind Jacop f Jacop 37 11,00 / 11,00 

Ysenbouts, Adriaen f Jans 28 17,39 2,42 19,81 

Wieghe, kind Pauwels 32 24,08 / 24,08 

Lauwaert, Jacob f jan 19 24,99 / 24,99 

Totaal 357,00 248,79 21,77 270,56 

 Wat eerst en vooral sterk opvalt in dit overzicht is de quasi afwezigheid van eigenaars die 

in 1552 reeds gronden bezaten in het gebied, met slechts zeven gevallen op 96 volgende 

eigenaars. De eigenaars die wel reeds gronden bezaten in het gebied waren kleine tot 

middelgrote eigenaars. Het onverwachts grote aantal nieuwe eigenaars moet echter gezien 

worden in een ander kader: wanneer we de eigenaars van dichter bij bekijken zien we dat niet 

minder dan zevenendertig van deze kinderen of weduwen zijn van eigenaars in 1552. Hoewel 

ze dus geen eigenaars waren in dat jaar kunnen we ze toch moeilijk beschouwen als 

buitenstaanders die gronden opkochten in Groede, vooral wanneer we zien dat een deel ervan 

gewoon werd aangeduid als „tkint‟ bij de betreffende perceelsbeschrijving, wat erop wijst dat 

het perceel in kwestie geërfd werd door het kind van de oorspronkelijke eigenaar. Zo kunnen 

we het aantal „vreemde‟ nieuwe eigenaars al terugbrengen tot tweeënvijftig. Een andere groep 

niet volledig onbekende eigenaars zijn eigenaars die gronden bezaten of afstammen van 

eigenaars in de Oude Yevene, waarvan er zeven voorbeelden terug te vinden zijn. 

 

Wanneer we nu gaan kijken naar de oppervlakte van de nieuwverworven percelen zien we 

dat de overdrachten na 1552 redelijk grootschalig waren: in het totaal gaat het hier om 357 

percelen met een totale oppervlakte van 248,79 hectare. De mediaan van de nieuwverworven 

bezitsoppervlakte per eigenaar kwam zo op 1,29 hectare te liggen, met als grootste nieuwe 

bezit 24,29 hectare.  

Het kan ook interessant zijn om na te gaan of de bezitsoverdrachten na 1552 de neiging tot 

ruimtelijke concentratie die we eerder aanstipten verder zetten of niet. Het grootste deel van 

de overgedragen oppervlakte bevond zich in het zestiende begin. Met iets meer dan een vijfde 

van de totale overgedragen oppervlakte, zo‟n 52,79 hectare, is dit een opmerkelijk gegeven. 

Dat het zestiende begin slechts het derde grootste was in 1552 wekt hier enigszins de indruk 
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dat dit een patroon is dat eerder door andere factoren bepaald werd dan simpelweg door de 

grootte van het begin. Zo bevat het dertiende begin, dat een stuk groter was dan het zestiende, 

slechts ongeveer een tiende van de totale overgedragen oppervlakte.  

De visuele voorstelling van het nieuwe bezit van enkele eigenaars kan hier klaarheid 

brengen. Op figuur 20 die de ligging van de nieuwe percelen van de vier grootste volgende 

eigenaars weergeeft zien we dat het grootste aantal percelen zich in het zestiende begin 

bevindt, in het bijzonder het bezit van het kind van Pauwels Wieghe. Het lijkt erop dat deze 

buitenstaander, of eerder zijn of haar voogden, het volledige bezit van Gillis Weyte verkregen 

had. Over de manier waarop dit gebeurde hebben we geen gegevens, maar het resulteerde er 

wel in dat het kind van Pauwels Wieghe als enige van de vier grootste nieuwe eigenaars een 

geconcentreerd bezit had, aangezien Jacob Lauwaert, Adriaen Ysenbouts en het kind van 

Jacob Cuese een veel minder aaneensluitend nieuw bezit haddden. 

 1.7 Bewoning 

Nu we een beeld hebben van de eigenaars in de Oude Groedsche Polder rond 1552 kunnen 

we deze informatie combineren met de gegevens die we hebben betreffende de bewoners van 

de hofsteden en huizen in het gebied. Zoals we supra reeds vermeldden werd voor 45 van de 

83 hofsteden en huizen een bewoner vermeld. Hier zullen we nagaan wie deze bewoners 

waren. Meer specifiek kunnen we ons twee vragen stellen: waren de bewoners ook eigenaars 

in het gebied, en zo ja, bezaten ze het perceel waarop hun woning stond? In tabel 19 geven we 

een overzicht van de bewoners met het type woning, de eigenaar van het perceel waar hun 

woning op stond en de oppervlakte van datzelfde perceel. 

Tabel 19: Overzicht van de bewoners binnen de Oude Groedsche polder 

Bewoner 
Omschrijving 

woning 
Eigenaar perceel 

Oppervlakt

e perceel 

(ha) 

Michiels, Antheunis f Jan en 

anderen hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 0,22 

Govaerdt, Andries hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 0,33 

Veerman, Martin huis kerk Moorskerke 0,37 

Blieck, Alaerdt f Willem hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 0,45 

Verdoorne, Jan f Gheleyn hofsteden Heer van Lare 0,45 

Gheerts, Cornelis hofstede Eloudt, Jacomijnckin fa Jan 0,46 

Loonis, Sebastiaen huizen Steenbeke, weduwe Jan van 0,49 

Hollandere, Michiel f Adriaen 

d' hofstede Weyts, Gillis f Antheunis 0,52 
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Abboudt, adriaen d' hofstede Vos, Jan f Luucx 0,54 

Marc, Antheunis hofstede Plantoen, Laurens f Clais 0,54 

Govaerdt, Sebastiaen hofstede Voocht, Pieter de - heer 0,58 

Gillis, Jan f Pieter hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 0,59 

Visschere, Adriaen de hofstede kerk Moorskerke 0,60 

Cock, Jan f Pieter huis Michiels, Adriaen f Vincent 0,65 

Coraes, Malin hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 0,65 

Ghemijnc, Jan hofstede Heer van Lare 0,72 

Casins, Maye hofstede Lauwers, erven Jacop f Pieter 0,76 

Hijst, Jan f Lodewijc van hofstede Hijst, Jan f Lodewijc van 0,89 

Bave, Fransois hofstede Rancx, Clais 0,92 

Scerpijnc, Andries f Jacop hofstede Scerpijnc, Andries f Jacop 1,05 

Diericx, Pieter hofstede kerk SLOB 1,06 

Jonghe, Livin de hofstede Vos, Jan f Luucx 1,13 

Heyndricx, Adriaen hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 1,16 

Vos, Jan f Walewijn s' hofstede Heer van Lare 1,21 

Muelenaere, Jan f Pieter de hofstede Voocht, Pieter de - heer 1,26 

Clais, Jacop f Jacop hofstede Roethalf, Antheunis f Pieter 1,29 

Laeuwaert, Cornelis hofstede Laeuwaert, Jan f Cornelis 1,33 

Ee, Jan van hofstede 7G Moorskerke 1,48 

Hanneman, Sebastiaen hofstede kerk SLOB 1,62 

Boyeghem, Fransois van hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 1,67 

Veere, Pieter f Jan hofstede Tandt, Jan f Jan f Adriaen 1,70 

Weyte, Gillis f Anthuenis hofstede Weyts, Gillis f Antheunis 1,72 

Hyst, Fransois van hofstede Venduel, Gillis f dheer Jan de 1,77 

Waleweyns, Andries f 

Lauwerijns hofstede Heer van Lare 2,09 

Herckere, Pieter de hofstede Hamere, Jan d' 2,26 

Laeuwaert, Jan f Simoen hofstede Heer van Lare 2,40 

Hope, Baerthelmeeus f 

Lenaerdt hofstede Huele, jonch Roelandt van 2,58 

Cobe, Cornelis hofstede Heer van Hennin 2,65 

Roethalf, Antheunis f Pieter 

hofstede, 

huizen 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 2,66 

Colpaert, Antheunis f Micas hofstede Springheel, Jan 2,81 

Wouters, Cornelis f Jan hofstede Heer van Pittem 4,01 

Plantoen, Laureins hofstede Plantoen, Laurens f Clais 4,43 

Huughe, Selemon hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 6,22 

Eloudt, Pieter hofstede 

Belle, jonch Pieter van - heer van 

Eecke 11,18 

Laeuwaert, Jacop f Jan hofstede Venduel, Gillis f dheer Jan de 22,21 
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Wanneer we deze lijst met die van de eigenaars vergelijken kunnen we vaststellen dat 16 

van de 45 bewoners nog andere bezittingen hadden in het gebied. Als we deze eigenaars 

indelen in groepen zoals we hierboven gedaan hebben zien we dat slechts één bewoner een 

bezit dat kleiner had dan 1 hectare, acht bewoners een bezit hadden tussen 1 en 2,5 hectare, 

twee een bezit hadden tussen 2,5 en 5 hectare, vier tussen de 5 en de 10 hectare bezaten en 

één meer dan tien hectare bezat, maar minder dan 25. De bewoners met een bezit in de Oude 

Groedsche polder waren dus vooral kleine eigenaars, hoewel er zich ook enkele middelgrote 

en zelfs een grote eigenaar tussen bevonden. Dat we niet meer grote eigenaars (eigenaars uit 

groepen vijf en zes) tussen de bewoners terugvinden is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan het 

feit dat veel grote eigenaars koopmannen uit Brugge en andere steden waren, die hun bezit 

verpachtten. Dit zouden we dan weer in verband kunnen brengen met het merendeel van de 

bewoners die geen bezit hadden in het gebied; het is goed mogelijk dat zij pachters waren die 

het gebied van de voornoemde grote eigenaars bewerkten. Jammer genoeg geeft de 

ommeloper hier geen informatie over en konden we dit dus niet natrekken. 

Als we nu tenslotte kijken welke van deze bewoners en eigenaars tevens het perceel 

bezaten waarop ze woonden krijgen we een eigenaardig resultaat: voor slechts vier van de 

zestien was dit het geval. Dat een bewoner van de Oude Groedsche polder ook bezit had in de 

streek hoefde dus niet noodzakelijk te betekenen dat hij het perceel waarop zijn woning stond 

bezat. De bewoners waarvoor dit wel het geval was, met name Andries Scerpijnc, Jan van 

Hijst, Laureins Plantoen en Gillis Weyte, waren wat hun afzonderlijke bezit betrof overigens 

niet op een lijn te plaatsen.  

Deze gegevens mogen zeker niet te strikt genomen worden, gezien hun fragmentaire 

karakter, maar ze geven wel een mogelijk beeld van de karakteristieken van de bewoners in 

het gebied. 

 1.8 Overzicht 

Aangezien we voor 1552 heel wat gegevens beschreven hebben zullen we deze hier nog 

even kort samenvatten. Nadat we de infrastructuur en de beginnen in de Oude Groedsche 

Polder in 1552 konden reconstrueren was het mogelijk een perceelskaart op te stellen. Deze 

maakte het mogelijk om een grof onderscheid te maken tussen twee verschillende patronen 

wat betreft de grootte, vorm en relatieve ligging van de percelen: enerzijds een patroon dat 

ordelijk in rijen gelegen repelpercelen inhield, en anderzijds een patroon dat eerder grote, 

minder duidelijk geordende blok- en andere percelen bevatte. Dit tweede patroon konden we 

Opmerking [Ruben3]:  
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in verband brengen met het aaneengesloten bezit van enkele van de grootste eigenaars uit het 

gebied, zowel in 1552 als ervoor. 

Wat de bebouwing betreft konden we verschillende concentraties reconstrueren, die 

eveneens te herkennen zijn op de Pourbuskaart, die overigens ongeveer evenveel percelen 

weergeeft als de ommeloper er vermeldt. De bewoners van deze hofsteden en huizen, als ze al 

vermeld werden, bezaten slechts in enkele gevallen het perceel waar hun eigen woning op 

stond. 

 

Wat de eigendomsverhoudingen betreft konden we vaststellen dat het aantal kleine 

eigenaars daalde in de aanloop naar 1552, hoewel hun aantal nog steeds hoger lag dan in de 

naburige gebieden van Cadzand en de Oude Yevene. Hoewel we dus een daling van het aantal 

subsistentieboeren met eigen bezit konden vaststellen was deze in de Oude Groedsche Polder 

nog niet zo ver gevorderd als in de andere twee gebieden. Daarnaast was het geestelijke bezit 

in Groede opvallend kleiner dan in de naburige gebieden, hoewel het in de aanloop naar 1552 

enigszins aangroeide. Dit geestelijk bezit bevond zich hoofdzakelijk in de buurt van de 

Yevendijk, zowel voor 1552 als in het betreffende jaar zelf.  

In tegenstelling tot Cadzand, waar het uitgebreide bezit van de Koninklijke Majesteit wijst 

op een grootschalig abandon naar aanleiding van aanhoudende rampen, had deze hier geen 

bezit. Aangezien de Oude Groedsche Polder geen zeedijken bevatte in tegenstelling tot de 

Oudelandse Polder in Cadzand, hadden de verschillende overstromingen in de vijftiende eeuw 

minder rechtstreekse invloed gehad op het landschap en de economie, afgezien van op 

bepaalde momenten een verhoogd geschot voor de reparatie van beschadigde dijken en 

infrastructuur in het oostelijke deel van de watering, Baarzande. Dat verhoogde geschot was 

waarschijnlijk het grootste probleem voor de kleinere eigenaars in het gebied, die om deze 

reden mogelijk hun land verkochten om het terug te pachten, of de streek verlieten. Hoewel 

we namelijk geen bewijs hebben van verlaten percelen hebben we dat wel van enkele verlaten 

hofsteden, die toch duiden op een dalende bevolking.
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 2  1415 

 2.1 Algemeen 

Nu we een beeld hebben van het landschap en de sociale verhoudingen in de Oude 

Groedsche polder in het midden van de zestiende eeuw kunnen we verder terugkijken. Dit 

zullen we doen aan de hand van een ommeloper van de Groedewatering uit het jaar 1415, die 

de oudste uit ommeloper betreffende westelijk Zeeuws-Vlaanderen is. Een gedetailleerde 

beschrijving van deze ommeloper gaven we supra reeds, dus zullen we er hier niet te diep op 

ingaan. Enkel het feit dat deze ommeloper heel wat minder informatie bevat dan die van 1552 

willen we hier nogmaals benadrukken. Vooral wat betreft ruimtelijke informatie moesten we 

het voor 1415 met veel minder stellen, zodat we voor deze periode geen perceelskaart konden 

opstellen en we slechts enkele beginnen konden lokaliseren. De ommeloper vermeldt ook 

geen „vorige‟ eigenaars, zodat we ons voor het luik over de sociale verhoudingen moeten 

beperken tot de „huidige‟ en de „volgende‟ eigenaars. Desalniettemin kan het interessant zijn 

om te zien wat in de 137 jaar tussen het opmeten van de twee ommelopers zoal veranderde en 

hetzelfde bleef. 

 2.2 Afbakening van het gebied en infrastructuur 

 2.2.1 Afbakening van het gebied 

Zoals we reeds vermeldden bevatte de ommeloper van 1415 heel wat minder informatie 

dan die van 1552, zodat het niet mogelijk was een visuele reconstructie van het gebied te 

maken. Wat we wel konden vaststellen met behulp van de ommeloper was dat de verdeling 

van de beginnen niet dezelfde was als in 1552. Een van de gevolgen hiervan is dat de 

beginnen die we gebruikt hebben voor deze beperkte landschapsreconstructie en de studie van 

de sociale verhoudingen een iets groter gebied bestrijken dan die in 1552. In het oosten greep 

het veertiende begin namelijk over de Hoofdwatergang heen, zodat ze een deel van het 

„Nieuwe Land‟ bevatte dat zich oostwaarts uitstrekte, en dat aangeduid werd met de naam 

Vrabersdijk. Daarnaast maakte in 1415 nog de volledige huidige Blokspolder deel uit van de 

Groedewatering. Het besproken gebied voor 1415 was dus niet helemaal hetzelfde als in 

1552. 
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 2.2.2 Infrastructuurlijnen in het landschap 

Dat we ons werkgebied voor 1415 niet volledig geografisch konden vastleggen hoeft 

echter niet te betekenen dat hetzelfde geldt voor de infrastructuurlijnen. Aangezien we reeds 

wisten waar de infrastructuurlijnen zich bevonden in 1552 konden we deze basiskennis 

gebruiken om de gegevens uit de ommeloper van 1415 in een kader te plaatsen en zo toch de 

infrastructuur uit dat jaar te reconstrueren. 

 2.2.2.1 Dijken en dijkputten 

Net zoals in 1552 vormde de Yevendijk de zuidelijke grens van het gebied. De ligging van 

deze dijk was identiek dezelfde als in 1552, en hoogstwaarschijnlijk kunnen we deze 

terugprojecteren naar de vroegste geschiedenis van Groede, toen die naam nog geen volledig 

ingepolderd gebied aanduidde maar een schorrengebied tegen de Yevendijk aan. Ook de 

ligging van de dijkputten tegen de Middeldijk zal hoogstwaarschijnlijk dezelfde geweest zijn. 

Wat de noordelijke dijken betreft veranderde er ook niet veel. Het grootste verschil met 

1552 is het ontbreken van de noordelijke dijken van het Wepelspolderke en het elfde en het 

oostelijk deel van het twaalfde begin uit de zestiende eeuwse ommeloper. Hun afwezigheid op 

de kaart mag echter niet absoluut opgenomen worden, we hebben ze er niet in opgenomen 

omdat ze niet vermeld worden in de ommeloper, maar hoogstwaarschijnlijk zullen deze toen 

ook bestaan hebben. De spaarzame ruimtelijke informatie in de ommeloper doet vermoeden 

dat de landmeters er slechts waar het broodnodig was infrastructuurelementen in opnamen, 

zonder dat volledigheid werd nagestreefd. Als de perceelsbeschrijvingen dus zonder deze 

ruimtelijke bepalingen hun doel konden volbrengen konden bepaalde landschapselementen 

weggelaten worden, waarschijnlijk omdat ze ook als voor de hand liggend en dus 

onbelangrijk werden ervaren door de mensen uit die tijd. Wat de begrenzing van het 

Wepelspolderke, in 1415 het tweede begin, betreft, deze bestond in het oosten uit een dreef in 

plaats van een dijk. Waarschijnlijk is dit de „uutwech van de hofstede daar Jacob de 

Brauwere up wuendt‟ uit de ommeloper van 1552. 

Het laatste verschil met de situatie in 1552 is dat de weg die in 1552 door het dorp liep in 

1415 als dijk aangeduid werd. We mogen hieruit echter niet te snel concluderen dat deze dijk 

in 1552 afgegraven was. Het is mogelijk dat de weg die men toen beschreef ook op een dijk 

lag, die echter haar nut volledig verloren had en daarom niet zo omschreven werd. 
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 2.2.2.2 Wegen 

Ten oosten van de Sint-Pieterslandweg was de situatie in 1415 opnieuw identiek aan die 

van 1552, met uitzondering van de naam van de weg die in dat laatste jaar Jacob Boudins 

Landweg heette. Aangezien degene naar wie deze weg vernoemd was in 1415 geen eigenaar 

nog niet geboren was is het voor de hand liggend dat de weg een andere naam had in dat jaar. 

Toen was ze echter ook vernoemd naar een particuliere eigenaar uit het gebied, met name Jan 

Ratgheers, een kleinere eigenaar uit de streek, zoals we infra zullen zien.  

Wat de wegen betreft veranderde er meer in de periode tussen het opstellen van de twee 

ommelopers. Dit was echter niet geldig voor deel van de watering ten westen en ten zuiden 

van het dorp. Hier veranderde er niets, zowel wat de benaming van twee heerwegen als hun 

ligging betreft. Ten oosten van het dorp was dit echter niet het geval. Waar in 1552 twee 

landwegen, de Sint Pieterslandweg en de Halve Landweg, de helft van het gebied 

doorkruisten, was in 1415 nog geen sprake van de Halve Landweg. De Sint Pieterslandweg 

liep echter volledig door tot aan de noordelijke dijk. Waarom een deel van deze weg 

verdween in de periode tussen de twee ommelopers kunnen we niet meteen verklaren. 

Misschien heeft dit iets te maken met de ligging van de Oostmolen van Groede; deze wordt 

namelijk niet vermeld in de ommeloper van 1415, terwijl hij in de ommeloper van 1552 aan 

de halve landweg lag, met een speciale vertakking naar het westen die zelfs naar deze molen 

vernoemd was. Mogelijk vormde de aanleg van de molen een reden om een nieuwe weg aan 

te leggen, die de oude verving. Een andere factor die de nieuwe weg gedeeltelijk kan 

verklaren is de verandering van de percelering in de buurt van beide wegen. Het zesde begin 

uit 1415, waarvan we de ligging gemakkelijk konden reconstrueren omdat het tussen het dorp 

en de Sint Pieterslandweg lag, bestond uit slechts twee percelen, waarvan een bijna de 

volledige oppervlakte ervan bestreek. Het gebied van dit begin, dat in 1552 verdeeld was over 

het zevende en een deel van het tiende begin, was in de zestiende eeuw echter opgedeeld in 

een veel groter aantal percelen. De nieuwe weg kan dus ook aangelegd zijn om de 

bereikbaarheid van deze kleinere percelen te vergroten. 
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De „Landweg  van den Paradijse‟ en de „Groene weg uit de Zijpe‟ vinden we ook terug in 

Figuu

r 20: De infrastructuur in 1415 in de Oude Groedsche Polder 
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de ommeloper van 1415, maar dan niet onder die specifieke namen: beide worden gewoon 

aangeduid als „landweg‟. 

 2.2.2.3 Water 

De waterhuishouding in de ommeloper van 1415 was identiek aan die in 1552, met als 

enige verschil dat de waterlopen een andere naam hadden. De waterloop die het volledige 

gebied doorkruiste en in 1552 ten westen van het dorp Smalle Watergang en ten oosten van 

het dorp Hoofdwatergang heette werd in 1415 gewoon aangeduid als „de waterganc‟ met 

uitzondering van het stuk tussen de Heerweg die van het dorp naar de Yevendijk liep en de 

Sint Pieterslandweg, dat de „smalle waterganc‟ genoemd werd. De noordelijke waterloop ten 

oosten van het dorp die in 1552 de smalle watergang genoemd werd heette in 1415 gewoon 

'de waterloop'. De Hoofdwatergang die in 1552 ons werkgebied in het oosten begrensde droeg 

in 1415 dezeldfe naam. 

 2.2.3 Beginnen 

Door de minder systematische omschrijving van de grenzen van de beginnen in de 

ommeloper van 1415 konden we de ligging van een deel ervan niet reconstrueren. Voor de 

beginnen ten westen van het dorp was dit echter niet het geval, aangezien hier de 

begrenzingen duidelijker omschreven werden dan dat voor de andere beginnen het geval was. 

Het eerste begin uit de ommeloper van 1415 werd in het zuiden begrensd door de Yevendijk, 

in het westen door de dijkputten aan de Middeldijk, in het noorden door een dijk en in het 

westen door de Heerweg. Het besloeg het gebied van zowel het eerste als het tweede begin uit 

de ommeloper van 1552, wat we eveneens konden afleiden uit de oppervlakte ervan, die 

gelijk was aan de som van de twee beginnen uit 1552. Het tweede begin was het 

Wepelspolderke, hier aangeduid als „tpolderke daer die west Groude muelen in staet‟. Dit was 

gemakkelijk vast te stellen aangezien het dezelfde oppervlakte besloeg als het derde begin in 

1552. Het vierde begin, dat in het zuiden begrensd werd door de watergang en in het noorden 

door de Schonewaledijk en doorliep tot aan het dorp, was ongeveer even groot als het vierde 

en het zesde begin uit 1552 samen, en omvatte dus het gebied van deze twee. Het vierde 

begin, dat zich hier ten zuiden van bevond, was gelijk aan het vijfde begin uit 1552. 
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Ten zuiden en direct ten oosten van het dorp konden we de beginnen eveneens 

Figuu

r 21: De gereconstrueerde beginnen in de ommeloper van 1415 in de Oude Groedsche Polder 
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reconstrueren. Het vijfde begin was net hetzelfde als het achtste in 1552, aangezien het 

dezelfde grenzen en ongeveer dezelfde oppervlakte had. Het zesde en het zevende begin 

waren iets moeilijker te reconstrueren, aangezien deze allebei begrensd werden door de Sint 

Pieterslandweg, die in 1552 ten noorden van de watergang niet meer bestond, afgezien van 

een klein stukje. Aangezien we echter de ligging van alle grenzen behalve deze van het zesde 

begin kenden konden we aan de hand van de opgegeven perceelsoppervlakten de totale 

oppervlakte van dit begin berekenen en gebruiken om de ligging van deze weg te bepalen. Op 

die manier konden we ook het zevende begin tekenen, dat gelegen was tussen de Sint 

Pieterslandweg en Jan Ratgheers landweg. Het tiende begin konden we eveneens 

reconstrueren aangezien we uit de perceelsbeschrijvingen konden opmaken dat het de gehele 

huidige Blokspolder besloeg. Het gedeelte dat er niet in lag konden we reconstrueren door 

opnieuw onze kennis van de oppervlakte ervan te combineren met de kennis van de 

noordelijke, zuidelijke en oostelijke grenzen. 

 

Jammer genoeg konden we de overige beginnen niet reconstrueren. Doordat de ommeloper 

verwarrende en gefragmenteerde informatie geeft, en eerder verwijst naar andere percelen dan 

naar infrastructuurelementen om hun ligging aan te geven konden we er ondanks onze 

veelvuldige pogingen geen realistisch beeld van schetsen. De kaart toont dan ook enkel die 

beginnen die we wel konden reconstrueren. Van de overige beginnen hebben we wel een vaag 

idee van de ligging: Beginnen acht en veertien lagen in het zuiden van het overblijvende 

gebied, met in het westen daarboven tot aan de dijk het negende begin. Ten oosten hiervan 

moet het elfde begin gelegen hebben, met in het noordoosten het twaalfde en in het 

zuidoosten het dertiende begin  

 2.2.4 Percelen 

Zoals we reeds vermeldden bevat de ommeloper van 1415 niet genoeg ruimtelijke 

informatie om de perceelsstructuur te kunnen reconstrueren. Dat we er echter niet van mogen 

uitgaan dat deze grotendeels in de lijn moet gelegen hebben van wat we in 1552 konden 

vaststellen kunnen we afleiden uit een markant voorbeeld dat we supra reeds aanstipten, met 

name het zesde begin. Dit bestond zoals we eerder zegden uit twee percelen, waarvan een van 

26,30 hectare. In 1552 echter was dit gebied, dat grotendeels in zevende en gedeeltelijk in het 

tiende begin lag, opgedeeld in niet minder dan 26 percelen. Dat het zesde begin niet zomaar 

een uitzondering is kunnen we vaststellen uit de gemiddelde perceelsgrootte in beide 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 112 

ommelopers: terwijl deze in 1415 gelijk was aan 1,11 hectare was deze in 1552 zoals we 

hoger berekenden gelijk aan 0,94 hectare. 

 2.3 Bebouwing 

 2.3.1 De kerk en de molens 

Zoals we voordien vermeldden maakt de ommeloper van 1415 geen melding van de 

Oostmolen van Groede. Ook de kerk wordt hier niet vermeld. Van die laatste weten we zeker 

dat ze toen reeds bestaan moet hebben, aangezien de parochie Moorskerke reeds bestond. Wat 

de Oostmolen betreft zijn we een stuk minder zeker; zoals gezegd zou de bouw van deze 

molen tussen het opstellen van de twee ommelopers een verklaring kunnen bieden voor het 

aanleggen van een nieuwe weg. Het is echter ook goed mogelijk dat de molen wel reeds 

bestond maar gewoonweg niet vermeld werd omdat ze geen nut had als baken voor de 

plaatsaanduiding van een bepaald perceel: als ze reeds bestaan zou hebben in 1415 lag ze 

namelijk binnen het grote perceel in het zesde begin waar we het reeds eerder over hadden, en 

eerder in het midden dan aan de rand ervan. 

De Westmolen wordt wel genoemd, namelijk bij de naamgeving van het Wepelspolderke, 

het tweede begin in 1415, zoals we hierboven reeds aanstipten. 

 2.3.2 Hofsteden en huizen 

De benaming van de bebouwing in de ommeloper van 1415 verschilt enigszins van die in 

de ommeloper van 1552. Van huizen is hier geen sprake, en vaak wordt er enkel een bewoner 

genoemd, zonder dat er van bebouwing gesproken wordt. In het totaal vermeldt de ommeloper 

32 hofsteden, elf woonplaatsen waar geen bebouwing vermeld werd, een bewoond hof en een 

stede waarvoor geen eigenaar vermeld werd. Tenslotte was er ook nog sprake van een 

„angemete‟. 

Met in het totaal 44 bewoonde percelen mogen we ervan uitgaan dat niet alle bebouwing 

vermeld werd, aangezien er in 1552 bijna dubbel zoveel bebouwde percelen waren, met 

daarnaast nog enkele verlaten woningen. De verklaring hiervoor kan liggen in het feit dat het 

derde begin, dat zich ten westen van het dorp uitstrekte, het dorp zelf niet bevatte, zodat een 

groot deel van de woningen in het gebied niet in de ommeloper opgenomen werden. 

Wat de percelen zonder vermelde bebouwing betreft valt het op dat afgezien van één  

uitzondering de bewoner in al deze gevallen dezelfde was als de eigenaar. De landmeters 

maakten er dus systematisch een gewoonte van om het type gebouw niet te vermelden in dit 

Opmerking [Ruben4]:  
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geval. Het is goed mogelijk dat het in deze gevallen dus eveneens om hofsteden ging, hoewel 

we hier niet zeker van kunnen zijn. 

 2.4 Eigendomsverhoudingen in de ommeloper van 1415 

 2.4.1 Eigenaars in 1415 

 2.4.1.1 Algemeen 

Bij het opstellen van de lijsten van de eigenaars in de ommeloper van 1415 waren er enkele 

specifieke hindernissen die we moesten overwnnen. Zo zijn er verschillende percelen die 

meer dan één eigenaar hebben. Om statistische verwerking van de gegevens mogelijk te 

maken hebben we deze units van twee verschillende eigenaars als één eigenaar behandeld. 

Een ander probleem betreft drie aan elkaar grenzende percelen. Deze werden namelijk 

zonder oppervlakte weergegeven, en aangezien de ommeloper buiten de oppervlakten van de 

percelen zelf en de totale oppervlakte van de watering, die ook percelen buiten het behandelde 

gebied bevat, geen ruimtelijke gegevens bevat was het niet mogelijk deze te berekenen. Alle 

drie de percelen waren eigendom van lokale kerkelijke instellingen, waarvan twee van de drie 

buiten het overeenkomstige perceel geen eigendom hadden. Dit resulteert in een licht 

vertekend beeld van de eigendomsverhoudingen waarmee bij de bespreking rekening zal 

worden gehouden. 

 2.4.1.2 Wereldlijk en Geestelijk grondbezit 

In 1415 omvatte het besproken gebied 552 percelen die samen een oppervlakte van 1295 

gemeten, 1 lijn en 84 roeden, omgezet ongeveer 570,07 hectare besloegen. Hiervan waren 

slechts 33 percelen met een totale oppervlakte van 47 gemeten, 1 lijn en 56 roeden, ongeveer 

20,91 hectare, in handen van geestelijke eigenaars. De overige 1248 gemeten en 28 roeden, 

circa 549,16 hectare, waren in handen van wereldlijke eigenaars.  

Tabel 20: Overzicht van geestelijk en wereldlijk grondbezit 

 
Aantal 

Percelen 

Totale oppervlakte 
Hectare 

m. l. r. 

Geestelijk bezit 33 47 1 56 20,91 

Wereldlijk bezit 519 1248 0 28 549,16 

Totaal 552 1295 1 84 570,07 

Bovenstaande tabel geeft aan dat het geestelijk bezit bijna verwaarloosbaar was in 

vergelijking met het wereldlijk bezit, slechts circa 3,67% van de totale oppervlakte. Dit 
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percentage ligt iets lager dan dat bij de vorige eigenaars in 1552, en is amper iets groter dan 

een derde van dat bij de 'huidige' eigenaars in 1552. 

 2.4.1.2.1 Geestelijk Bezit 

Aangezien het geestelijk bezit in 1415 slechts een beperkte omvang had is er ook een 

beperkt aantal afzonderlijke geestelijke eigenaars, namelijk zestien. Met een totale eigendom 

van 9 gemeten, 2 lijnen en 71 gemeten (4,36 hectare) is de Sint-Baafsabdij in Gent de grootste 

geestelijke eigenaar, op de voet gevolgd door het Sint-Janshospitaal in Brugge, met 8 

gemeten, 2 lijnen en 16 roeden (3,84 hectare). Van de overige eigenaars zijn er slechts twee 

die meer dan twee hectare bezitten, namelijk de Heilige Geest van Groede-Oost en de kerk 

van Moorskerke. 

Twee eigenaars hebben volgens onze gegevens geen bezit, de oorzaak hiervoor ligt bij de 

supra vermelde drie percelen waar geen oppervlakte bij vermeld werd. Aangezien twee van de 

betreffende eigenaars, namelijk de Capelrie van Groede en de Heilige Geest van Moorskerke, 

verder geen gronden bezaten was hun totale eigendom dus gelijk aan nul, maar we hebben 

deze toch opgenomen in deze beschrijving en de tabel om duidelijk te maken dat ze wel 

degelijk eigenaars waren. Het derde van de drie percelen zonder vermelde oppervlakte was 

eigendom van de pastoor van Moorskerke, die doordat hij nog andere gronden bezat geen 

totale bezitsoppervlakte van nul heeft. Bij de beschouwing moet rekening gehouden worden 

met deze drie percelen, aangezien ze zorgen voor een vertekend beeld, zeker in het kader van 

het beperkte geestelijke bezit. Dat het gemiddelde met 1,23 hectare en de mediaan met 0,75 

hectare lager liggen dan bij geestelijke „vorige‟ eigenaars uit de ommeloper van 1552 kunnen 

we grotendeels hieraan wijten. 

 

De twee grootste geestelijke eigenaars in 1415 waren dezelfde als bij de „vorige‟ eigenaars 

uit de ommeloper van 1552: de Sint-Baafsabdij te Gent en het Sint-Janshospitaal te Brugge. 

De Sint-Pietersabdij te Gent had blijkbaar nog geen bezit in de Oude Groedsche polder, 

aangezien hij niet terug te vinden is onder de eigenaars. Een andere Gentse instelling die wel 

gronden in Groede bezat was de Bijloke, die met een bezit van 1,36 hectare echter niet meteen 

tot de grote eigenaars gerekend kan worden. 

Identiteit van de geestelijke eigenaars 

De meeste geestelijke eigenaars uit 1415 waren tevens eigenaars in de ommeloper van 

1552 en hebben we reeds besproken in het gedeelte dat deze behandelt. Enkele eigenaars 
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verloren echter blijkbaar hun gronden na 1415, aangezien ze later niet meer voorkomen. Dit 

was onder andere het geval voor de Bijloke te Gent, die we reeds vermeldden, maar ook de 

kerk van Sint Maria Vere verloor haar bezit in de Oude Groedsche Polder. Twee andere 

eigenaars die we na 1415 niet meer terugzien zijn de dis van de Heilige Geest van Sint-Eligius 

uit Oostburg en de pastoor van Moorskerke. De Heilige Geest en de kerk van Groede-Oost 

horen niet in dit rijtje thuis: Groede-Oost slaat hier op de parochie Groede, die in 1552 

aangeduid werd als Nieuwkerke
65

. 

Ligging van het geestelijke bezit 

Aangezien we voor 1415 geen perceelskaart konden maken is het onmogelijk om de 

ligging van het geestelijke bezit te reconstrueren zoals we dat voor 1552 deden. Aangezien we 

echter bepaalde beginnen konden reconstrueren en van de andere min of meer weten waar ze 

lagen kunnen we hier wel een vaag overzicht geven van de ligging van het geestelijke bezit. 

Zo kunnen we nagaan of net zoals in 1552 het geestelijke bezit in 1415 vooral in het 

zuidelijke deel van de watering lag. 

Zoals we zien in tabel 21 bevatten beginnen 

zeven en vier de grootste geestelijke 

oppervlakte, gevolgd door het eerste en het 

vijfde begin. Verder lag een groot aantal 

kleinere percelen in het veertiende en het 

achtste begin, en lag tenslotte een klein perceel 

in het derde begin. 

Wanneer we nu onze kennis van de ligging 

van de beginnen combineren met deze gegevens en ze 

vergelijken met Figuur 6, waarop de ligging van het geestelijke 

bezit bij de vorige eigenaars van 1552 afgebeeld staat zijn de overeenkomsten overduidelijk. 

Beginnen één, vier, vijf, zeven, acht en veertien waren zoals we reeds vermeldden de 

beginnen die van west naar oost langs de Yevendijk lagen en omvatten het volledige gebied 

waarbinnen in 1552 het geestelijke bezit zich bevond. Enkel het perceel in het derde begin 

valt uit de boot. Het geestelijke bezit was dus waarschijnlijk al sinds langer dan een eeuw 

amper gewijzigd. 

                                                
65

 GOTSSCHALK (M.K.E.) Historische geografie van Westeljk Zeeuws-Vlaanderen tot de Sint-

Elisabethsvloed van 1404. De Bataafsche Leeuw, Dieren, I, 1983, pp. 29 

Begin 

Aantal 

percelen 

Oppervlakte in 

hectare 

3 1 1,06 

8 5 2,07 

14 9 2,40 

5 5 2,86 

1 7 3,80 

4 3 4,21 

7 3 4,52 

Totaal 33 20,91 

Tabel 21: Overzicht van de spreiding van het 

geestelijke bezit over de beginnen Opmerking [Ruben5]:  
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 2.4.1.2.2 Wereldlijk bezit 

Dat het wereldlijk bezit in 1415 aanzienlijk groter was dan het geestelijk bezit werd supra 

reeds vermeld. Dit resulteert in een groot aantal afzonderlijke eigenaars, namelijk 202 voor 

een oppervlakte van 1248 gemeten en 48 roeden (ca. 549,16 hectare). De bezitsoppervlaktes 

van deze eigenaars liggen tussen afgerond 0,01 en 52,37 hectare, met als kleinste eigenaar 

Lysbette Lauwers samen met de kinderen van Jan f(ilius) Hughe en als grootste eigenaar 

Boudin de Vos.  

De gemiddelde oppervlakte per eigenaar bij de wereldlijke eigenaars in 1415 was gelijk 

aan 2,72 hectare, terwijl de mediaan op 1,11 hectare kwam te staan. Dit cijfer geeft goed weer 

dat het grootste deel van de eigenaars kleine eigenaars waren met een bezit van niet veel 

groter dan 2,5 hectare, een gegeven dat we infra zullen bespreken voor alle eigenaars samen. 

Dat het vooral om kleine eigenaars gaat komt ook duidelijk naar voor als we het aantal 

percelen per eigenaar van dichterbij bekijken: 111 eigenaars bezaten slechts één perceel, dat is 

meer dan de helft van alle wereldlijke eigenaars. Dat zowel het gemiddelde, de mediaan als 

het aantal eigenaars met slechts één perceel zeer dicht liggen bij de waarden die we 

berekenden voor de „vorige‟ eigenaars uit de ommeloper van 1552 versterkt ons vermoeden 

dat de overgang van een Commercial Peasant Economy naar een Commercial Business 

Economy voor ons gebied in de vijftiende eeuw nog niet sterk op gang was gekomen. 

Aard van de wereldlijke eigenaars 

Net als tevoren hebben we de wereldlijke eigenaars opgedeeld in groepen naargelang hun 

aard, om precies te zijn in zeven groepen: mannen, vrouwen, weduwen, weduwen met 

kinderen, kinderen, erfgenamen en „meerdere‟ eigenaars. 

Tabel 22: Aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw Weduwe 

Weduwe 

met 

kind(eren) 

Kind(eren) 
Erfgename

n 
Meerdere 

157 411 11 21 7 10 9 23 13 29 2 7 3 18 

De grootste groep is opnieuw die van de mannen, met voor 157 eigenaars 411 percelen. De 

tweede grootste groep is die van de kinderen, en de derde die van de vrouwen, maar als we de 

weduwen en de weduwen met kinderen samenvoegen vormen deze op de mannen na de 

grootste groep, met voor 16 eigenaars 33 percelen. De erfgenamen zijn verwaarloosbaar, met 

slechts 2 eigenaars voor 7 percelen maar de „meerdere‟ eigenaars hebben een relatief 

uitgestrekt bezit, met 18 percelen voor 3 eigenaars. 

Opmerking [Ruben6]:  
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Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Om een beeld te krijgen van de relatie tussen grondbezit en een titel hebben we hier 

opnieuw de wereldlijke eigenaars met een titel in een tabel weergegeven op de manier waarop 

ze in de ommeloper voorkomen. 

Tabel 23: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met titel 

Eigenaar 
Aantal 

Percelen 

Totale 

Oppervlakte Hectare 

m. l. r. 

joncvr(auwe) Jac(omijne) Baven 2 0 2 65 0,39 

heer Alixsander van Ryghersvliete 1 2 0 3 0,88 

heer Pieter Lieme 1 2 0 3 0,88 

m(eeste)re Jan vande Cappelle 1 2 1 7 1,04 

me(este)r Boudin de Baerbier ter sluus 1 3 2 8 1,63 

jonckvr(auwe) Cateline f Pieter vande Stove 2 3 2 30 1,66 

jonckvr(auwe) Cateline f Jans Niemaers 2 5 0 50 2,27 

me(este)r Gillis van Stengen 6 8 0 93 4,10 

me(este)r Victor van Vlaenderen 8 9,5 11 75 4,44 

mijn heere van Saemslacht 1 10 2 60 4,78 

me(este)r Boudin de Vos 4 112 0 4 52,37 

Totaal 29 168,5 1 98 74,43 

 

De meest voorkomende titel is die van meester, die op de 11 eigenaren 5 keer voorkomt, 

onder andere bij de  meester Boudin de Vos, die het grootste bezit had van de eigenaars met 

een titel en tevens, zoals we infra zullen zien, van alle eigenaars, hoewel hij slechts vier 

percelen bezat. Met zijn 112 gemeten en 4 roeden (ca. 52,37 hectare) is de kloof met de 

andere eigenaars met titel die niet over de kaap van 5 hectare komen gigantisch.  

De titel joncvrauwe komt drie keer voor, een keer bij de minst belangrijke eigenaar van de 

groep, en twee keer in de middenmoot. De term heer komt twee keer voor zonder 

gebiedsaanduiding en een keer met gebiedsaanduiding, in het geval van de tweede 

belangrijkste grondbezitter met een titel, de heer van Saemslacht, of Zaemslag zoals het nu 

heet. 

Als we het bezit van deze eigenaars met een titel bekijken kan er niet echt gesproken 

worden van een duidelijk samengaan van een titel met een groot grondbezit. Enkel meester 

Boudin de Vos kan een grootgrondbezitter genoemd worden, en de drie volgende eigenaars 

hadden ook nog een relatief groot bezit. De anderen zijn geen uitschieters in vergelijking met 

het gros van de eigenaars. 

Opmerking [Ruben7]:  
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Ligging van het wereldlijke bezit 

 Ondanks de moeilijkheden verbonden aan de ommeloper van 1415 die we reeds uitvoerig 

uit de doeken deden hebben we toch een poging gedaan om tot op zekere hoogte de ligging 

van het bezit van de drie grootste wereldlijke eigenaars te reconstrueren. Dit hebben we 

gedaan door voor elk van deze eigenaars een overzicht te maken van zijn bezit, opgedeeld per 

begin, zoals we zien in tabel 24.  

Bij meester Boudin de Vos 

zien we dat zijn bezit vooral 

verdeeld was over drie 

beginnen: het zesde, het tiende 

en het derde begin, met een 

overwicht voor het zesde begin. 

Dat bezat hij bijna volledig, 

aangezien het verder uit nog 

slechts een klein perceel 

bestond. Het is moeilijk om in 

de verdeling van dit bezit echt 

een lijn terug te vinden, behalve 

dan dat het zich vooral in de 

buurt van het dorp situeerde. 

Het bezit van Wulfaert van 

Moerskerke en Jan f Heyndric 

Gossins bevond zich vooral in 

het veertiende begin, maar 

gezien de uitgestrektheid van 

dat begin is het moeilijk om aan 

de hand van deze informatie te 

besluiten of zijn bezit zich al dan niet concentreerde op een bepaalde plaats. Ook in 

combinatie met het bezit van Jan f Heyndric Gossins alleen worden we niet wijzer, aangezien 

diens bezit zich uitstrekt veel verschillende beginnen. 

 

Enkel voor Robrecht f Boudins kunnen we met quasi-zekerheid spreken van een 

concentratie van zijn bezit. Dit bevond zich bijna uitsluitend in het derde begin. Deze 

informatie op zich zegt nog niet noodzakelijk iets over de concentratie van ‟s mans bezit, 

Tabel 24: Overzicht van de ligging van het bezit van de drie 

grootste wereldlijke eigenaars 

Eigenaar Begin 
Aantal 

Percelen 

Oppervlakte 

in hectare 

[] Robrecht f Boudins 

14 1 0,08 

5 1 0,16 

7 2 0,59 

4 2 1,74 

6 1 2,66 

3 3 21,56 

Goossins, Jan f Heindricx 

2 1 0,44 

4 1 0,53 

13 1 1,82 

1 6 2,42 

14 6 3,82 

10 3 3,86 

12 2 3,97 

3 5 9,49 

Moerskerke, Wulfaert 

van; Goossins, Jan f 

Heyndric 

7 1 0,07 

5 1 0,16 

4 1 2,57 

1 5 8,18 

14 7 22,79 

Vos, Boudin de -mer- 

14 1 0,46 

3 1 12,08 

10 1 13,52 

6 1 26,30 
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maar wanneer we deze gegevens combineren met die uit 1552 kunnen we wel interessante 

conclusies trekken. Als we namelijk kijken wie bij de vorige eigenaars uit de ommeloper van 

1552 een uitgestrekt bezit had in de beginnen die corresponderen met het derde begin in 1415, 

met name het zesde en het vierde begin, zien we dat in het zesde begin bijna alle gronden in 

bezit waren van Jacob f Robrecht Boudins, die waarschijnlijk de zoon was van Robrecht 

Boudins.
66

 Waarschijnlijk is het niet toevallig dat deze mogelijke verwanten een uitgestrekt 

bezit hadden in dezelfde omgeving. Vooral wanneer we gaan kijken naar de percelen waar het 

werkelijk om gaat zien we dat het vooral om perceel van niet minder dan 19,84 hectare gaat. 

Waarschijnlijk was dit het goed te Schonewale, dat dan later gedeeltelijk opgesplitst werd in 

meerdere percelen, die overgingen op zijn zoon, Jacob f Robrecht Boudins. 

 2.4.1.3 Opgesplitst in groepen 

Voor dit onderdeel hebben we opnieuw de eigenaars onderverdeeld in groepen naargelang 

de grootte van hun bezit, met eveneens zoals tevoren de geestelijke eigenaars weergegeven in 

een grijs gekleurd kader en de wereldlijke eigenaars met een titel in het vet. 

Tabel 25: Alle eigenaars, opgedeeld aan de hand van hun grondbezit 

 Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde 

Oppervlakte 

per perceel 

(ha) 

Totaal bezit 

(ha) 

Groep 1 

0 – 1 ha 
Capelrie Moorskerke 1 0,00 0,00 

  HG Moorskerke 1 0,00 0,00 

 Lauwers, Lysbette en kdn Jan f Hughe 1 0,01 0,01 

 Carbeyns, kdn Jan 1 0,03 0,03 

 Metterye, Jan - uit Brugge 1 0,03 0,03 

 [] Gillis f Willems f Belien 1 0,07 0,07 

 [] weduwe Pieter f Aernouts f Jans 1 0,07 0,07 

 Bare, Jacob de 1 0,07 0,07 

 Zeelandere, Boudin de 1 0,09 0,09 

 [] Cateline weduwe Jan f Aernouts f Jans 1 0,11 0,11 

 Rootvos, Willem 1 0,11 0,11 

 Lauwaerts, weduwe Jacob f Hendric 1 0,11 0,11 

 Valmerbeke, Philips van 1 0,13 0,13 

 Arnouds, Livin f Pieter f Alaerts 1 0,15 0,15 

 Pastoor Moorskerke 1 0,15 0,15 

                                                
66

 JANSSEN (H.Q.) Op. Cit. p. 318 
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 Moermans, Badeloghe 1 0,21 0,21 

 Gollen, kind Lauwers 2 0,11 0,22 

 Lauwaert, Lauwereijns f Lauwereijns 1 0,22 0,22 

 Merselis, Adelise weduwe Jan 1 0,22 0,22 

 kerk SBOB 1 0,22 0,22 

 
Anmans, kdn Jan f Hughe; Lauwaerts, Jan f 

Hughe 
2 0,11 0,23 

 Lauwaert, Jacob 1 0,25 0,25 

 Baernaerde, weduwe en kdn Wouter 1 0,27 0,27 

 Carbein, Antonis 1 0,28 0,28 

 Vos, Christoffel de 1 0,29 0,29 

 Roden, Zoete fa Pieter 1 0,31 0,31 

 Versen, kind Jans 1 0,31 0,31 

 Bellen, weduwe en kdn Arnouts 1 0,32 0,32 

 Alaerts, Wouter f Heyndric 2 0,16 0,33 

 Carbein, Jacob f Boudin 1 0,33 0,33 

 Wielmakere, Jan de 1 0,33 0,33 

 Kuger, Willem f Hughe 1 0,33 0,33 

 Pape, Jan de 1 0,33 0,33 

 Vos, weduwe en kdn Pieter s' 1 0,34 0,34 

 Zot, Denys de 2 0,17 0,34 

 Kerk Heyle 1 0,35 0,35 

 Lauwaerts, jan f Jans 1 0,37 0,37 

 HG st Eligi Oostburg 1 0,37 0,37 

 Affelghem 1 0,37 0,37 

 Wouters, Pieter 1 0,37 0,37 

 Bensaerts, Margriet f Jacobs 1 0,38 0,38 

 Boudins, Jan f Jans 1 0,38 0,38 

 Baven, joncvr Jacomijne 2 0,19 0,39 

 Sterids, Jan f Jans 1 0,40 0,40 

 Scottere, Pieter de 1 0,41 0,41 

 Lant, Jan f Boudin 1 0,42 0,42 

 Obrecht, kdn Wouter 1 0,42 0,42 

 Coene, Carstine fa Willem 1 0,43 0,43 

 Brauwer, Jan de 1 0,44 0,44 

 Lauwaerts, Jacob f Jan 1 0,44 0,44 

 Putters, Meeus f Meeus 1 0,44 0,44 

 Waert, Pieter van 1 0,44 0,44 

 Barts, Jan f Pieter 1 0,44 0,44 

 Louis, Denys f Hughe 1 0,45 0,45 

 Weyte, Jan 1 0,46 0,46 
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 Coster, Jan de 1 0,46 0,46 

 Sacscaer, Jan 1 0,46 0,46 

 Lachaert, Gillis 1 0,48 0,48 

 Lachaert, Willem 1 0,48 0,48 

 Scotter, Gheerolf f Wouters 3 0,16 0,48 

 Lanchals, kind Wouter 1 0,49 0,49 

 Bogghe, Hendric 1 0,50 0,50 

 Golle, Goossins 2 0,25 0,50 

 Merganc, Pieter 1 0,50 0,50 

 Spape, Cateline weduwe Jacob 1 0,50 0,50 

 Vleeshauwere, Quinten de 1 0,51 0,51 

 [] kdn Claeys f Jans f Claeys 3 0,18 0,55 

 Verse, Christoffel 2 0,29 0,58 

 Stevins, kdn Jan 2 0,29 0,59 

 Cooplant, Christoffel 1 0,59 0,59 

 kerk Schoondijke 1 0,59 0,59 

 Willems, Denys f Pieter 4 0,16 0,62 

 Conijnc, Jan de 1 0,66 0,66 

 Vos, Waelwyn de 1 0,66 0,66 

 Clowaert, Jan 1 0,67 0,67 

 Ratgheer, Pieter 1 0,68 0,68 

 Potters, Jan f Lants 1 0,70 0,70 

 Varte, Gillis 1 0,70 0,70 

 Brugheer, Jan 1 0,72 0,72 

 Pickere, Clais de 2 0,37 0,74 

 Lauwaerts, Lysbette weduwe jacob f Huughe 3 0,25 0,75 

 Kerk Groede Oost 3 0,25 0,75 

 Lauwaert, weduwe en kind Jan, nu mids Malin 4 0,19 0,76 

 Clowaert, Christoffel 1 0,77 0,77 

 Vos, Jan f Pieter de 3 0,26 0,78 

 Pilsen, Jan f Willem 1 0,78 0,78 

 Temmermans, Jan f Pieter 1 0,79 0,79 

 Boogaert, Jan 1 0,81 0,81 

 Roedolf, Gillis 1 0,81 0,81 

 Spetelijncwerve, Christina van 1 0,81 0,81 

 Anmans, kdn Jan f Huughs 7 0,12 0,83 

 Cuese, Lants 1 0,84 0,84 

 Spetelijncwerve, Michiel van 1 0,85 0,85 

 Stoppel, Willem 1 0,86 0,86 

 [] Mary f Wouter f Jacob 1 0,88 0,88 



Landschapsreconstructie en eigendomsverhoudingen 122 

 Lieme, Pieter de -heer- 1 0,88 0,88 

 Ryghersvliete, Alixsander van -heer- 1 0,88 0,88 

 Sluus, Jan vander 2 0,45 0,90 

 Stovejans, Thomaes 1 0,91 0,91 

 Praet, Jan 1 0,97 0,97 

 Merganc, kdn Willem 1 0,97 0,97 

Groep 2 

1 - 2,5 

ha 

Hove, Lauwereijns f Jacob vanden 2 0,51 1,02 

 Buekel, Christoffel 3 0,34 1,03 

 Cappelle, Jan vande -mer- 1 1,04 1,04 

 St Maria Vere 1 1,06 1,06 

 Lombaert, Pieter 3 0,36 1,07 

 Donc, kind Oliviers vanden 3 0,36 1,07 

 Vincaert, Jacob 2 0,54 1,09 

 Staec, Jan ; Blanchaerts, weduwe Boudin 1 1,10 1,10 

 Pancoucke, Boudin f Jans 1 1,10 1,10 

 Symoens, Jacob f Gillis 1 1,10 1,10 

 Vos, Pieter f Jans de 1 1,11 1,11 

 Casevoet, Andries 1 1,13 1,13 

 Leene, Anthonis vanden 1 1,14 1,14 

 Elewouts, Pieter f Wouter 2 0,57 1,14 

 Lauwaerts, Jan f Hughe 5 0,23 1,14 

 Vos, Alaerd f Gherlofs de 1 1,19 1,19 

 Scarpinc, Jacob 2 0,60 1,20 

 Vos, Pieter f Gillis de 4 0,30 1,21 

 Heysebaert, Andries 3 0,40 1,21 

 [] kdn Bertolfs f Bertolfs 2 0,65 1,31 

 [] Jan f Arnouts 1 1,31 1,31 

 Beusaerts, Jan f Jan 1 1,32 1,32 

 Leems, Marie fa Joos 1 1,34 1,34 

 Maerten, Gheerwin f Pieter 1 1,36 1,36 

 Bijloke Gent 2 0,68 1,36 

 Verse, Jacob 1 1,37 1,37 

 Magdalenaklooster buiten Brugge 1 1,38 1,38 

 [] Boudin f Wouter f Jacobs 1 1,38 1,38 

 Lauwaert, Pieter 3 0,46 1,38 

 Clowaerts, weduwe en kdn Jan 2 0,71 1,42 

 Symoens, Willem f Jans 1 1,43 1,43 

 Colpaert, Jacob f Willems 2 0,72 1,43 

 Vriends, weduwe en kdn Willems 4 0,38 1,53 
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 Cuepers, weduwe en kdn Boudin f Jan 1 1,53 1,53 

 Baerbier, Boudin -mer- Sluis 1 1,63 1,63 

 [] Jan f Willem f Willemaers 1 1,64 1,64 

 Stove, joncvr Cateline f Pieter vande 2 0,83 1,66 

 Scottere, Willem de 5 0,34 1,69 

 Willems, Pieter f Pieters 4 0,43 1,71 

 Goossins, erven Gyseling f jans 2 0,87 1,74 

 [] Jan f Pieter f Jacobs 1 1,75 1,75 

 Wielmakere, Hendric de 4 0,44 1,76 

 Coppelare, Pieter f Pieter 3 0,59 1,77 

 Elewouts, Jan f Alaerts 2 0,89 1,78 

 Capelrie OLV SLOB 2 0,92 1,83 

 Bertholf, Willem f Jan 4 0,47 1,87 

 [] Jacob f Jos f Huugs f Aernout 1 1,94 1,94 

 Bloc, Pieter de 2 0,98 1,95 

 Coene, Pieter f Clais 2 1,00 1,99 

 Coene, Matheus f Willem 1 2,00 2,00 

 Beusaerde, Margriete va Jacob 2 1,01 2,03 

 Lombaert, Jan 4 0,51 2,04 

 Kerk Moorskerke 7 0,29 2,06 

 Grave, kind Willem f Bertolfs 2 1,06 2,11 

 Dunebaert, Pieter 4 0,55 2,19 

 Clowaert, Pieter 1 2,22 2,22 

 HG Groede Oost 4 0,56 2,22 

 Dannis, Lauwereijns f Heyndric 1 2,24 2,24 

 Niemaers, joncvr Cateline f Jans 2 1,14 2,27 

 [] Boudin f Lauwereyns f Boudins 4 0,58 2,33 

 Pilse, Thomaes 1 2,33 2,33 

 Moere, Jan - uit Sluis 2 1,19 2,39 

 Carbeyns, weduwe en kdn Boudin 8 0,30 2,42 

Groep 3 

2,5 – 5 

ha 

Lombaert, erven weduwe Jacob 5 0,51 2,55 

 Carbeyn, Pieter f Pieter 1 2,59 2,59 

 [] Hughe f Michiels 2 1,31 2,61 

 Bul, Rogier de 1 2,63 2,63 

 [] Aernout f ghiselins f ghiselins 3 0,88 2,65 

 [] Jan f Huughe f Jans f Diedericx 3 0,89 2,67 

 [] Jan f Willems f Symoen 2 1,40 2,81 

 Elewouts, kdn Wouter 3 0,95 2,84 

 Mabe, Jacob 3 1,03 3,10 
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 Elewouts, Lijsbette f Jan 3 1,07 3,22 

 Rode, Jan f Alaerds de 6 0,58 3,51 

 Vos, Joos de 4 0,91 3,62 

 Smet, Jacob de 3 1,26 3,79 

 St Janshospitaal Brugge 3 1,28 3,84 

 Vyere, Pieter 1 3,94 3,94 

 Stengen, Gillis van -mer- 6 0,68 4,10 

 [] Bertholf f Ghiselins f Ghyselins 1 4,10 4,10 

 Hughemans, Lauwerijns 1 4,21 4,21 

 Bloc, Lants de 4 1,07 4,27 

 SB Gent 2 2,18 4,36 

 Hyst, Symoen van 5 0,87 4,37 

 Gooric, Jan 2 2,19 4,37 

 Vlaenderen, Victor van -mer- 8 0,55 4,44 

 Saemslacht, Dennis de 1 4,54 4,54 

 Coppelare, Jan de 7 0,66 4,62 

 Moerkercke, Vrancke van 1 4,76 4,76 

 heer van Saemslacht 1 4,78 4,78 

 Moete, Roeland vanden 2 2,42 4,84 

 Lantmeter, Denys de 2 2,45 4,90 

 Stalpaert, Jacob 1 4,93 4,93 

 Ratgheer, Jan 4 1,24 4,94 

 Arnouts, Aernout f Jans 11 0,45 4,97 

Groep 4 

5 – 10 

ha 

Vos, Vrancke de 13 0,40 5,19 

 Wint, Symoen de 9 0,58 5,21 

 Munt, Jan vande 1 5,28 5,28 

 Juerbeis, Pieter f Gillis 7 0,76 5,31 

 Malin, Andries 9 0,60 5,40 

 Coene, Jan f Clais 5 1,17 5,86 

 Wandeleer, Pieter 9 0,68 6,13 

 Lauwaerts, Willem f Huugs 10 0,61 6,14 

 Roden, Pieter f Jans 2 3,11 6,22 

 Clowaert, Martin 6 1,20 7,23 

 Weyten, Cateline f Pieter f Matheeus 6 1,24 7,44 

 Lauwerijns, Jacob f Jacob 4 2,02 8,08 

 Vos, Louis de 6 1,44 8,66 

 Buederwaen, Hughe van 8 1,16 9,30 

 Leuwe, Fransoys 7 1,40 9,83 

Groep 5 Bovekerke, Hendric van 1 11,88 11,88 
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10 – 25 

ha 

 Rode, Pieter de 8 1,56 12,44 

 Vos, Reynoud de 10 1,30 12,97 

 Vos, Lodewijc de 1 21,85 21,85 

Groep 6 

25+ ha 
Goossins, Jan f Heindricx 25 1,05 26,35 

 [] Robrecht f Boudins 10 2,68 26,79 

 
Moerskerke, Wulfaert van; Goossins, Jan f 

Heindricx 
15 2,25 33,76 

 Vos, Boudin de -mer- 4 13,09 52,37 

 Totaal 552 1,11 570,07 

Wanneer we de tabel bekijken valt het direct op dat 

de kleine eigenaars zoals we bij de bespreking van de 

wereldlijke eigenaars reeds vermeldden in de 

meerderheid zijn. De eigenaars met minder dan 1 

hectare vormen bijna de helft van het totale aantal 

eigenaars, en samen met de groep tussen 1 en 2,5 

hectare komt dit bijna neer op drie vierde.  

Er is geen samenhang tussen de totale eigendom en 

de gemiddelde oppervlakte van het bezit per eigenaar. 

Vrancke de Vos heeft bijvoorbeeld net als Andries 

Heysebaert een gemiddelde oppervlakte per perceel 

van 0,40 hectare, terwijl het totale bezit van de eerste 

5,19 hectare bedraagt tegenover de 1,21 hectare van Andries 

Heysebaert.. Wel is het opvallend dat de twee eigenaars met de 

grootste gemiddelde oppervlakte, Lodewijc en meester Boudin de 

Vos, zich beide in de top vijf van de eigenaars bevinden. Dit zijn 

echter eerder uitzonderingen, aangezien de oppervlakte van de 

percelen die ze bezitten, net zoals in enkele andere gevallen, 

uitzonderlijk groot is. 

Wat het geestelijk bezit betreft kan er allesbehalve gesproken 

worden van een opvallende aanwezigheid tussen de hogere eigenaars 

in deze tabel. In de hoogste drie groepen komt geen enkele 

geestelijke eigenaar voor. Ook de wereldlijke eigenaars met een titel 

komen met uitzondering van de supra vernoemde meester Boudin de 

Figuur 22: Cirkeldiagram van het aantal 

eigenaars per groep in 

1415
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Figuur 23: Cirkeldiagram van de totale 

grondoppervlakte per groep in 1415 
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Vos niet voor in de hoogste drie groepen. 

In figuur 23 zien we duidelijk de verhoudingen tussen de verschillende groepen wat betreft 

het aantal eigenaars. Zoals we supra reeds aanstipten was er opnieuw een duidelijk overwicht 

van kleinere eigenaars: groep één bestond uit 101 eigenaars, en groep twee uit 63. Samen 

bevatten deze twee groepen drie kwart van alle eigenaars. Groep drie bestond uit 32 

eigenaars, terwijl de eigenaars met een bezit tussen 5 en 10 hectare met 15 waren. De laatste 

twee groepen bevatten elk vier eigenaars. Het is duidelijk dat, geheel naar verwachting, het 

aantal eigenaars daalde naargelang het grondbezit steeg. Deze cijfers liggen opnieuw zeer 

dicht bij die van de vorige eigenaars uit de ommeloper van 1552. 

De volgende figuur schetst ons een ander aspect van de eigendomsverhoudingen, namelijk 

de totale bezitsoppervlakte per groep. Hier krijgen we een ander beeld van de situatie. De 

belangrijkste groep is nu niet groep één maar groep zes, die de eigenaars met een bezit groter 

dan 25 hectare bevat. De tweede grootste groep is groep drie, gevolgd door groep vier en 

groep twee. Tenslotte wordt groep vijf gevolgd door groep één. Waar groepen één en twee die 

samen de eigenaars met een bezit kleiner dan 2,5 hectare bevatten in de vorige figuur nog 

driekwart van alle eigenaars herbergden bestrijken ze wat totale oppervlakte betreft slechts 

een kwart. Hier zijn het de allergrootste grootgrondbezitters die de dienst uitmaken samen met 

de middelgrote eigenaars. Opnieuw is er echter weinig verschil met de vorige eigenaars uit de 

ommeloper van 1552. Het grootste verschil is dat groep drie daar iets minder gronden bezat, 

en groep vijf er wat meer, zodat toch iets meer van de totale oppervlakte in handen van de 

grootgrondbezitters kwam. 

Tabel 26: Overzicht van de gegevens per groep 

 

Aantal 

eigenaars 

Aantal 

percelen 

Tot 

Oppervlakte 

(ha) 

Gemiddelde perceelsgrootte 

(ha) 

0-1 ha 101 133 47,00 0,35 

1-2,5 ha 63 146 102,09 0,70 

2,5-5 ha 32 102 123,84 1,21 

5-10 ha 15 102 101,27 0,99 

10-25 ha 4 20 59,15 2,96 

25+ ha 4 54 139,27 2,58 

Totaal 219 557 572,62 1,03 

In tabel 26 zien we in de laatste kolom de gemiddelde perceelsgrootte per groep. Opnieuw 

liggen de cijfers zeer dicht bij die van de „vorige‟ eigenaars uit de ommeloper van 1552, 

althans wat groepen één tot vier betreft. Groepen vijf en zes bezaten ook in 1415 de grootste 
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percelen, maar de absolute cijfers liggen hier veel hoger. Dit kunnen we hoogstwaarschijnlijk 

in verband brengen met het voorbeeld van het zesde begin dat sterk opgesplitst werd tussen 

het opnemen van de gegevens voor beide ommelopers. Hoewel het in dit geval om het 

grootste perceel van het gebied ging waren er nog meer van deze grote percelen: de 

ommeloper vermeldt er zeven die groter waren dan tien hectare. Deze waren logischerwijze in 

het bezit van eigenaars uit de laatste twee groepen, zodat hun gemiddelde perceelsgrootte 

automatisch groter was dan in 1552 en ervoor, waar slechts twee percelen groter waren dan 

tien hectare. 

 2.4.2 De eigenaars na het jaar 1415 

In de ommeloper van 1415 werd net zoals in die van 1552 bij sommige 

perceelsbeschrijvingen naast de eigenaar ook de volgende eigenaar bijgeschreven. Aangezien 

dit voor 1415 echter ook niet frequent genoeg voorkomt om volledig te analyseren zullen we 

hier opnieuw een kort overzicht geven van de volgende eigenaars en nagaan of ze voorkomen 

tussen de hierboven geanalyseerde eigenaars. 

Tabel 27: Overzicht van de eigenaars na het jaar 1415 

Volgende Eigenaar 

Aantal 

nieuwe 

percelen 

Oppervlakte 

nieuwe 

percelen (ha) 

Gronden 

reeds in bezit 

(ha) 

Totaal bezit na 

overdracht (ha) 

Mabe, Jacob 1 0,04 3,10 3,14 

HG Groede Oost 2 0,16 2,22 2,38 

Zot, kdn Denys de 1 0,19 / 0,19 

Gheerolfs, Willem f Jacob 1 0,23 / 0,23 

Zielen, Jacob f Jan 1 0,26 / 0,26 

kerk Moorskerke 1 0,29 2,06 2,35 

Lauwaerts, Jacob f Jans 1 0,31 0,44 0,75 

Lauwaerts, Willem 1 0,33 6,14 6,47 

Jurbeys, Pieter f Gillis 1 0,43 5,31 5,74 

Dunebaerts, Pieter f Jacob 1 0,44 2,19 2,64 

Vos, Reynout de 1 0,44 12,97 13,42 

Beghaert, Willem 1 0,45 / 0,45 

Yllar, Gillis 1 0,49 / 0,49 

Barts, Jan f Pieter bastert 1 0,50 0,44 0,94 

Barts, Jan f Hendric Gossins 1 0,66 / 0,66 

Moerkerke, Pieter f Wulfaert van 1 0,70 / 0,70 

Willems, Denys f Pieter 4 0,70 0,62 1,32 

Scottere, Pieter de 3 0,71 0,41 1,11 

Vos, Pieter de 2 0,78 1,11 1,90 

Colpaert, Jacob f Willem 2 0,83 1,43 2,26 

Smet, Jacob de 1 0,91 3,79 4,70 
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Pilse, Jacob f Jans 1 1,08 / 1,08 

Pilse, kdn Jacob f Pieter 3 1,43 / 1,43 

Alaerts, Wouter f Heyndric 2 1,50 0,33 1,83 

Obrechts, kdn Wouter 3 1,61 0,42 2,03 

Lauwaerts, Jan f Huughs 6 1,65 1,14 2,80 

Wandleer, Cornelis f Pieter 3 1,68 / 1,68 

Wandleer, Pieter 2 1,79 6,13 7,92 

Lombaert, Pieter 4 2,04 1,07 3,11 

Gooric, Jan; daarna Quarenboter, Jan de 2 2,06 4,37 6,43 

Huyswaert, Andre 3 2,47 / 2,47 

Forunt, Boudin 1 2,60 / 2,60 

Coppelare, Jan f Pieter 2 2,82 4,62 7,44 

Vleeshauwer, Quinten de 2 2,83 0,51 3,34 

Coolman, Wouter 2 3,29 / 3,29 

Hyst, Jan van 2 3,44 / 3,44 

Boeyeghems, Adelise f Pieter f Jan van 1 4,10 / 4,10 

Coene, Jan f Clais 8 4,38 5,86 10,23 

Malin, Andries 12 7,18 5,40 12,58 

Totaal 88 57,79 72,10 129,89 

In tabel 27 zien we een overzicht van de volgende eigenaars, gesorteerd volgens de grootte 

van hun nieuwe bezit. Wat opvalt is dat een deel van de eigenaars, met name 15 van de 39, 

voordien geen eigenaar waren in het besproken gebied. Deze eigenaars zijn echter niet vooral 

in de groep met een groter of kleiner nieuw eigendom te vinden, maar bevinden zich goed 

verdeeld over de lijst. Enkele van hun achternamen klinken bekend, zoals van Hijst, maar 

slechts twee ervan kunnen met zekerheid familie van een eigenaar genoemd worden, namelijk 

Cornelis Wandleer, die de zoon van Pieter genoemd wordt. Die Pieter Wandleer bevindt zich 

ook in deze lijst en is tevens de vorige eigenaar van de drie gronden die Cornelis als volgende 

eigenaar bezit. Deze percelen werden waarschijnlijk aan Cornelis gegeven als middel tot 

zelfstandigheid, en misschien is het niet toevallig dat de gronden die Pieter Wandleer als 

volgende eigenaar bezit ongeveer overeenkomen met de doorgegeven gronden; misschien 

moesten de nieuwe gronden als compensatie dienen. De andere aantoonbare familieband is 

die tussen Denys de Zot en zijn kinderen, die hier ook zo vermeld worden. Over de andere 

nieuwe eigenaars weten we eigenlijk niets, mogelijk waren enkele van hen boeren die voor 

zichzelf wilden beginnen, of bezaten ze al gronden in andere gebieden en was dit gewoon een 

uitbreiding van hun totale bezit. Vermoedelijk, al is dit verre van zeker, geldt het eerste voor 

de nieuwe eigenaars bovenaan de lijst, en het tweede voor die onderaan. 

 

Wat de eigenaars betreft die we reeds kenden van bij de huidige eigenaars vallen twee 

eigenaars sterk op, namelijk de twee die het grootste nieuwe bezit verworven: Jan f Clais 
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Coene en Andries Malin. De eerste verdubbelde zijn bezit bijna met de nieuwe aankoop 

terwijl de tweede het nog beter deed: waar zijn vorige bezit reeds middelmatig groot was is 

het met de nieuwe percelen erbij gegroeid tot een respectabel grondbezit van ca. 12,58 

hectare. Een minder opvallende stijger is Quinten de Vleeshauwer die van een grondbezit van 

0,51 ha waarmee hij zich in de laagste regionen van de eigenaars bevond de eerste twee 

groepen (zie supra) overstijgt met een nieuw totaal grondbezit van ca 3,34 hectare. Tussen de 

volgende eigenaars bevinden er zich twee kerkelijke instellingen die beide reeds voorkwamen 

in de lijst van eigenaars in 1415. Hun nieuw grondbezit is slechts beperkt. 

 

Naast de eigenaars moeten hier ook de ruimtelijke aspecten in acht genomen worden, 

omdat deze ons eventueel meer kunnen vertellen over de mogelijke redenen voor de verkoop 

en aankoop van de gronden. Wanneer we kijken in welke beginnen de overdrachten zich 

concentreren zijn er enkele die er uit springen. Eerst en vooral moeten we hier het veertiende 

begin vermelden, waar 21 van de 88 behandelde percelen zich in bevinden, die samen een 

totale oppervlakte omvatten van 14,62 hectare, ongeveer een vierde van de totale 

overgedragen oppervlakte. Met een gemiddelde perceelsgrootte van ca. 0,7 hectare gaat het 

hier om percelen van normale grootte. Dat dit begin de meeste van de overgedragen percelen 

bevat is echter minder opzienbarend wanneer we de totale oppervlakte ervan in acht nemen; 

met zijn 113,50 hectare was dit namelijk veruit het grootste begin in 1415. Toch is het grote 

aantal overgedragen percelen erin niet enkel te wijten aan de totale oppervlakte ervan. Een 

bewijs hiervoor wordt geleverd door het tweede grootste begin, namelijk het derde (80,11 

hectare groot) dat slechts twee kleine overgedragen percelen bevat. 

Het vijfde begin is het tweede grootste begin wat eigendomsoverdrachten betreft: hier werd 

een totale oppervlakte van 9,17 hectare overgedragen, verdeeld over vijf percelen. Hier zien 

we een gemiddelde perceelsgrootte van 1,83 hectare, waaruit we kunnen afleiden dat het over 

grotere percelen gaat. Verder moeten we nog het achtste en het negende begin vermelden, 

omdat in deze beginnen respectievelijk dertien en tien percelen overgedragen werden, wat 

relatief veel is in vergelijking met de andere beginnen. Doordat deze percelen echter van 

bescheiden grootte zijn springen deze twee beginnen wat de totale oppervlakte van de 

overdracht betreft niet uit de lijst. 

 

Nu is het mogelijk om voor het geval van de eigenaars die reeds voor de besproken 

overdrachten gronden hadden in Groede na te gaan of de gronden die ze voordien reeds 

bezaten en de nieuwe gronden ruimtelijk dicht bij elkaar in de buurt gesitueerd waren of niet. 
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Algemeen valt op dat ook bij het oude bezit het veertiende begin het belangrijkst was, net 

zoals het achtste dat in dat geval grotere percelen bevat en bijgevolg na het veertiende begin 

het meeste oude percelen van de volgende eigenaars bevat.  

Wanneer we de ruimtelijke verdeling echter per eigenaar gaan bekijken krijgen we toch 

een genuanceerder beeld. De volgende eigenaar met het grootste nieuwe bezit, Andries Malin, 

bezat in 1415 vier percelen in het eerste begin, en dan nog enkele percelen verspreid over het 

tweede, vierde, vijfde, zevende en veertiende begin. Zijn nieuwe percelen bevonden zich 

echter grotendeels in beginnen waar hij daarvoor nog geen bezit had. Enkel in begin vier is 

van een zekere concentratie te spreken, met de zes nieuwe percelen die hij daar verkreeg 

bovenop het ene dat hij er reeds bezat. Ook de eigenaar met het tweede grootste nieuwe bezit, 

Jan f(ilius) Clais Coene, fragmenteerde met zijn nieuwe percelen zijn eigendom eerder dan 

dat hij het concentreerde, wat ook geldt voor de meeste andere eigenaars in de lijst. De 

eigenaars waarbij we wel enige vorm van concentratie terugvinden zijn de nieuwe eigenaars 

in de lijst, bij wie in het geval dat ze meerdere percelen in eigendom hadden gekregen, deze 

nieuwe percelen zich vaak in hetzelfde begin bevonden, hoewel dit zeker niet voor alle 

eigenaars uit deze groep opgaat, zoals de gevallen van Wouter Colman en Jan van Hyst 

aantonen, die beide twee percelen verkregen hadden in twee verschillende beginnen. 

 

Over het algemeen is het misschien te sterk om van een fragmentatie van het nieuwe bezit 

te spreken, maar concentratie was in elk geval uiterst zeldzaam en eerder de uitzondering dan 

de regel. Dit ligt volledig binnen de verwachtingen die geschapen werden door de 

vergelijking tussen de gegevens van 1415 en die van de vorige eigenaars uit 1552.  

 2.5 Bewoning 

Net zoals we voor 1552 gedaan hebben zullen we nu een overzicht geven van de bewoners 

van de Oude Groedsche Polder die vermeld worden in de ommeloper van 1415. Tabel 28 

geeft deze allemaal weer met het type woning, tenminste in die gevallen waar dat vermeld 

werd, de eigenaar van het perceel waar die woning op staat en de oppervlakte van dat perceel. 

Tabel 28: Overzicht van de bewoners in de Oude Groedsche Polder 

Bewoner 
Omschrijving 

woning 
Eigenaar perceel 

Oppervlakte 

perceel (ha) 

Glorie, Pieter f Matthijs hofstede Alaerts, Wouter f Heyndric 0,16 

Buekel, Christoffel  Buekel, Christoffel 0,17 

Bliecx, weduwe Pieter angemete Vos, Jan f Pieter de 0,17 
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Maiser, Jan hofstede Vos, Reynoud de 0,32 

Dryman, Lamsin hofstede Vos, Vrancke de 0,37 

Coc, Jan de hofstede [] Jan f Willems f Symoen 0,46 

Spape, Cateline weduwe Jacob  Spape, Cateline weduwe Jacob 0,50 

Heindricx, weduwe Pieter f Clais hofstede Bijloke Gent 0,75 

Temmermans, Jan f Pieter  Temmermans, Jan f Pieter 0,79 

Darst, Hendric hofstede Roedolf, Gillis 0,81 

Vos, Jan de hofstede Wint, Symoen de 0,84 

Lauwaert, Pieter  Lauwaert, Pieter 0,88 

Slabbe, Lants hofstede Lieme, Pieter de -heer- 0,88 

Vust, Marc de hofstede Colpaert, Jacob f Willems 0,89 

Dannis, Jan f Heyndricx hofstede Buederwaen, Hughe van 0,90 

Bast, Pieter hofstede Beusaerde, Margriete va Jacob 0,91 

Coene, Pieter f Clais hofstede Vos, Joos de 0,92 

Merganc, kdn Willem hofstede Merganc, kdn Willem 0,97 

Scarpinc, Jacob  Scarpinc, Jacob 1,05 

Sobriade, Jan de hofstede Symoens, Jacob f Gillis 1,10 

Gariel, Maes de hofstede Vos, Louis de 1,14 

Coc, Pieter de hofstede Vos, Alaerd f Gherlofs de 1,19 

Verigat, Hendric hofstede Wandeleer, Pieter 1,29 

Coene, Jan f Clais hofstede Coene, Jan f Clais 1,34 

Arnouts, Aernout f Jans  Arnouts, Aernout f Jans 1,36 

[] Jan f Huughe f Jans f 

Diedericx 
hofstede 

[] Jan f Huughe f Jans f 

Diedericx 
1,40 

Jurbeys, Pieter f Gillis  Juerbeis, Pieter f Gillis 1,60 

Beusaert, Jan hofstede Wandeleer, Pieter 1,61 

Bloot, Pieter hofstede Goossins, Jan f Heindricx 1,70 

Coppelare, jan de hofstede Coppelare, Jan de 1,92 

Elewouts, kinderen Wouter  Elewouts, kdn Wouter 2,13 

Clowaert, Pieter hofstede Clowaert, Pieter 2,22 

Gloeyaert, Boudin hofstede Leuwe, Fransoys 2,26 

[] Pieter f Michiels hofstede Vos, Vrancke de 2,31 

Lauwerijns, Jacob hofstede [] Jan f Willems f Symoen 2,34 

Juerbeys, Jan hofstede Leuwe, Fransoys 2,45 

Carbeyn, Pieter f Pieter  Carbeyn, Pieter f Pieter 2,59 

Tavernier, Jan hofstede [] Robrecht f Boudins 2,66 

Lauwaerts, Willem f Hughe hofstede Lauwaerts, Willem f Huugs 2,72 

Cuese, Lamsin hofstede 
Weyten, Cateline f Pieter f 

Matheeus 
4,00 

[] Denys f Gillis hofstede Lantmeter, Denys de 4,45 

Standaert, Jacob hof Goossins, Jan f Heindricx 4,54 

Stalpaert, Jacob  Stalpaert, Jacob 4,93 

Roeden, Pieter f Jans hofstede Roden, Pieter f Jans 5,07 

Bare, Boudin de  Lauwerijns, Jacob f Jacob 6,11 

Net zoals in 1552 vermeldt de ommeloper 45 bewoners. In 1415 waren 21 van deze 

bewoners ook eigenaars in de Oude Groedsche polder. Het merendeel van deze bewoners 
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waren kleine tot zeer kleine eigenaars: veertien van hen bezaten minder dan 1 hectare grond, 

vier hadden een bezit tussen 1 en 2,5 hectare en drie onder hen bezaten tussen 2,5 en 5 

hectare. Deze verdeling is helemaal anders dan in 1552, waar de bewoners die tevens 

eigenaars waren over het algemeen een iets groter bezit hadden.  

Het grootste verschil met 1552 vinden we echter terug in het aantal bewoners dat het 

perceel bezat waar hun woning op stond: voor niet minder dan zeventien van hen was dit het 

geval, terwijl dit er in 1552 nog maar 4 waren. Aangezien deze eigenaars niet eerder de 

grotere of kleinere eigenaars uit de lijst waren kunnen we voorzichtig stellen dat ook de 

kleinere eigenaars in 1415 de middelen hadden om hun eigen huis te bezitten in tegenstelling 

tot 1552, al moeten we in het achterhoofd houden dat de gevallen die we hier bespreken te 

beperkt zijn om klakkeloos aangenomen te worden als representatie van alle bewoners in het 

gebied. 

 2.6 Overzicht 

Als we kijken naar de gegevens betreffende het landschap in 1415 zien we dat er het een 

een en ander veranderde tussen dat jaar en 1552. Er werd een nieuwe weg aangelegd die een 

andere, oudere weg gedeeltelijk uit onbruik deed raken, midden in een groep percelen die 

voordien een groot perceel gevormd had. Ook werd er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe molen 

gebouwd, de Westmolen, al is het mogelijk dat die in 1415 reeds bestond maar gewoonweg 

niet vermeld werd. 

 

Op het vlak van de eigendomsverhoudingen zien we niet veel veranderingen, althans niet 

wanneer we ze vergelijken met de gegevens van voor 1552, aangezien de gegevens van 1552 

wel een breuk met deze homogene periode aantonen. Die periode vertoonde 

eigendomsverhoudingen waarbij de kleine eigenaars, die waarschijnlijk subsistentieboeren 

waren die met behulp van hun landbouwactiviteit in hun eigen onderhoud moesten voorzien, 

numeriek volstrekt in de meerderheid waren. Een deel van het gebied was echter in handen 

van grotere eigenaars, die waarschijnlijk hun gronden verpachtten. Aangezien we geen 

informatie hebben betreffende de pacht of de grootte van de bedrijven in het gebied kunnen 

we niet nagaan of het beheer van deze gronden past in het model van Thoen waarin de 

bedrijven vanaf de late middeleeuwen groter werden.
67

 Het uitblijven van een daling van het 

                                                
67

  THOEN (E.). De twee gezichten van de Vlaamse landbouw en het probleem der Wüstungen. In: ART 

(J.), FRANCOIS (L.) Docendo discimus. Liber Amicorum Romain Van Eenoo. Academia press, Gent, 1999, p. 

80 
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aantal kleine tot zeer kleine eigenaars tussen de eigenaars van 1415 en de vorige eigenaars 

van 1552 geeft echter aan dat in elk geval het aantal kleine zelfvoorzienende boeren nog niet 

daalde in de loop van de vijftiende eeuw. Zoals we voordien reeds zagen lag het relatieve 

aantal kleine eigenaars in Groede in 1552 een stuk hoger dan in aangrenzende gebieden. We 

kunnen dan ook stellen dat in de Oude Groedsche Polder een vertraagde inkrimping van de 

Commercial Survival Economy plaatsvond, al mogen we wel niet vergeten dat die inkrimping 

wel degelijk aan de gang was, zoals het verschil tussen de eigendomsverhoudingen bij de 

vorige en de huidige eigenaars uit de ommeloper van 1552 aanduidt.
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 3  1617 

 3.1 Algemeen 

Nu we aan de hand van de twee ommelopers uit 1415 en 1552 een beeld hebben kunnen 

schetsen van de Oude Groedsche polder in de vijftiende en zestiende eeuw zullen we kijken 

hoe het landschap en de eigendomsverhoudingen in het gebied evolueerden naar de 

zeventiende eeuw toe. Hiervoor maakten we gebruik van de ommeloper van 1617 van de 

Groedewatering, die in die periode ook delen van de Gerard Moorswatering, de noordelijke 

Groedse polders en de Oude Yevene bevatte. Wij hebben echter enkel die beginnen besproken 

die overeenkomen met de Oude Groedsche polder.  

 

De vergelijking tussen de voorgaande periode enerzijds en 1617 anderzijds is zeer 

interessant omdat de ommeloper die de laatste periode beschrijft opgesteld werd kort na het 

opnieuw inpolderen van het in 1583 geïnundeerde gebied. Dit geeft ons een beeld van de 

directe invloed die de overstromingen gehad hebben in het gebied. Ook kunnen we hier 

onderzoeken wat in het landschap nog veranderde na deze ramp. Aangezien de ommeloper 

van 1617 zeer duidelijke ruimtelijke beschrijvingen bevat en tevens voor elk begin een kaartje 

geeft hebben we voor deze periode namelijk een accurate landschapsreconstructie kunnen 

maken. Alvorens we tot de details overgaan zullen we echter het besproken gebied aflijnen, 

aangezien het niet helemaal hetzelfde was als in de andere periodes. 

 3.2 Afbakening van het gebied en infrastructuur 

 3.2.1 Afbakening van het gebied 

In 1617 was de grens van het gebied in het zuiden dezelfde als voordien: ze volgde de 

Yevendijk, en op het punt waar deze aangepast was (zie supra) greep ze eroverheen. Binnen 

de Oude Groedsche Polder was ook de westelijke grens dezelfde. Het gebied over de 

noordelijke dijk echter, dat normaal beperkt was tot het Wepelspolderke, was hier veel groter. 

In het westen reikte het ten noorden van de Isenpolder tot aan de dijk van Cadzand terwijl de 

noordelijke grens tegen de  Zoutenpolder aanlag. Ook het deel in en ten westen van de 

Blokspolder was groter dan voordien: het omvatte de volledige Blokspolder en stuk ten 

westen ervan tot aan de grens met het vorige deel. In tegenstelling tot de andere twee periodes 

maakte het huidige noordelijke deel van het dorp in 1617 dus deel uit van het besproken 

gebied.  
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Een andere verandering van de noordelijke grens is die in het noordoosten, waar een 

nieuwe dijk aangelegd was, die in het huidige landschap nog bestaat als de Kruisdijkweg. Ook 

Figuur 24: Aflijning van het besproken gebied in 1617 
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in het oosten veranderde de begrenzing van het gebied: de Nieuwe Dijk, zoals ze genoemd 

werd, lag iets ten westen van de Hoofdwatergang die toen als dusdanig niet meer bestond, en 

vormde de nieuwe oostelijke grens van de Groedewatering, waar Baarzande geen deel meer 

van uitmaakte. 

 3.2.2 Infrastructuurlijnen in het landschap 

 3.2.2.1 Dijken 

Zoals we reeds zeiden werd de Oude Groedsche Polder in 1617 net als voordien in het 

zuiden begrensd door de Yevendijk, die in het westen echter Barendijk genoemd werd, zoals 

dat nog steeds het geval is. Deze was echter op een punt gewijzigd, zoals we bij de bespreking 

van 1552 al aanbrachten: waarschijnlijk was een arm van de Nieuwkerkse kreek tot tegen de 

dijk doorgedrongen, waar ze deze doorbrak. De dijk werd hierop naar binnen toe verlegd als 

verdediging tegen diezelfde kreekarm. Het nieuwe stuk werd de Nieuwe Barendijk genoemd, 

terwijl blijkbaar van de oude dijk nog een stuk overbleef dat de Oude Baerendijk genoemd 

werd. Het meest oostelijke deel van de dijk binnen ons gebied was intussen herschapen tot 

een weg. Hetzelfde gebeurde met Schonewaledijk en de Oude Polderdijk, zoals de dijk ten 

westen ervan in 1555 genoemd werd: deze werden in 1617 eveneens als wegen aangeduid. De 

westelijke Middeldijk bleef echter bestaan en diende nu zelf als grens in plaats van de 

dijkputten ernaast, die wellicht verdwenen waren bij de overstromingen. 

 

Ten oosten van het dorp bleef het gebied aan de noordzijde wel begrensd door dijken. 

Zowel het westelijke als het oostelijke deel van de Blokspolder werden aan de noordzijde 

begrensd door de zogenaamde Noorddijk, en in het zuiden door de Zuiddijk, die dan ook de 

noordgrens vormde van de beginnen in de Oude Groedsche Polder zelf. Verder naar het 

oosten bestond de noordelijke grens eveneens uit een dijk, maar in dit geval ging het om een 

nieuwe. De oude particuliere dijken hadden plaatsgemaakt voor een nieuwe dijk die op de 

topografische kaart aangeduid staat als de Kruisdijkweg. In de ommeloper wordt deze 

aangeduid als de dijk van de Steenenpolder, hoewel deze niet rechtstreeks grensde aan het 

gebied en het tussenliggende stuk land toen op de kaart van 1613 reeds aangeduid werd als de 

Suydwesthoek. Mogelijk werd dit poldertje toen bij de Steenenpolder gerekend.  
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De Nieuwe Dijk in het oosten vermeldden we reeds. Nu loopt er een regionale weg over 
Figuur 25: De infrastructuur in 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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deze dijk die nog steeds de oostelijke grens vormt van de Oude Groedsche Polder, waar ze 

grenst aan de Klein- Baarzandepolder, de Jong-Baarzandepolder en de Nieuwe-Havenpolder. 

 3.2.2.2 Wegen 

Doordat de inundaties vooral in het oostelijke deel van de Oude Groedsche Polder lelijk 

huisgehouden hadden veranderde daar het meeste aan het wegennet. De halve landweg ten 

oosten van het dorp verdween, net zoals de Groene Landweg ten zuiden van de watergang. 

Ook een deel van de Paradijsweg wordt niet meer vernoemd. De wegen die we wel 

terugvinden zijn de Sint Pieterslandweg en Jacob Boudins landweg, eveneens met zijn 

uitloper naar het oosten en vervolgens het noorden toe. Nieuw in het oostelijke deel van de 

watering was de weg die de Yevendijk verving in het meest zuidoostelijke deel. Aangezien 

het hier de zuidelijke dijk betrof van een van de zwaarst getroffen delen van de Oude 

Groedsche Polder sluiten we de mogelijkheid niet uit dat de dijk hier zwaar beschadigd was 

en men het niet de moeite vond ze te herstellen, zodat ze gewoon als weg dienst deed onder de 

naam Stellenweg. 

 

Ook ten westen van het dorp veranderden verschillende dijken in wegen, met name de 

Oude Polderdijk en de Schonewaledijk. Die eerste werd voortaan de weg van Sint-Pieters 

genoemd, terwijl de tweede simpelweg de Schonewaledijkse Weg heette. Dat in de naam van 

deze laatste nog steeds van een dijk gesproken wordt duidt aan dat de weg nog steeds op een 

verhoging lag, maar dat deze haar nut als dijk verloren had, en dus niet meer als dusdanig 

aangeduid werd. De Heerweg lag er ook nog steeds maar werd in 1617 de „uytgeloopen 

heeren wech‟ genoemd. De andere Heerweg, die van het dorp zuidelijk liep was van naam 

veranderd: in 1617 werd hij aangeduid als de Kerkweg. Een weg die we voordien even 

vermeldden maar die tot nu toe nog geen deel uitmaakte van ons gebied was de Hoenderweg, 

die we nog steeds terugvinden op de topografische kaart. Deze liep van de Oude Groedsche 

Polder in noordelijke richting waar ze uitkwam op de Catsweg, die nog steeds de grens vormt 

tussen de Proostpolder en de Zoutepolder. 

 3.2.2.3 Water 

Het type infrastructuurelement dat het meest onderhevig was aan veranderingen naar 

aanleiding van de inundaties in de Tachtigjarige Oorlog was natuurlijk water. In het oosten 

van het gebied, waar het water via de Hoofdwatergang binnengedrongen was, had zich de 

Baarzandse Kreek gevormd, die toen veel groter was dan nu. Hij had verschillende uitlopers 

Opmerking [Ruben8]:  
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naar het noorden en het zuiden, en in het westen, waar hij overging in de Watergang, had hij 

ook die laatste verbreed en uitgebreid. Direct ten westen van het dorp liep de watergang zoals 

tevoren, maar eens voorbij de Heerweg was ze wel verdwenen. Ook zoals tevoren kruiste ze 

een noordelijk lopende watergang die hier de Oude Watergang heette. Nieuw was echter de 

verbinding tussen de kruising van deze beide watergangen en de voornoemde inbraakgeul die 

de watering noopte de dijk gedeeltelijk te verleggen, zodat er nu van noord naar zuid een 

watergang door het westelijke deel van de Oude Groedsche watering stroomde. 

 3.3 Beginnen 

Het reconstrueren van de beginnen voor 1617 was geen enkel probleem dankzij de kaarten 

die bij de ommeloper gevoegd waren. De ommeloper zelf beschrijft ook duidelijk de grenzen 

van de beginnen en vermeldt daarbovenop de nummers van de beginnen die met de nieuwe 

beginnen samenvielen in de oude ommeloper. Die nieuwe beginnen werden in de ommeloper 

van 1617 net zoals op de kaart van de dijkage van Groede aangeduid met letters in plaats van 

cijfers, die voor de hele watering van noord naar zuid in rijen, de ene keer van west naar oost 

en de andere keer van oost naar west, op elkaar volgden. De beginnen die we hier behandelen 

zijn die die aangeduid worden met de letters G tot M, R en S.
68

 

Wat het meest opvalt aan deze nieuwe beginnen is dat ze allemaal een stuk groter zijn dan 

die in de vorige ommelopers. Er zijn er dan ook slechts acht, terwijl de ommeloper van 1415 

er veertien bevatte en die van 1552 zelfs zestien. We zien dan ook dat kleine beginnen zoals 

het Wepelspolderke hier geïncorporeerd werden in grotere entiteiten. De overgang naar deze 

grootschalige aanpak kan samenhangen met het vergroten van de percelen (zie infra).  

 3.4 Percelen 

Het reconstrueren van de percelen in 1617 was net zoals bij de beginnen veel 

gemakkelijker dan dat het geval was voor 1552, opnieuw dankzij de bijgevoegde 

genummerde perceelskaarten. Hoewel de percelen in de ommeloper niet altijd 

overeenkwamen met die op de kaarten vermeldde de ommeloper wel systematisch de 

vroegere nummers van deze percelen, zodat we gewoon de percelen op de kaarten moesten 

splitsen of samenvoegen. Zoals we reeds eerder aanhaalden waren de kaarten ook voor de 

reconstructie van de percelen van 1552 een grote hulp, zij het dan enkel voor die beginnen 

waar het water niet te erg had huisgehouden. 
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De meest opvallende evolutie ten opzichte van voordien is de systematische vergroting van 
Figuur 26: De beginnen in de ommeloper van 1617 in de Oude Groedsche Polder Figuur 27: De percelering in 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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de percelen. Die wordt aangeduid door het sterk gedaalde aantal percelen ten opzichte van 

1552: waar  de Oude Groedsche Polder toen nog 603 percelen omvatte waren dit er in 1617 

nog maar 214, iets meer dan een derde. De gemiddelde perceelsgrootte schoot dan ook de 

hoogte in, van 0,94 in 1552 naar 2,60 hectare in 1617. Opvallend is ook dat zelfs in de periode 

van vier jaar tussen de herbedijking van het gebied, die in 1613 plaatsvond en wanneer de 

percelen genummerd moeten geweest zijn, het aantal percelen nog steeds daalde. Dit wijst 

erop dat niet enkel de overstroming zelf aan de oorzaak lag van deze evolutie. Het 

samenvoegen van percelen hangt hier nauw mee samen, aangezien het een rationalisering 

betreft van de indeling van de gronden. 

Wat de vorm van de percelen betreft zien we in 1617 overwegend grote blokpercelen 

afgewisseld met kleinere opgestrekte percelen. Het valt op dat het onderscheid dat we 

voordien konden maken wat betrof de typologie van de percelen in verschillende beginnen 

hier niet meer opgaat: door de samenvoegingen vond een uniformisering van de 

perceelsstructuur plaats, hoewel deze uiteraard niet overal volledig gelijk was. Dat de term 

samenvoeging letterlijk genomen mag worden wordt duidelijk wanneer we de percelskaart 

van 1617 naast die van 1552 leggen: hoewel de percelen in 1617 veel groter zijn kunnen we er 

toch de oude percelen in herkennen. De relatief korte overstroming van het gebied moet als 

gevolg gehad hebben dat de vroegere perceelsgrenzen niet volledig verloren gingen en dat het 

nieuwe landschap, althans wat de percelering betreft, in wezen niet zo sterk verschilde van het 

oude. 

 3.5 Bebouwing 

 3.5.1 De kerk en de molens 

Over de kerk en de molens konden we uit de ommeloper weinig opmaken. Waar de 

Westmolen stond bevond zich in 1617 een stuk land zonder eigenaar dat Molenwerf genoemd 

werd, maar enkel de Molenwal bleef over, zoals we uit de kaart kunnen opmaken. Dit was 

eveneens het geval voor de Oostmolen. Op de kopie van de kaart van Groede uit 1613 zien we 

echter wel een molen afgebeeld staan, die gesitueerd was in het meest oostelijke perceel van 

begin G. Het is moeilijk hier iets uit op te maken aangezien de ommeloper niets van die aard 

vermeldt. Ofwel vonden de landmeters het niet nodig de molen te vermelden, ofwel is deze 

pas later gebouwd, wat goed mogelijk is aangezien het exemplaar dat we gebruikten een 

achttiende eeuwse kopie van een kopie uit 1664 is. Hoogstwaarschijnlijk werd de molen er 

dan ook later bijgetekend. 
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De kerk zelf wordt ook niet vermeld in de ommeloper, maar we weten dat er in 1617 niet 

meer dan de toren van overbleef (zie supra). 

 3.5.2 Huizen en hofsteden 

In tegenstelling tot de andere ommelopers bevat het exemplaar van 1617 zo goed als geen 

informatie over gebouwen in het gebied. Er worden amper twee hofsteden vermeld, waarvan 

slechts in een geval de bewoner vermeld wordt: Nicolas Cauwe, de grootste eigenaar van het 

gebied in 1617. Zijn hofstede bevond zich in begin I, terwijl de andere vermelde hofstede in K 

lag. Daarnaast is er in I nog sprake van een „horine genaemt de verbrande casse‟, wat 

waarschijnlijk duidt op de resten van een hofstede die tijdens de oorlog in brand gestoken 

moet geweest zijn. Op diezelfde plaats staat heden nog steeds een boerderij, zodat we kunnen 

veronderstellen dat de verbrande hofstede uiteindelijk herbouwd werd. De kaarten die bij de 

ommeloper gevoegd waren geven ook slechts spaarzaam informatie over hofsteden of huizen: 

in G en H wordt telkens één gebouw weergegeven, terwijl er in I twee afgebeeld werden. De 

gebouwen in I komen overeen met de bewoonde hofstede en de verbrande hofstede, maar de 

andere twee worden in de ommeloper niet vermeld. 

Het gebrek aan informatie over bebouwing in het gebied heeft uiteraard veel te maken met 

het feit dat de ommeloper het dorp zelf niet beschrijft. Waarschijnlijk waren er gewoon nog 

amper woningen buiten het dorp, en was de bevolking nog maar pas beginnen recupereren 

van de tegenslagen van voordien. De kopie van de kaart van 1613, die op dit vlak 

waarschijnlijk eerder de situatie van 1664 weergeeft toont namelijk wel spaarzaam verspreide 

bewoning. Dat er minder bewoning was in de periode na de overstromingen is echter zo goed 

als zeker, aangezien er niet enkel in Groede maar overal in Kustvlaanderen sprake was van 

een uitdunnende bevolking.
 
Dit was hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de veranderende 

economische structuur die door groeiende bedrijven slechts een kleinere bevolking kon 

onderhouden.
69

 

 3.6 Eigendomsverhoudingen in de ommeloper van 1617 

 3.6.1 Eigenaars voor 1617 

 3.6.1.1 Wereldlijk en geestelijk grondbezit 

Voor 1617, met name tussen 1613 waarin het gebied herdijkt werd en 1616, het jaar waarin 

de metingen gebeurden voor de ommeloper, omvatte het besproken gebied 558,91 hectare 
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grond, opgedeeld in 215 percelen, wat een veel lager aantal was dan voordien, zoals we reeds 

bespraken. Hiervan waren 26 percelen die samen 67 gemeten en 252,67 roeden (29,85 

hectare) bevatten geestelijk bezit, terwijl de overige 189 met een totale oppervlakte van 1202 

gemeten en 120,83 roeden (529,06 hectare) wereldlijk bezit waren. Dit betekent opnieuw een 

inkrimping van het geestelijk bezit in vergelijking met 1552, zodat we wat dat betreft 

teruggaan naar de situatie van ervoor. 

Tabel 29: Overzicht van het geestelijke en wereldlijke bezit 

 
Aantal 

Percelen 

Totale 

oppervlakte 
Totale Oppervlakte 

(ha.) 
m r 

Geestelijk 26 967 252,67 29,85 

Wereldlijk 189 1202 120,83 529,06 

Totaal 215 1270 73,5 558,91 

 3.6.1.1.1 Geestelijk bezit 

Bij de vorige eigenaars in de ommeloper van 1617 lag het aantal geestelijke eigenaars lager 

dan in 1552: waar er toen nog tweeëntwintig waren waren dit er nu nog maar twaalf. Het 

gemiddelde bezit lag wat lager, met 2,49 hectare, hoewel de mediaan hoger lag dan in 1552: 

ze komt hier op 1,81 hectare. Het bezit per eigenaar was dus iets groter, en het was ook beter 

verdeeld over de verschillende eigenaars.  

De lijst van de geestelijke vorige eigenaars die we aan de hand van de ommeloper konden 

maken is echter niet volledig representatief. In verschillende gevallen was een perceel 

namelijk bezit van verschillende geestelijke instellingen tegelijk, wat weergegeven werd als in 

dit voorbeeld: “De seven getijden den heylighen geest ende vrouwen gilde in moerskerke”
70

. 

We hebben deze „meerdere‟ eigenaars als een entiteit behandeld, wat uiteraard voor een 

vertekend beeld zorgt wat de afzonderlijke eigenaars betreft. Algemeen kunnen we stellen dat 

de belangrijkste eigenaar in de lijst deze keer de kerk van Sint-Lodewijk in Oostburg is, en dat 

de geestelijke instellingen van Moorskerke en Groede ook een belangrijk deel van het gebied 

in handen hadden. 

Identiteit van de geestelijke eigenaars 

Schijnbaar nieuwe eigenaars zijn enkele geestelijke istellingen van Groede, die naast die 

van Moorskerke en Nieuwkerke genoemd werden. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze echter 

dezelfde als die van Nieuwkerke, aangezien de parochie daar eerder altijd werd aangeduid als 
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Groede. Omdat echter de mogelijkheid bestaat dat dit niet het geval was en Groede toch naar 

Moorskerke, het dorp Groede dus, verwees hebben we deze apart behandeld. 

Ligging van het geestelijke bezit 

Op figuur 29 zien we een kaart van de Oude Groedsche Polder met het geestelijke bezit 

voor 1617 afgebeeld. We zien dat het bezit zich op ongeveer dezelfde plaatsen concentreerde 

als voordien, maar dat het door de inkrimping ten opzichte van 1552 opnieuw 

gefragmenteerder was en iets meer naar het noorden uitwaaierde. In begin S zien we wel een 

groot stuk bestaande uit verschillende aaneensluitende percelen die deel uitmaakten van het 

geestelijke bezit. 

 3.6.1.1.2 Wereldlijk 

Waar er in de lijst van de geestelijke vorige eigenaars nog niet veel opvallende verschillen 

te zien waren in vergelijking met 1552 is dat voor de wereldlijke eigenaars heel wat anders: 

waar het wereldlijke bezit in 1552 nog verdeeld was over 113 verschillende eigenaars werd 

dit aantal in de aanloop naar 1617 gereduceerd tot 50. De kleinste vorige eigenaars waren 

Cornelis en Jacob Cats die samen met Jan vander Poort een perceel bezaten, en Cornelis 

Copal, die elk een bezit hadden van 0,14 hectare. De grootste eigenaar was Jonkvrouw Anna 

Fierens, met een bezit van 91,02 hectare, gevolgd door Nicolas Cauwe die 90,91 hectare 

bezat. De mediaan steeg sterk, namelijk van 1,71 naar 3,60 hectare. Ook het gemiddelde 

steeg, en lag bij de vorige wereldlijke eigenaars op 10,58 hectare. Het bezit per eigenaar was 

dus duidelijk groter, maar het verschil tussen gemiddelde en mediaan duiden aan dat er een 

grote kloof bestond tussen de grote en de kleine eigenaars.  
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De supra vermelde twee grootste grondbezitters, Nicolas Cauwe en Anna Fierens hadden 

Figuur 28: 

Het geestelijke bezit voor 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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allebei een bezit rond 90 hectare, terwijl de derde grootste eigenaar, Abraham Adriaenssen, 

nog maar 37,23 hectare bezat, wat minder dan de helft was van de vorige hun bezit. Deze 

bezaten samen ongeveer een derde van het totale wereldlijk bezit, en domineren dus 

overduidelijk de lijst van de wereldlijke eigenaars. Er mag echter geen misverstand ontstaan 

over de „kloof‟ die we supra vermeldden. Er mag dan inderdaad een groot verschil bestaan 

tussen het bezit van de eerste twee eigenaars en de rest, maar het bezit van die andere 

eigenaars mag niet onderschat worden. Wanneer we kijken naar het aantal eigenaars met een 

bezit dat zich uitstrekt over meer dan vijf hectare zien we dat dit er 19 zijn, wat slechts vier 

minder is dan de 23 waarvoor dit in 1552 het geval was. In combinatie met het veel kleinere 

aantal bezitters vormen deze gegevens een beeld van enkele zeer grote eigenaars, 

verschillende kleinere en een aanzienlijk deel middeldgrote tot grote eigenaars. 

Aard van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 30: Overzicht van de aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw 
Weduwe met 

kinderen 
Kind(eren) Meerdere 

439 151 2 25 1 1 1 2 7 10 

Wanneer we kijken naar de aard van de wereldlijke eigenaars zien we dat zoals gewoonlijk 

de mannen in de meerderheid waren, gevolgd door de „meerdere‟ eigenaars, waarvan er zeven 

gevallen zijn. De andere groepen zijn minimaal vertegenwoordigd, behalve dan die van de 

vrouwen. Hoewel deze namelijk slechts met twee zijn bezitten ze 25 percelen, wat veel is in 

vergelijking met de mannen, die 161 percelen bezitten met 40 eigenaars. De 

verantwoordelijke hiervoor is jonkvrouwe Anna Fierens, de grootste wereldlijke eigenaar 

voor 1617, die 25 percelen bezat.  

Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 31: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met titel 

Eigenaar 
Aantal 

Percelen 

Totale 

oppervlakte 
Totale 

oppervlakte 

(ha) m r 

Cornelis ende m(eeste)r Jacob Cats ende Jan vander 

Poort 
1 0 94 0,14 

M(eeste)r Claude de Croy 1 3 11 1,34 

Den raetsheer m(eeste)r Pieter Schaep 1 4 86 1,89 

Jonckh(ee)r Jaecques Broucxsaicx 1 5 75 2,31 

Dheer Nicolas Tenys 2 5 111 2,36 

M(eeste)r Harman Meynaerts 3 9 135 4,16 

Dheeren Jacob ende m(eeste)r Jan Boreel 3 10 106 4,56 
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M(eeste)r Davit van Orliens 4 15 156 6,83 

Mijn heere van Henyn 7 21 98 9,38 

Cornelis ende m(eeste)r Jacob Cats 2 22 103 9,83 

Joncheer Chaerles de Jullin heere van Laere 1 42 67 18,58 

M(eeste)r Nicolas de Blocq 5 49 108 21,72 

Joncheer Noel de Caron 7 57 185 25,35 

Joncheer Jaecques van Belle dheere van Eecke 10 62 261 27,66 

Joncvr(auwe) Anna Fierens 25 206 261,5 91,02 

Totaal 72 516 57,5 227,12 

Net zoals in 1552 ligt ook hier het gemiddelde bezit van de eigenaars met een titel hoger 

dan dat van de wereldlijke eigenaars in hun geheel bekeken: het komt op 15,14 hectare, met 

als mediaan 6,83 hectare. De wereldlijke eigenaars met een titel bezaten dus over het 

algemeen gezien meer dan die zonder, wat geïllustreerd wordt door het feit dat ze bijna 40% 

van het gebied in hun bezit hadden. Opnieuw echter wijst het verschil tussen gemiddelde en 

mediaan op een ongelijke verdeling binnen de groep. Het is hier opnieuw jonkvrouw Anna 

Fierens die de lijst uit balans brengt met haar uitzonderlijk grote bezit. Zoals de mediaan 

echter aangeeft is het bezit van de eigenaars met een titel over het algemeen nog steeds groter 

dan dat van de andere wereldlijke eigenaars, met of zonder Anna Fierens. 

Als we nu kijken naar het voorkomen van de titels zien we dat meester net als in 1552 de 

meest voorkomende titel is. Verder zien we twee jonkheren die ook heer waren van een 

gebied en twee die dat niet waren, een heer, een meester en heer, een 'heer van' en een 

jonkvrouwe. 

Ligging van het wereldlijke bezit 

Nadat we in de evolutie naar 1552 een ruimtelijke concentratie van de grootste wereldlijke 

eigenaars konden waarnemen werd deze situatie door de inundaties opnieuw ongedaan 

gemaakt, zoals we kunnen zien op figuur 30. Het bezit van de zeven grootste eigenaars van 

het gebied was vlak na de overstromingen, waar we de vorige eigenaars van 1617 situeren, 

veel meer versnipperd. Voor de meeste eigenaars, kunnen we wel een bepaalde kern 

herkennen, maar bijna allemaal hadden ze daarbuiten nog bezit dat zich over de hele polder 

uitstrekte. Dit was vooral het geval voor Anna Fierens en Nicolas Cauwe, de twee grootste 

vorige eigenaars.  
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Drie van de zeven grootste eigenaars hadden echter wel een domein dat zich 

Figuur 29: Het bezit van de zeven grootste wereldlijke eigenaars voor 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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aaneensluitend uitstrekte over een bepaald gebied. Bij Jan Lauwaerts was dit onvermijdelijk 

aangezien hij slechts een uitzonderlijk groot perceel bezat. Noel de Caron en Jaecques van 

Belle bezaten elk echter meerdere percelen, en bezaten respectievelijk Schonewale en enkele 

omliggende gronden en verschillende gronden rond het dorp. Deze Jaecques van Belle was 

hoogstwaarschijnlijk een afstammeling van Hector van Belle, die in een rekening uit 1581 

vermeldt wordt als de oudste erfgenaam van de stichters van de Zeven Getijden van Groede.
71

 

Zoals we supra reeds zagen was de  stichter van die instelling Jacob Boudins, die het goed van 

Schonewale van zijn vader geërfd had.  

 

Om echter op het algemeen beeld terug te komen, kunnen we stellen dat hoewel er 

verschillende concentraties van gronden van een bepaalde eigenaar terug te vinden waren in 

het gebied, zien we dat de twee grootste eigenaars toch eerder lukraak gronden aankochten, 

waarschijnlijk waar ze beschikbaar waren geworden door abandon of verkoop naar aanleiding 

van de inundaties, zonder dat er een echt geografisch patroon in valt te herkennen. 

 3.6.1.2 Opgesplitst in groepen 

Tabel 32: Overzicht van de eigenaars voor 1617 opgedeeld in groepen 

 Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde 

oppervlakte 

per perceel 

(ha) 

Oppervlakte 

(ha) 

Groep 

1: <1 ha Copal, Cornelis 1 0,14 0,14 

 

Cats, Cornelis en Jacob - mer; Poort, Jan 

vander 1 0,14 0,14 

 

Pape, weduwe en kdn mer Arnout Wins 

de 1 0,32 0,32 

 HG SLOB 1 0,33 0,33 

 Kerk Schoondijke 1 0,35 0,35 

 Dis Groede 1 0,35 0,35 

 HG Nieuwkerke 2 0,22 0,43 

 Kerk Nieuwkerke 2 0,27 0,55 

 Blieck, Cornelis jacob 1 0,56 0,56 

 Langedamme, Jannetge van 1 0,57 0,57 

 Stalpaert, Clement f Anthonis 1 0,78 0,78 

 Stoppels, Adriaen Aernouts 1 0,84 0,84 

 Craen, Jacob de 1 0,87 0,87 

 Drabbe, Jacob f Jan (Sluis) 1 0,87 0,87 
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Groep 

2: 1-2,5 

ha Rogiers, Nicolas de Wale 1 1,20 1,20 

 Lauwaerts, Jan; Cauwe, Nicolas 1 1,23 1,23 

 Croy, Claude de - mer- 1 1,34 1,34 

 Truyen, Joris 1 1,34 1,34 

 Boreel, Jacob; Adriaenss, Jan 1 1,43 1,43 

 Kerk Moorskerke 4 0,40 1,61 

 Schaep, Pieter - heer 1 1,89 1,89 

 Kerk Groede 2 1,01 2,02 

 Boreel, Jacob 1 2,05 2,05 

 Michiels, Joris 1 2,06 2,06 

 Kerk Moorskerke en Nieuwkerke 1 2,19 2,19 

 Kerk st Jans in Sluis 1 2,26 2,26 

 

Vos, Pieter Janssens s' (uitdijker: 

Cornelis Copal) 1 2,26 2,26 

 

Velle, Pieter - curator sterfhuis Johnnes 

Soey 1 2,30 2,30 

 Broucxsaicx, Jaecques - joncheer 1 2,31 2,31 

 Tenys, Nicolas - heer 2 1,18 2,36 

Groep 

3: 2,5-5 

ha Ravestein, Willem van 1 2,51 2,51 

 Santfoort, Adriaen van 1 2,58 2,58 

 Munck, Cornelis de 1 2,63 2,63 

 Bogaert, Heyndrick 2 1,66 3,33 

 Adriaenss, Jan; Tenys, Nicolas 1 3,87 3,87 

 Meynaerts, Harman -mer- 3 1,39 4,16 

 Schabaille, Jan 3 1,43 4,30 

 Colpaert, Adriaen Case 2 2,15 4,30 

 Boreel, jacob en Jan - mer 3 1,52 4,56 

 Poort, Jan vander 2 2,28 4,56 

Groep 

4: 5-10 

ha Aleffsen, Jan; Versterre, Gheleijn 1 5,00 5,00 

 7G, HG Moorskerke 1 5,01 5,01 

 7G Groede 8 0,71 5,71 

 Piers, wezen Francois 2 3,25 6,50 

 Orliens, Davit van -mer- 4 1,71 6,83 

 Thyssen, Maerten 5 1,42 7,09 

 Godyn, Anthony 5 1,64 8,18 

 Penne, Jacob 4 2,08 8,32 

 Kerk SLOB 2 4,53 9,06 

 Heer van Henyn 7 1,34 9,38 

 Cats, Cornelis en Jacob - mer 2 4,92 9,83 

 Praet, Jacob Janssen 2 4,95 9,90 
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Groep 

5: 10-25 

ha Jullin, jonch Chaerles de, heer van Laere 1 18,58 18,58 

 Adriaenss, Jan 12 1,67 20,09 

 Blocq, Nicolas de -mer- 5 4,34 21,72 

Groep 

6: >25 

ha Caron, Noel de - joncheer 7 3,62 25,35 

 

Belle, jonch Jaecques van, heer van 

Eecke 10 2,77 27,66 

 Versterre, Gheleyn 13 2,23 29,03 

 Lauwaerts, Jan 1 32,82 32,82 

 Adriaenss, Abraham 16 2,33 37,23 

 Cauwe, Nicolas 27 3,37 90,91 

 Fierens, Jonckvr Anna 24 3,79 91,02 

 Totaal 215 2,60 558,91 

In tabel 32 hebben we zoals gewoonlijk de 

eigenaars met titel in het vet weergegeven en de 

geestelijke eigenaars in het lichtgrijs. Wanneer we 

deze laatste bekijken zien we dat ze zich vooral 

concentreren in groepen een en twee, en in mindere 

mate voorkomen in groepen drie en vier. De eigenaars 

met een titel bevinden zich her en der in de lijst, met 

echter een relatief grotere vertegenwoordiging in de 

hoogste groepen.  

Op figuur 31 zien we de verdeling van de eigenaars 

over de verschillende groepen. Hier krijgen we een 

heel ander beeld dan hetgeen we kregen voor de 

eigenaars in 1552. De evolutie die zich toen ten 

opzichte van de eigenaars ervoor voltrokken had wordt hier verder doorgetrokken: opnieuw 

daalt het belang van groepen één en twee wat betreft het aantal eigenaars, ten voordele van 

groepen met eigenaars met een groter bezit, hier vooral groepen vier en zes. Groep drie boet 

ook enigszins aan belang in. Het resultaat is dat nu meer dan de helft van de eigenaars een 

bezit heeft dat groter is dan 2,5 hectare, en dat ongeveer een derde van alle eigenaars een bezit 

heeft groter dan 5 hectare. 

Figuur 30: Cirkeldiagram van het aantal 

eigenaars per 

groep
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Wanneer we naar figuur 32 kijken waar we een 

overzicht krijgen van de verdeling van de 

bezitsoppervlakte per groep zien we opnieuw een 

compleet ander beeld dan hetgeen we kregen in de 

ommeloper van 1552. Niet minder dan 59% is in 

handen van de eigenaars in groep zes, de eigenaars met 

een bezit groter dan 25 hectare. In de ommeloper van 

1552 was dit ook telkens de grootste groep, maar 

kwam ze niet boven de 30% uit. Vooral de kleinste 

groepen lijden hieronder: van het bezit van groep een 

blijft praktisch niets meer over, en ook het bezit van 

groep twee is een stuk kleiner dan voordien. Van de 

groepen ertussen is groep vier de grootste, gevolgd 

door groep vijf en groep drie die ook verkleinden. Het overwicht van de allergrootste 

grootgrondbezitters is hier overduidelijk, en dat zelfs zonder een disproportioneel grote 

eigenaar zoals de Koninklijke Majesteit er een was in Cadzand in 1553 en in ons eigen 

grensoverschrijdend overzicht van die periode.  

In figuur 33 krijgen we een beeld van de gemiddelde perceelgrootte per groep. Zoals 

verwacht zien we dat groep zes beduidend grotere percelen heeft dan de meeste groepen, 

gevolgd door groep vijf. Groep één heeft de kleinste percelen van allemaal, gevolgd door 

groep twee. De twee middelste groepen bevinden zich op dit vlak ook in het midden tussen de 

twee uitersten. 

Figuur 31: Cirkeldiagram van de 

oppervlakte per 

groep
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Op alle vlakken zien we hier een extremisering van de verhoudingen tussen de grote en de 

kleine eigenaars ten voordele van de grote. 

 3.6.2 Eigenaars in 1617 

 3.6.2.1 Wereldlijk en geestelijk grondbezit 

In 1617 bestond het waterschap Groede net zoals voordien uit 215 percelen die samen 

1270 gemeten en 73,5 roeden (558,91 hectare) omvatten. Het geestelijk bezit strekte zich uit 

over 84 gemeten en 186,67 roeden (37,24 hectare), verdeeld over 45 percelen, terwijl de 

overige 1185 gemeten en 183,83 roeden (521,67 hectare) in handen waren van wereldlijke 

eigenaars. Het geestelijk bezit was in 1617 dus groter dan bij de vorige eigenaars. 

Tabel 33: Overzicht van het wereldlijk en geestelijk grondbezit 

 

Aantal 

percelen 

Totale oppervlakte Totale 

oppervlakte (ha) m. r. 

Geestelijk 32 84 189,67 37,24 

Wereldlijk 183 1185 183,83 521,67 

Totaal 215 1270 73,50 558,91 

 3.6.2.1.1 Geestelijk bezit 

Het geestelijk bezit was in 1617 verdeeld over vijftien eigenaars, drie meer dan daarvoor 

het geval was. Het grootste bezit in deze groep is opnieuw dat van de kerk van Sint-Lodewijk 

in Oostburg, met 12,13 hectare, terwijl het kleinste bezit, gelijk aan 0,22 hectare, in handen 

Figuur 32: Overzicht van de gemiddelde perceelsoppervlakte per 

groep
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was van de Sint-Baafskerk in Oostburg. Net zoals voordien zijn de lokale instellingen van 

Groede, Moorskerke en Nieuwkerke gedeeltelijk gegroepeerd als verschillende entiteiten, 

zodat we dezelfde terughoudendheid moeten hebben ten opzichte van de resultaten als bij de 

vorige eigenaars. 

Het gemiddelde bezit is 2,48 hectare, en de mediaan ligt op 1,71 hectare. Beide liggen iets 

hoger dan voordien, wat overeenkomt met het beeld dat we krijgen in de lijst: er veranderde 

weinig behalve de absolute cijfers, die allemaal iets hoger liggen. Vooral het bezit van de 

Sint-Lodewijkskerk in Oostburg groeide sterk aan, met een derde van haar vorig bezit. 

Nieuwe eigenaars komen niet voor in de lijst. 

Ligging van het geestelijk bezit 

De geografische spreiding van het geestelijke bezit veranderde amper in vergelijking met 

voordien, uitgezonderd van enkele nieuwe percelen in begin M, die een aaneensluitend geheel 

vormden. Deze duiden op een neiging tot concentratie van de geestelijke gronden, 

onafhankelijk van de instellingen die ze in bezit hadden. 
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 3.6.2.1.2 Wereldlijk bezit 

Figuur 33: Het geestelijk bezit in 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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Het wereldlijk bezit was in 1617 iets kleiner dan voordien, ten voordele van de geestelijke 

eigenaars. Ook het aantal eigenaars was gedaald, namelijk van tweeënvijftig naar 

negenendertig, wat geen onbelangrijke daling is. Het grootste bezit was dat van Nicolas 

Cauwe, die met zijn 83,77 hectare een iets kleiner bezit had dan voordien. De grootste 

eigenaar voor 1617, jonkvrouwe Anna Fierens, had een kleiner bezit in 1617, zodat ze de 

tweede grootste eigenaar in het gebied werd, met 63,48 hectare. Zowel het gemiddelde als de 

mediaan lagen in 1617 hoger dan voordien: de mediaan kwam op 4,68 hectare te liggen, en 

het gemiddelde steeg tot 13,38 hectare. Opnieuw insinueren deze cijfers een kloof tussen de 

grotere en de kleinere eigenaars, maar dan wel met een iets groter bezit per eigenaar dan 

voordien. Zoals de mediaan aanduidt bezat in 1617 niet minder dan ongeveer de helft van de 

eigenaars meer dan vijf hectare. 

 

De kloof die voordien bestond tussen de allergrootste eigenaars en degenen die hen in de 

lijst opvolgden verdween wel in 1617: Nicolas Cauwe met zijn 83,77 hectare werd zoals supra 

gezegd in de lijst opgevolgd door Anna Fierens met 63,48 hectare, die op haar beurt gevolgd 

werd door Abraham Adriaenssen, Jacob Penne en jonkheer Jaecques van Belle, de heer van 

Eecke die respectievelijk 59,08 hectare, 52,88 hectare en 27,66 hectare bezaten. 

Aard van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 34: overzicht van de aard van de wereldlijke eigenaars 

Man Vrouw Kinderen Meerdere 

33 154 1 12 1 2 4 15 

Het aantal categorieën waarin we de wereldlijke eigenaars naargelang hun aard opdelen 

ligt hier lager dan in de vorige jaren, door de afwezigheid van weduwen, weduwen met 

kinderen en erfgenamen. De mannen waren zoals altijd in de meerderheid, hier gevolgd door 

de „meerdere‟ eigenaars die met vier waren, op hun beurt gevolgd door een vrouw en  een 

kind. 

Titulatuur van de wereldlijke eigenaars 

Tabel 35: Overzicht van de wereldlijke eigenaars met een titel 

Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Totale 

oppervlakte 
Totale 

oppervlakte (ha) 
m r 

Cornelis ende meester Jacob Cats ende Jan vander 

Poort 
1 0 94 0,14 

M(eeste)r Claude de Croy 1 3 11 1,34 

Den raetsheer M(eeste)r Pieter Schaep 2 9 110 4,12 
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M(eeste)r Harman Meynaerts 3 9 135 4,16 

M(eeste)r Davit van Orliens 4 15 156 6,83 

Mijn heere van Henyn 7 21 98 9,38 

Cornelis ende meester Jacob Cats 4 22 272 10,08 

Dheeren Jacob ende m(eeste)r Jan Boreel 8 28 213 12,63 

Joncheer Chaerles de Jullin heere van Laere 1 42 67 18,58 

M(eeste)r Nicolas de Blocq 5 49 108 21,72 

Joncheer Noel de Caron 6 53 64 23,41 

Joncheer Jaecques van Belle dheere van Eecke 10 62 261 27,66 

Joncvr(auwe) Anna Fierens 12 144 83,5 63,48 

Totaal 66 462 172,5 203,53 

 

De lijst van de wereldlijke eigenaars met een titel verschilt voor 1617 niet veel van de 

vorige. Twee eigenaars, met name jonkheer Jacques Broucxsaicx en dheer Nicolas Tenys, 

verdwenen uit de lijst, en de rangschikking veranderde enkel in die zin dat de heren Jacob en 

meester Jan Boreel drie plaatsen naar boven opschoven. Doordat dit drie van de kleinere 

eigenaars uit de lijst waren, maar het bezit van jonkvrouwe Anna Fierens verkleind was in 

1617 steeg het gemiddelde lichtjes, naar 15,66 hectare, maar schoot vooral de mediaan naar 

omhoog, zodat die op 10,08 hectare kwam te liggen. Het bezit van de eigenaars met een titel 

kromp wel enigszins in de aanloop naar 1617, maar de afzonderlijke eigenaars, met 

uitzondering van Anna Fierens die desondanks veruit de grootste eigenaar met een titel was, 

vergrootten of behielden allemaal hun bezit, zodat ze afzonderlijk belangrijker werden.  
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Wat het voorkomen van de verschillende titels betreft zijn de meesters duidelijk in de 

Figuur 34: Het bezit van de zeven grootste wereldlijke eigenaars in 1617 in de Oude Groedsche Polder 
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meerderheid, met zeven vertegenwoordigers, gevolgd door de jonkheren die ook heer van een 

gebied zijn, waarvan we er twee terugvinden, en tenslotte een jonkvrouwe, een 'heer van', een 

jonkheer zonder gespecifieerd gebied, en een heer en meester. 

Ligging van het wereldlijke bezit 

Als we kijken naar figuur 35 waarin we opnieuw het bezit van de zeven grootste 

wereldlijke eigenaars op weergeven zien we dat er op de korte tijd die hoogstwaarschijnlijk 

lag tussen de vorige en de huidige eigenaars in de ommeloper van 1617 heel wat 

veranderingen hadden plaatsgevonden. Deze betroffen niet de lijst van de eigenaars zelf, 

aangezien vijf van de zeven grootste eigenaars de zelfde waren als voordien, maar wel de 

ruimtelijke spreiding van hun bezit. Jacques van Belle en Noel de Caron veranderden weinig 

aan hun reeds geconcentreerde bezit, maar vooral Abraham Adriaenssen en Nicolas Penne 

springen eruit op dat vlak. De eerste bezat voordien ook reeds gronden, maar kocht vooral 

nieuw bezit in de buurt van waar hij er reeds had. Nicolas Penne nam het grote perceel van 

Jan Lauwaerts over en voegde er nog andere gronden in de omgeving aan toe. Ook het bezit 

van Nicolas de Blocq concentreerde zich vooral in een bepaalde regio, die niet verrassend nog 

steeds de naam Blokspolder draagt. 

De twee grootste eigenaars, Nicolas Cauwe en Anna Fierens, bleven echter uitzonderingen. 

Hun bezit verkleinde enigszins, vooral wat Anna Fierens betrof, maar dit resulteerde niet in 

een andere ruimtelijke organisatie van hun bezit. Waarschijnlijk pachtten deze twee eigenaars 

hun gronden aan verschillende bedrijven, zodat het niet uitmaakte of ze allemaal bij elkaar 

lagen of niet. 

 3.6.2.2 Opgesplitst in groepen 

Tabel 36: Overzicht van de eigenaars onderverdeeld in groepen 

 

Eigenaar 
Aantal 

percelen 

Gemiddelde  

oppervlakte 

per perceel 

(ha) 

Totaal bezit 

(ha) 

Groep 1: 

<1 ha. Copal, Cornelis 1 0,14 0,14 

 

Cats, Cornelis en Jacob - mer; Poort, Jan 

vander 1 0,14 0,14 

 Kerk SBOB 1 0,23 0,23 

 HG SLOB 1 0,33 0,33 

 Kerk Schoondijke 1 0,35 0,35 

 Dis Groede 1 0,35 0,35 
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 Kerk Oostburg 1 0,37 0,37 

 HG Nieuwkerke 2 0,22 0,43 

 Kerk Nieuwkerke 2 0,27 0,55 

 Blieck, cornelis 1 0,56 0,56 

 Stoppels, Adriaen Aernouts 1 0,84 0,84 

 Drabbe, Jacob f Jan (Sluis) 1 0,87 0,87 

Groep 2: 

1-2,5 ha Croy, Claude de - mer- 1 1,34 1,34 

 Truyen, Joris 1 1,34 1,34 

 Capelrie SLOB 1 1,71 1,71 

 Kerk Groede 2 1,01 2,02 

 Kerk Moorskerke en Nieuwkerke 1 2,19 2,19 

 Kerk Sint-Jans in Sluis 1 2,26 2,26 

 Vos, Pieter Janssens s'  1 2,26 2,26 

 Casteele, Pieter vanden 1 2,30 2,30 

Groep 3: 

2,5-5 ha Jans, Antheunis 1 2,58 2,58 

 Munck, Cornelis de 1 2,63 2,63 

 Rogiers, Nicolas de Wale 2 1,36 2,71 

 Kerk Moorskerke 5 0,56 2,79 

 Maillaert, Jan 1 2,86 2,86 

 Bogaert, Heyndrick 2 1,66 3,33 

 Schaep, Pieter -raadsheer, mer- 2 2,06 4,12 

 Meynaerts, Harman -mer- 3 1,39 4,16 

 Jans, Antheunis; Bastiaens, Jan 2 2,12 4,25 

 Colpaert, Adriaen Case 2 2,15 4,30 

 Poort, Jan vander 1 4,45 4,45 

 Thyssens, Maerten 1 4,68 4,68 

Groep 4: 

5-10 ha 7G, HG Moorskerke 1 5,01 5,01 

 Smit, Joris 3 1,77 5,32 

 Broucke, Cornelis vanden 4 1,39 5,57 

 Piers, wezen Francois 2 3,25 6,50 

 7G Groede 9 0,72 6,52 

 Orliens, Davit van -mer- 4 1,71 6,83 

 Heer van Henyn 7 1,34 9,38 

Groep 5: 

10-25 ha Cats, Cornelis en Jacob - mer 4 2,52 10,08 

 Praet, Jacob Janssen 4 2,83 11,33 

 Kerk SLOB 3 4,04 12,13 

 Boreel, jacob en Jan - mer 8 1,58 12,63 
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 Godyn, Anthony 4 4,11 16,44 

 Craen, Jacob de 7 2,40 16,82 

 Jullin, jonch Chaerles de, heer van Laere 1 18,58 18,58 

 Adriaenssen, Jan 12 1,69 20,32 

 Blocq, Nicolas de -mer- 5 4,34 21,72 

 Caron, jonch Noel de 6 3,90 23,41 

Groep 6: 

>25 ha Belle, jonch Jaecques van, heer van Eecke 10 2,77 27,66 

 Penne, Jacob 12 4,41 52,88 

 Adriaenssen, Abraham 31 1,91 59,08 

 Fierens, joncvr Anna 12 5,29 63,48 

 Cauwe, Nicolas 20 4,19 83,77 

 Cauwe, Nicolas 22 4,23 93,06 

 Totaal 237 2,75 651,97 

Een duidelijke evolutie naar 1617 toe is de daling 

van het aantal eigenaars die zich ongehinderd 

voortzet, met als resultaat dat er in dat jaar nog maar 

54 over waren. Deze daling is des te opvallender 

omdat de geestelijke eigenaars lichtjes in aantal 

toenamen en de groep van de wereldlijke eigenaars 

met een titel amper kromp. Het resultaat hiervan is 

duidelijk in de lijst: waar voordien steeds de gewone 

wereldlijke eigenaars in de meerderheid waren, 

worden deze nu overklast door de twee groepen die 

we vermeldden, namelijk de geestelijke eigenaars en 

de wereldlijke met een titel. Die eerste groep 

concentreert zich vooral in de lagere categorieën, die 

van de eigenaars met een kleiner bezit. In groepen 

één en twee samen zijn dertien van de drieëntwintig eigenaars geestelijke instellingen. Waar 

deze groepen vroeger vooral gevormd werden door kleine boeren die hun bezit zelf bewerkten 

waren deze in 1617 zo goed als volledig verdwenen. We vinden de 'gewone‟ wereldlijke 

eigenaars vooral in groep drie terug, de rest is ongeveer gelijk verspreid over de rest van de 

lijst. De wereldlijke eigenaars met een titel zien we geconcentreerd in groep vijf, waar ze met 

vijf voorkomen, terwijl de rest verspreid is over de andere groepen, met twee 

vertegenwoordigers in groepen drie, vier en zes, en een in groepen één en twee.  

Figuur 35: Cirkeldiagram van het aantal 

eigenaars per 

groep
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Figuur 36 toont ons de verdeling van de eigenaars 

over de verschillende groepen, en geeft ons voor het 

eerst een beeld van een quasi-gelijke verdeling van de 

eigenaars over de groepen, waarbij groepen een, twee 

en drie de meerderheid van de eigenaars huisvesten, 

maar dan veel minder duidelijk dan voordien. De 

eigenaars met een bezit groter dan vijf hectare 

vormen 38,33% van alle eigenaars, wat erop wijst dat 

de grootgrondbezitters geleidelijk aan de kleine 

bezitters wegconcurreerden, met uitzondering van de 

geestelijke instellingen. Figuur 37 versterkt dit beeld: 

we zien dat de eerste drie groepen samen nog meer 

aan belang inboetten dan voordien, en dan vooral 

groepen één en twee, waarvan de eerste hier amper 

nog iets voorstelt. Groep drie kon haar bezit nog enigszins vergroten, maar vooral groep vijf 

breidde haar grondbezit uit, grotendeels ten koste van groep vier. De belangrijkste groep is 

overduidelijk nog steeds groep zes.  

Figuur 37: Staafdiagram van de gemiddelde perseelsoppervlakte per groep 
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Groep zes bezat ook duidelijk de grootste percelen van het gebied, gevolgd door groep vijf 

en groepen drie en twee. Groep vier volgt hierop, terwijl groep een duidelijk de kleinste 

percelen heeft. Grofweg kunnen we dus stellen dat de allerkleinste grondbezitters de kleinste 

percelen bezaten, terwijl de grootste bezitters de grootste percelen bezaten.  

 3.7 Overzicht 

Met het overzicht van de situatie in de Oude Groedsche Polder in 1617 is de cirkel rond, 

aangezien we nu naast onze basisreconstructie, die het jaar 1552 betreft, een beeld hebben van 

de voorgaande periode met als brandpunt het jaar 1415, en van de periode erna met als 

brandpunt 1617. De gegevens van dat laatste jaar geven ons een beeld van de invloed van de 

inundaties tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het opnieuw bedijkte land na deze overstromingen 

bevatte namelijk veel grotere percelen dan voordien, die in de periode tussen 1613, het jaar 

waarin de bedijkingen voltooid werden, en 1617 nog eens verder een tendens tot 

samenvoeging kenden. De eigendomsverhoudingen waren ook helemaal anders dan voordien, 

aangezien de kleine tot zeer kleine eigenaars nu een minderheid waren geworden, in 

tegenstelling tot de grote en middelgrote eigenaars die bijna het volledige gebied in handen 

hadden. De kleine eigenaars die er nog waren waren overigens geen kleine boeren meer, maar 

weren bijna uitsluitend geestelijke instellingen. Hoewel we over de bewoning in het gebied 

amper informatie bezitten kunnen we veronderstellen dat de bevolking door de oorlog ook 

sterk gedaald zal zijn, en dat deze waarschijnlijk niet opnieuw aangegroeid zal zijn tot het peil 

van voordien, zodat de daling van voordien voortgezet werd.  
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Onze conclusies zullen twee facetten belichten, enerzijds het landschap en anderzijds de 

sociaal-economische situatie, die hier vooral de eigendomsverhoudingen betreft. Eerst en 

vooral zullen we stilstaan bij het landschap. 
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IV  Besluit 

Dat de inundaties van de tachtigjarige oorlog een grote ramp waren voor de Oude Groedsche 

Polder, net zoals dat elders in Zeeuws Vlaanderen het geval was, mogen we voor zeker aannemen. 

Jarenlang bleven de velden en huizen in het gebied onder water liggen, met als enige herinnering 

aan de vroegere bewoning de boven het water uitstekende kerktoren. De wederopbouw na de 

herbedijking in 1613 zal een werk van lange adem geweest zijn en hoogstwaarschijnlijk zal de 

bevolking in de omgeving niet snel van de ramp hersteld zijn. De gevolgen van de inundaties 

mogen echter niet op alle vlakken als een volledige breuk met het verleden geïnterpreteerd worden. 

Aangezien de Oude Groedsche Polder slechts een dertigtal jaar onder water stond, in tegenstelling 

tot veel andere gebieden in dezelfde regio, begon men na de herbedijking niet met een 

onbeschreven blad. Een deel van het landschap moet nog zijn vroegere staat weerspiegeld hebben, 

aangezien veel infrastructuurlijnen bewaard bleven en de grenzen van de nieuwe percelen in veel 

gevallen samenvielen met die van de oude, al waren de nieuwe dan wel een heel stuk groter. Die 

nieuwe percelen leven nog steeds gedeeltelijk voort in de huidige percelering in het gebied, zoals de 

kadasterminuten van 1832 en de huidige topografische en perceelskaarten aantonen. Bepaalde 

hofsteden staan op dezelfde plaats als hofsteden uit de vijftiende eeuw, en ook verschillende 

infrastructuurelementen vinden we nog steeds terug in het huidige landschap. Dit toont aan dat we 

niet zomaar mogen veronderstellen dat het huidige landschap geen enkele band heeft met dat van 

voor de Tachtigjarige Oorlog, hoewel dat voor sommige andere gebieden wel het geval is. De 

gegevens voor Groede tonen echter aan dat het huidige landschap tot op zekere hoogte terug te 

projecteren valt tot 1552, en hoogstwaarschijnlijk tot 1415 en zelfs vroeger, aangezien het 

ontbreken van zeedijken in de Oude Groedsche Polder reeds vanaf kort na zijn indijking het 

landschap beter beschermde tegen overstromingen dan vele andere gebieden. 

 

Wat de sociaal economische kenmerken van de Oude Groedsche Polder betreft moeten we ook 

gedeeltelijk tegen de gangbare opvattingen ingaan. Thoen stelt dat in de late middeleeuwen en erna 

een evolutie plaatsvond van een Commercial Survival Economy naar een Commercial Business 

economy, waarbij de bedrijven stelselmatig vergrootten en kleine subsistentieboeren steeds minder 

voorkwamen.
72

 Hoge onderhoudskosten voor dijken, sluizen en waterwegen, die door de eigenaars 
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betaald moesten worden en herhaaldelijke overstromingen en vernielingen door oorlogshandelingen 

zorgden ervoor dat die kleine boeren naar Binnen-Vlaanderen trokken, waar een Commercial 

Survival Economy nog steeds  in zwang was en bleef tot in de moderne tijd. Boeren die bleven 

pachtten hun bedrijven van grootgrondbezitters en werden verplicht een concurrentiestrijd te 

leveren met andere boeren in dezelfde omgeving, waardoor de pachtprijzen de hoogte in gingen, 

wat de vergroting van de bedrijven verder in de hand werkte.  

Aangezien ons onderzoek geen gegevens omtrent de grootte van de bedrijven of de verpachting 

van gronden  in de Oude Groedsche Polder opleverde moeten we voor onze sociaal-economische 

analyse gebruik maken van de eigendomsverhoudingen in het gebied, die ook een beeld kunnen 

geven van de veranderende economie. De meest betrouwbare indicator hiervoor is de hoeveelheid 

kleine tot zeer kleine eigenaars die in het gebied gronden bezaten, en de totale oppervlakte die deze 

gronden besloegen. We konden schetsen dat voor 1552 het aantal kleine tot zeer kleine eigenaars, 

wiens grondbezit niet groter was dan 2,5 hectare, zo goed als constant bleef. Naar het jaar 1552 toe 

echter daalden hun aantallen duidelijk, zodat we hier een daling van het aantal subsistentieboeren 

kunnen veronderstellen. Het absolute aantal van deze boeren lag echter een stuk hoger dan in de 

nabije gebieden van het waterschap de Oude Yevene en de Oudelandpolder van Cadzand. De grote 

breuk kwam er pas tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarin de inundatie van het gebied door zijn 

inwoners ervoor zorgde dat er nagenoeg geen kleine tot zeer kleine eigenaars overbleven, 

waarschijnlijk door een combinatie van de te hoge reparatiekosten en de vlucht van een groot deel 

van de inwoners naar de Noordelijke Nederlanden, al mogen we niet uitsluiten dat er nog steeds 

kleine subsistentieboeren bestonden die hun land pachtten in plaats van het zelf te bezitten. Gezien 

de hoge pachtprijzen is dit echter niet waarschijlijk.  

De theorie van Thoen kan hier dus wel toegepast worden, maar moet waarschijnlijk minstens een 

eeuw opgeschoven worden. Opnieuw kunnen we de reden hiervoor zoeken in de beperkte 

beschadiging van de Oude Groedsche Polder in de eeuwen voor de inundaties, die ervoor zorgde dat 

de evolutie naar een meer marktgerichte economie veel trager verliep dan in de omringende 

gebieden, die meer hadden te lijden van watergeweld. 

 

We zijn ervan overtuigd met deze studie aangetoond te hebben dat het gebruik van ommelopers 

voor de reconstructie van een historisch kustlandschap in combinatie met kaarten waardevolle 

resultaten kan opleveren. Hoewel ommelopers een waardevolle bron voor het landschap en voor de 

eigendomsverhoudingen vormen bevatten ze echter ook beperkingen. Voor ons zorgde vooral het 

ontbreken van gegevens betreffende de pachters of gebruikers van de percelen ervoor dat we een 

andere manier moesten vinden om de sociaal-economische verhoudingen in het gebied te schetsen. 
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De eigendomsverhoudingen zijn hiertoe slechts gedeeltelijk bruikbaar en geven zeker geen sluitend 

of volledig beeld. Desalniettemin hebben we gepoogd om met deze gegevens een zo correct 

mogelijke studie op te stellen die hopelijk een aanzet kan geven tot verder onderzoek.
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Bijlagen 

Bijlage 1: lijst van de eigenaars in Cadzand, de Oude Yevene en Groede onderverdeeld in 

groepen 

 Eigenaar 
Aantal 

percelen 

gemiddelde 

perceelsgrootte 
Hectare 

Groep 1: <1 

ha 
Zaghere, Gheeraerdt de 1 0,01 0,01 

 Rape, Jacop 1 0,01 0,01 

 Moornman, Joos 1 0,01 0,01 

 Waije, Gillis 1 0,01 0,01 

 Bijs, Jan 1 0,02 0,02 

 Barbier, Waltier 1 0,02 0,02 

 Lems, Elois 1 0,02 0,02 

 Willaert, Tannekin, weduwe van Cornelis Willaert 1 0,02 0,02 

 Bucoys, Gheeraert 1 0,03 0,03 

 Aernouts, Elois f(ilius) Jan 1 0,04 0,04 

 Aernouts, Claeijs 1 0,04 0,04 

 Ackere, Jan van 1 0,04 0,04 

 Garsie, Franchoys f Franchoys 1 0,04 0,04 

 Cousemendt, Jan 1 0,04 0,04 

 Mos, Pieter de 1 0,04 0,04 

 Doohaeghe, Adriaen 1 0,05 0,05 

 Willems, Pieter x f(ili)a Jan fi(lius) Jacop Neyts 1 0,05 0,05 

 Niemare, Adriaen 2 0,03 0,05 

 Niemaere, Fransois f(ilius) Willem 1 0,05 0,05 

 Backere, Aernout f(ilius) Colijns de 1 0,05 0,05 

 Laremins, Jan fi(lius) Pieter 1 0,05 0,05 

 Corneliszoon, Lievin 1 0,06 0,06 

 Lauwers, Jooris 1 0,06 0,06 

 Keysere, Loouis de 1 0,06 0,06 

 Remijns, Michiel 1 0,06 0,06 

 Dringers, Adriaen fi(lius) Cornelis 1 0,06 0,06 

 Erve, Jan vanden 1 0,07 0,07 

 Sneeuwaert, Willem 1 0,07 0,07 

 Svos, Maykin f(ilia) Jan f(ilius) Balewyn 1 0,07 0,07 

 Meytere, Adriaan de 1 0,07 0,07 

 Bosselaere, Jacop 1 0,07 0,07 

 Barbier, Cornelis 1 0,07 0,07 

 Schottere, kdn Jacop fi(lius) Pieter de 2 0,04 0,08 
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 Waghemakere, Baillui Fransois de 2 0,04 0,08 

 Drabbe, Cornelis 1 0,08 0,08 

 Puudt, (kdn) Jacob de 2 0,04 0,09 

 Ghenijn, Cornelis 1 0,09 0,09 

 Boghaert, Jacop 1 0,09 0,09 

 Bytscaep, Arnaudt 1 0,09 0,09 

 Meyere, Jan de 1 0,09 0,09 

 Cooreman, Jacop f(ilius) ? 1 0,09 0,09 

 Boudins, Robrecht 1 0,09 0,09 

 Coorins, Jacop 1 0,09 0,09 

 Tandt, Jan 1 0,09 0,09 

 Michielszoon, Cornelis 1 0,10 0,10 

 Laurens, Adriaen 2 0,05 0,10 

 Boudins, weduwe en kdn Boudin f Pieter Boudins 1 0,10 0,10 

 Huussens, Aernout f Antheunis 1 0,10 0,10 

 Neyts, Joris f Jacob f Jacob 1 0,10 0,10 

 Vlamynck, Jan fi(lius) Thomas 1 0,10 0,10 

 Claeys, Anthonis fi(lius) Jacop 1 0,10 0,10 

 OV Kroon Nieuwkerke 1 0,10 0,10 

 Bartholomeus, Dieric - gheseyt van o(ve)r zee 1 0,12 0,12 

 Leys, Anthonis fi(lius) Pieter 1 0,12 0,12 

 Daens, Baven f Joos f Bavens 1 0,12 0,12 

 Yvier, Robrecht 1 0,12 0,12 

 Rape, Jan 1 0,13 0,13 

 Lauwaert, Simoen fi(lius) Jan 1 0,13 0,13 

 Laermeloner, Aernout 1 0,13 0,13 

 Meerewedere, mijn vrouwe van 1 0,13 0,13 

 Lombaert, kdn Andries 1 0,13 0,13 

 Roetals, Pieter f(ilius) Adriaen 1 0,13 0,13 

 
Wulf, Cornelis (fi(lius) Vincent) x f(ili)a Roeland 

van Maldegem de 
1 0,14 0,14 

 Hulsman, Jacop f(ilius) Jooris 1 0,14 0,14 

 Plaetse, Gheleyn vander 1 0,14 0,14 

 Stasins, Pieter 1 0,14 0,14 

 Marisoens, Jacop 2 0,07 0,14 

 Moerkercke, Barthelmeeus van 1 0,15 0,15 

 Cuenync, Cornelis de 1 0,15 0,15 

 Schoonmakere, Jan f(ilius) Vincent 1 0,15 0,15 

 Vogghe, kdn Pieter fi(lius) Jan 1 0,15 0,15 

 Uuten Boghaerde, Fransois 1 0,15 0,15 

 Clobbaert, Lauwers 1 0,15 0,15 

 Victoor, Jan 1 0,15 0,15 

 Velde, weduwe Jan vande 1 0,16 0,16 

 Huughe, Adriaen fi(lius) Dieric 1 0,16 0,16 

 Mercx, Maykin (weduwe van Andries Claeissens) 1 0,17 0,17 
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 Cornelissen, Ghijs 1 0,18 0,18 

 Ghendt, Pieter f(ilius) Aernoudt van 1 0,18 0,18 

 Simoens, Adriaen f(ilius) Jan 1 0,18 0,18 

 Cools, Adriaan 1 0,18 0,18 

 Yde, Jan vander 2 0,10 0,19 

 Moortele, Cornelis van 1 0,20 0,20 

 Vogghe, (kdn) Pieter (fi(lius) Jan) 1 0,20 0,20 

 Bloc, Kathelijne f(ili)a Gonaerdt fi(lius) Willem 1 0,20 0,20 

 Jans, Martin fi(lius) Pieter 1 0,21 0,21 

 kerk Hannekenswerve 2 0,11 0,22 

 Velde, Marc vande 1 0,22 0,22 

 Wouters, Hubrecht 1 0,22 0,22 

 Niementsvriendt, Fransois 1 0,22 0,22 

 Boone, Boudewijn f(ilius) Pieter 1 0,23 0,23 

 St Joris/St Jans in/buiten Aardenburg 1 0,23 0,23 

 Boudins, Pieter 1 0,23 0,23 

 Coninck, Jan de 1 0,23 0,23 

 Niementsvriendt, Adriaen f(ilius) Adriaen 2 0,12 0,23 

 Puudt, ? fi(lius) Jan 1 0,23 0,23 

 Rens, Cornelis 1 0,23 0,23 

 Vale, Kathelin fa Willem f Cornelis 1 0,24 0,24 

 Schottere, kind Jan fi(lius) Pieter de 3 0,08 0,25 

 Cuese, erven Jacop f Loy 1 0,27 0,27 

 Harre, Jan fi(lius) Thomaes 1 0,27 0,27 

 Cools, Claeys 1 0,28 0,28 

 Martins, Andries 1 0,28 0,28 

 Curatus Schoondijke 3 0,09 0,28 

 Corte, Jacop de 1 0,29 0,29 

 
Cuese, Jacop fi(lius) Jacop + Jans, Fransois fi(lius) 

Cornelis 
1 0,29 0,29 

 Smidt, Gheeraerdt f(ilius) Anthonis de 2 0,15 0,30 

 Troys, Guytin 2 0,15 0,30 

 Mye, Adriaen 1 0,31 0,31 

 Breethoorne, (kdn) Jooris 4 0,08 0,32 

 Belle, erven Robrecht van 1 0,33 0,33 

 Steenberghe, Gheleijn van 2 0,17 0,33 

 Carpentier, Pieter 2 0,17 0,34 

 tMostrofy, Jan f(ilius) Lowyt 1 0,34 0,34 

 Bouschuere, Cornelis 1 0,34 0,34 

 Bornem, Gauw f(ilius) Gauw van 1 0,34 0,34 

 Hallync, Gillis 1 0,34 0,34 

 Haene, Jan d' 2 0,17 0,35 

 Jabbeke, Fransois van 2 0,17 0,35 

 Schottere, kdn Anthonis fi(lius) Jacop de 2 0,17 0,35 

 Blieck, Jan f Cornelis 1 0,35 0,35 
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 kerk Heyle 1 0,35 0,35 

 Affelghem 1 0,37 0,37 

 Willems, Gheleyn 1 0,38 0,38 

 Willems, kind Cornelia Plan en Jacop 1 0,38 0,38 

 Boudins, Pieter fi(lius) Boudin 1 0,39 0,39 

 Diericx Melchior 2 0,20 0,39 

 Ghendt, Gervaes f(ilius) Pieter van 1 0,41 0,41 

 HG Nieuwerkerke 2 0,21 0,43 

 Ester, vrouwe Elyzabeth x heer st Joris 1 0,44 0,44 

 Hijst, Joos f Lodewijc van 1 0,44 0,44 

 Sint-Catheline en Sint-Barbele gilde in Cadzand 1 0,44 0,44 

 Wilde, Jan f Dieric de 1 0,44 0,44 

 Lichtervelde, heer van 1 0,45 0,45 

 Heilige Geest Aardenburg 1 0,45 0,45 

 Doens, Pieter fi(lius) Jan 1 0,46 0,46 

 Grauwe zusters Ab 1 0,46 0,46 

 Kerk Cocxyde 1 0,46 0,46 

 Eloudt, Jacomijnckin fa Jan 1 0,46 0,46 

 OLV Nieuwkerke 4 0,12 0,47 

 begijnen Brugge 1 0,47 0,47 

 gilde Sint-Sebastiaan Oostburg 1 0,47 0,47 

 Danckaert, Andries 1 0,47 0,47 

 Lauwaert, kind Gheleyn fi(lius) Simoen 1 0,48 0,48 

 Cornelissen, Sebastiaen 1 0,48 0,48 

 Joos kdn Jasper 1 0,49 0,49 

 Baenst, Jan de, heer van Sint Joris 1 0,49 0,49 

 Mueninck, Aelbrecht f Jan de 1 0,49 0,49 

 Maes, weduwe Jan 1 0,49 0,49 

 Pilse, Pieter fi(lius) Jacop 2 0,25 0,50 

 Cortewyle, erven Jan 1 0,52 0,52 

 Brie, (kdn) Joos de 2 0,26 0,52 

 Slaggaert, Jan 1 0,53 0,53 

 Hollandere, kind Bonifaas fi(lius) Claeys d' 2 0,27 0,54 

 Simoens, Lauwers 3 0,18 0,54 

 Roetaert, Copkin - tkint van Remeens, bastaert 1 0,56 0,56 

 Claeys, Fransois f Arnoudt 1 0,59 0,59 

 Breydel, kind Jan 1 0,59 0,59 

 Jurdaens, kdn Jooris f Pieter 1 0,60 0,60 

 [], Maykin x Jacop f Fransois van Moerkercke 1 0,61 0,61 

 Doens, Cornelis f(ilius) Pieter 1 0,61 0,61 

 Bardt, Gillis 2 0,31 0,61 

 Taspaert, Denijs 1 0,62 0,62 

 Bave, kdn Christoffel 1 0,63 0,63 

 Outers, Adriaen fi(lius) Jan 1 0,65 0,65 

 Muelenaere, Willeken f Pieter de 1 0,65 0,65 



Bijlagen  184 

 Priestere, Adriaen f Jan 1 0,66 0,66 

 Legiers, Pieter 1 0,66 0,66 

 
Schoonmakere, weduwe en kdn Cornelis fi(lius) 

Jacop 
1 0,67 0,67 

 Vynckaert, Jacop 1 0,67 0,67 

 Tandt, Aernout fi(lius) Pieter 2 0,34 0,67 

 Leys, (kdn) Anthonis 5 0,14 0,68 

 kerk Sint-Kathelijne buiten Oostburg 3 0,23 0,68 

 Temmerman, Hendrik de 1 0,70 0,70 

 Ee, Laurens vander 1 0,70 0,70 

 Maenschijn, Simoen 1 0,71 0,71 

 Maertens, Gheeraert 4 0,18 0,72 

 Ghysels, Loyken f Gheleyn 1 0,72 0,72 

 Berghe, Aernout f Willem vande 1 0,73 0,73 

 Bogghe, Andries f Fransois 1 0,73 0,73 

 Maldeghem, Joos van 2 0,37 0,73 

 Corriers, Michiel fi(lius) Pieter de 3 0,26 0,77 

 Leys, Cornelis fi(lius) Omaert 2 0,39 0,77 

 Martins, Jan 1 0,78 0,78 

 Buyck, weduwe en kinderen Pieter 1 0,79 0,79 

 Ovgilde Moorskerke 3 0,27 0,80 

 
Schoonmakere, Hanneken kind Adriaen fi(lius) 

Herbert 
3 0,27 0,82 

 Bertholf, Cornelis 4 0,21 0,82 

 Cock, Cornelis f Pieter 1 0,84 0,84 

 Bouschuere, Jan fi(lius) Cornelis 3 0,28 0,85 

 HG Schoondijke 3 0,28 0,85 

 Verheeft, Jan 3 0,29 0,87 

 
Pitte, Gheleyn f Cornelis vande, alias 

ghendtenaere 
1 0,87 0,87 

 Sint-Kathelijne en Sint-Barbela, Cadzand 1 0,87 0,87 

 Joos, (kdn) Aernout fi(lius) Jan 1 0,88 0,88 

 Drabbe, Jan - van Sluis 1 0,88 0,88 

 Michiels, kdn Robrecth f Adriaen 1 0,88 0,88 

 Speeck, Jan f Adriaen 1 0,88 0,88 

 Hanneman, Adriaen fi(lius) Jan 1 0,89 0,89 

 Jonghe, Lievin de 1 0,89 0,89 

 Vincent, Cornelis f Jan 1 0,90 0,90 

 Verbeke, Lieven (? vander Beke) 2 0,45 0,91 

 Doens, aeld. Christiaen f Jans 4 0,23 0,91 

 Muenic, kinderen Jacop de 1 0,91 0,91 

 Rancx, Clais 1 0,92 0,92 

 Grauwe Zusters Sluis 11 0,09 0,96 

 Muenic, kind Jacop de 1 0,96 0,96 

 Doremaes, Cornelis f Arnoudt Heyndricx 1 0,97 0,97 

 Vos, (kdn) Gheleyn fi(lius) Cornelis Luucx 2 0,49 0,97 
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 Boudins, Arnoudt 3 0,33 0,98 

 Eede, Adriaen fi(lius) Jan vander 1 0,98 0,98 

 Schottere, Cornelis f(ilius) Jan de 4 0,25 0,99 

Groep 2:1-2,5 

ha 
Cassele, Clays f Hubrecht van 1 1,00 1,00 

 Keuse, Cornelis f Franchoys 1 1,00 1,00 

 Teerlynck, kind Pieter 4 0,25 1,01 

 Hollandere, Michiel f Adriaen d' 1 1,01 1,01 

 Baenst, Jan (fi(lius) Ghijs) de 1 1,02 1,02 

 Eeenwouts, Simoen f Heyndric 1 1,03 1,03 

 Hendericx, Simoen 2 0,51 1,03 

 Slede, heer van 2 0,55 1,09 

 Koor OLV Aardenburg 2 0,56 1,11 

 Boudins, kdn Arnout f Boudin 2 0,56 1,12 

 Heyne, Jan f Vincent f Willem 1 1,13 1,13 

 Haene, Philips d' 1 1,14 1,14 

 Brugghenats, Michiel f Jan 1 1,14 1,14 

 
Blocx, Betkin fa Adriaen f Reymondts x 

Franchoys van Boyeghem 
1 1,16 1,16 

 Cuese, Jacop + Jans, Fransois fi(lius) Cornelis 1 1,17 1,17 

 Corte, weduwe en kdn Herman de 4 0,29 1,17 

 Hollandere, Cornelis f Jan 1 1,18 1,18 

 Tespaert, Jacop fi(lius) Lauwereins 2 0,63 1,27 

 Weyts, Lenaerdt - ghezeyt Capelle 1 1,27 1,27 

 Hendericx, Adriaen fi(lius) Jan 1 1,29 1,29 

 Doens, Christiaen 3 0,43 1,29 

 Laeuwaert, kind Simoen f Gheleijn 2 0,65 1,30 

 Golle, kdn Christoffel fi(lius) Jan 1 1,33 1,33 

 OLV Sluis 5 0,27 1,33 

 Sint-Niklaas Biervliet 4 0,33 1,33 

 Laeuwaert, Jan f Cornelis 1 1,33 1,33 

 
Leys, Pieter fi(lius) Gheleyn x weduwe Matthijs 

Coudyser 
3 0,44 1,33 

 Frutier, Jacop 1 1,33 1,33 

 Blieck, Louis 1 1,34 1,34 

 Saille, Martin 1 1,35 1,35 

 
Doens, Franskin fi(lius) Xavier fi(lius) Jan fi(lius) 

Jan 
5 0,28 1,38 

 Curatus Sint-Lodewijk Oostburg 3 0,46 1,39 

 Jacobinessen te Brugge 2 0,70 1,40 

 kerk Oostkerke 3 0,47 1,40 

 Schottere, Jan (= oude) de 4 0,35 1,40 

 Doens, Pieter (fi(lius) Jacop) 5 0,29 1,43 

 Laeuwaert, Cornelis f Jan 1 1,43 1,43 

 Heyne, Fransois 7 0,20 1,43 

 Schoonmakere, Adriaen fi(lius) Jan 1 1,44 1,44 
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 Koor OLV Sluis 2 0,72 1,44 

 Vos, Rochus de 2 0,72 1,45 

 Baere, Jacop de 5 0,30 1,49 

 Frutier, Angiete fa Jacob 2 0,77 1,53 

 Boudins, Claeys fi(lius) Aernout fi(lius) Boudin 1 1,55 1,55 

 Brune, kind Fransois de 4 0,39 1,56 

 Stevins, heer Jacop 4 0,39 1,56 

 kerk Beniaerdskerke, Coxyde 6 0,26 1,56 

 Yde, Pieter 1 1,59 1,59 

 Lauwers, erven Jacop f Pieter 2 0,80 1,60 

 Gillis, kdn Pieter f Jan 3 0,54 1,63 

 Blieck, Antheunis f Martin 1 1,64 1,64 

 Yde, (kdn) Jacop fi(lius) Pieter 5 0,33 1,64 

 Petyt, Fransois - heer 1 1,65 1,65 

 Bussche, Sebastiaen vanden 5 0,33 1,65 

 Tandt, Jan f Jan f Adriaen 1 1,70 1,70 

 Muelenaere, erven Arnoudt Clais de 4 0,43 1,70 

 Vriendt, Gillis f Loy de 2 0,87 1,74 

 Sint-Pieters Zuidzande 3 0,58 1,75 

 Willems, Christiaen 7 0,25 1,75 

 Vlamynck, Gerard fi(lius) Jan 3 0,58 1,75 

 Yde, Christoffel fi(lius) Jacop 3 0,59 1,77 

 Willems, heer Lowijs (presbiter) 3 0,59 1,78 

 Capelrie SLOB 2 0,89 1,78 

 Mye, Jan fi(lius) Adriaen 4 0,45 1,79 

 Oberechts, Jan f Jan 3 0,60 1,79 

 Huele, Jacop van 1 1,82 1,82 

 Denys, Loy fi(lius) Jan 6 0,30 1,82 

 Sint Wouburghe Brugge 5 0,37 1,84 

 Pape, Adriaen f Willem de 10 0,19 1,85 

 Alaerdts, Hendryc f Denys 1 1,86 1,86 

 Beele, jonkheer Cornelis van 1 1,88 1,88 

 Moorskerke, Heilig Kruis van 1 1,91 1,91 

 HG OLV Sluis 3 0,64 1,92 

 Yde, Pieter f Vanden 1 1,95 1,95 

 Stalpaert, Jan fi(lius) Sebastiaen 3 0,65 1,96 

 Ouds, Jan f Cornelis 1 1,96 1,96 

 Loonis, Fransois 3 0,65 1,96 

 Carlier, Adriaen 2 0,98 1,97 

 Boudins, Jan fi(lius) Boudin 6 0,33 1,99 

 Christiaen, Adrianekin f Andries 1 2,00 2,00 

 Brichte, Pieter 5 0,40 2,02 

 Slabbaert, Jacob 1 2,02 2,02 

 Vos, Gheleyn fi(lius) Jan Luucx 1 2,02 2,02 

 Briaerde, jonch Andries van 4 0,51 2,04 
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 Boudins, kind Thomas fi(lius) Pieter 2 1,02 2,04 

 Plas, Pierkin fi(lius) Cornelis 5 0,41 2,05 

 Boudins, kdn Arnout f Pieter Arnoudt 5 0,42 2,09 

 Hove, weduwe Pieter f Adriaen van 5 0,42 2,10 

 Costere, Almere de 2 1,06 2,11 

 Claeys, Sebastiaen fi(lius) Pieter 4 0,53 2,11 

 Vos, Willem de 7 0,31 2,14 

 Modde, Pieter 1 2,15 2,15 

 Cherf, Louis de 6 0,36 2,15 

 Luucx, Gillis f(ilius) Cornelis 5 0,43 2,16 

 Doremaes, Loy f Arnout 2 1,08 2,17 

 Claeys, Joos fi(lius) Cornelis 1 2,19 2,19 

 Coene, Jacop fi(lius) Pieter 3 0,73 2,20 

 Eloudt, Jan 4 0,55 2,20 

 Bloc, Lenaert 5 0,45 2,25 

 Eede, Fransois van 2 1,13 2,26 

 HG SLOB 4 0,57 2,27 

 Watering Groede 17 0,13 2,28 

 OV Sint-Lodewijk Oostburg 2 1,17 2,34 

 Buuck, Ghijsebrecht x fa me Pieter Beerse 9 0,26 2,34 

 Schottere, Jan f(ilius) Jan (= jonge) de 6 0,39 2,36 

 Sint-Gillis Brugge 2 1,19 2,38 

 Riest, Passchier (heer, pbr) 4 0,59 2,38 

 begijnen Oostburg 11 0,22 2,38 

 Boudins, Boudin fi(lius) Jacob 5 0,48 2,40 

 Eyenberghe, Lybaert van 2 1,20 2,41 

 Beke, Jooris vander 1 2,41 2,41 

 
Hanneman, kdn Jan fi(lius) Jacop (fi(lius) 

Adriaen) 
14 0,17 2,42 

 Cobe, Cornelis 2 1,21 2,42 

 Jans, Fransois f(ilius) Boudewijn 3 0,81 2,42 

 Tespaert, Blasin 3 0,81 2,43 

 Stoorme, Pieter fi(lius) Wouter 3 0,81 2,43 

 kerk Sint-Katharina 4 0,61 2,44 

Groep 3: 2,5-

5 ha 
kerk Gaternesse 5 0,50 2,49 

 Ysebout, Adriaen f Jan 4 0,62 2,50 

 Boudins, Pieter f Arnout - mer 3 0,83 2,50 

 Ymeloot, Pieter x f(ili)a Jan Spierinc 4 0,65 2,58 

 Teerlynck, Jan 2 1,29 2,58 

 Vervate, (kdn) Jan 5 0,55 2,73 

 Sint-Lodewijk 7 0,39 2,75 

 Stercke, Jan de 1 2,77 2,77 

 Springheel, Jan 1 2,81 2,81 

 Clouckaert, Pieter 5 0,57 2,85 
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 OLV Ontaer in de kerk van Cadzand 3 0,95 2,86 

 Eeckhoute te Brugge 3 0,95 2,86 

 Zeelandere, Pierkin fi(lius) Lauwereins de 2 1,48 2,95 

 Schoonmakere, Christiaen fi(lius) Jacop 1 2,96 2,96 

 Stalpaert, Clement fi(lius) Jan 1 2,98 2,98 

 Laremins, kind Pieter 11 0,27 3,00 

 Cappelleman, Pieter f Adriaen 3 1,01 3,04 

 Muelenaere, Clays de 2 1,54 3,07 

 Michiels, Antheunis f Jan 5 0,62 3,08 

 Herckere, Cornelis fi(lius) Pieter d' 2 1,55 3,10 

 Outers, Jan 3 1,03 3,10 

 Goossins, kdn Cornelis 2 1,55 3,10 

 Boudins, Aernout fi(lius) Boudin 7 0,44 3,11 

 Witte, Hubrecht (fi(lius) Cornelis) de 7 0,44 3,11 

 Coene, kind Jan f Jacop 4 0,78 3,13 

 Maulde, Lioen van 1 3,25 3,25 

 Urbaen, Joos f Cornelis 4 0,82 3,29 

 Hijst, Jan f Lodewijc van 6 0,55 3,31 

 Beyeren, Laureins van 6 0,56 3,33 

 Doens, Fransois fi(lius) Christiaen fi(lius) Jan 4 0,85 3,41 

 Wilgiers, Cornelis 10 0,34 3,42 

 Scerpijnc, Andries f Jacop 10 0,34 3,43 

 Scippelincx, Loy f(ilius) Cornelis 6 0,57 3,44 

 kerk St-Jan Sluis 4 0,87 3,50 

 Hecke, Fransois van 11 0,32 3,53 

 Stalpaert, kdn Jan fi(lius) Anthonis 2 1,78 3,56 

 Herckere, Pieter de 8 0,46 3,64 

 Pittem, Jan van 5 0,73 3,65 

 Neyts, Vincentye fa Jan x Matheeus de Zuttere 2 1,83 3,66 

 HG Moorskerke (Groede) 7 0,55 3,82 

 Christiaen, kind Sebastiaen f Jacob 5 0,77 3,83 

 Vlaminck, Louis 9 0,43 3,84 

 Plaetse, Adriaen f Gheleijn, vander 1 3,92 3,92 

 Heyne, Jacop f Cornelis 1 3,94 3,94 

 
Vale, Cornelia fa cornelis Willems x Cornelis 

Romeyns 
2 2,00 3,99 

 
Hooghe, Heer Adriaen (presbiter) (f(ilius) 

Danneels) de 
11 0,36 4,00 

 Buycke, Jan 7 0,58 4,03 

 Ysebout, Simoen fi(lius) Jan 4 1,01 4,04 

 Vogghe,Louis (OF IS HET ROGGHE?) 8 0,51 4,05 

 Baenst, Jan fi(lius) Anthonis de 4 1,02 4,08 

 Mans, Jan fi(lius) Legier 15 0,27 4,10 

 Blieck, Laureins en Anthonis (filii Martin) 10 0,41 4,15 

 Voocht, jonch Jacop de 2 2,14 4,28 
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 Cuenync, Jan de 16 0,27 4,30 

 Lombaert, Andries f Pieter 3 1,44 4,33 

 Loonis, Jacques f Adriaen 2 2,18 4,35 

 Stevins, Cornelis (heer, pbr) 4 1,09 4,37 

 Heer van Maldegem 3 1,47 4,40 

 Moorsele, Cornelis (f(ilius) P(ieter) van 12 0,38 4,56 

 Teerlynck, Arnout fi(lius) Jan fi(lius) Pieter 13 0,35 4,60 

 Cuenijnc, Willem f Willem de 11 0,42 4,63 

 Hamere, Jan d' 4 1,16 4,64 

 Axel, vrouwe van 4 1,18 4,73 

 Lauwers, Sebastiaen f Jacop 5 0,95 4,77 

 Reyns, Jan 1 4,87 4,87 

Groep 4: 5-10 

ha 
Filliers, Adriaen 12 0,41 4,95 

 Eloudts, Pieter f Jan f Gheleijn 4 1,27 5,06 

 kerk SB Oostburg 28 0,18 5,09 

 Bouchier, Passchier x fa mer Adriaen de Pape 6 0,85 5,10 

 OLV Schoondijke 5 1,02 5,11 

 Plantoen, Laurens 12 0,43 5,13 

 OV gilde Schoondijke 11 0,47 5,17 

 Lemmes, Joos fi(lius) Joos de 1 5,20 5,20 

 Weylaert, Matthijs 17 0,31 5,34 

 Meeus, Jacop 22 0,25 5,57 

 Golle, Jacop f Pieter 5 1,12 5,61 

 Pilse, Christoffel 12 0,47 5,63 

 
Lambrecht, Margriete fa Aernout f Jan x Michiel 

de Muelenaere 
3 1,92 5,77 

 Tandt, Aernout 4 1,44 5,77 

 Sint-Donaas Brugge 16 0,37 5,84 

 Poppe, Pieter 6 0,98 5,89 

 Hove, Pieter van 15 0,40 5,93 

 Michiels, Adriaen f Vincent 9 0,66 5,95 

 Bittere, Thomas 14 0,43 5,96 

 Boudins, aeld. Joncvr jacomijne fa jooris 6 0,99 5,97 

 Donckere, Joos fi(lius) Adriaen 5 1,21 6,05 

 Plantoen, Arnout f Laureins 4 1,52 6,10 

 Boudins, Fransois fi(lius) Pieter 3 2,08 6,23 

 Block, Gheleyn fi(lius) Cornelis 14 0,45 6,24 

 Clopfeer, Pieter f(ilius) Gheleijn 11 0,57 6,25 

 Outrins, Jan 3 2,12 6,37 

 Boonen, Charles fi(lius) Charles van 3 2,13 6,38 

 Blieck, Laurens f Martin 10 0,64 6,40 

 Voldre, Gheleyn van 1 6,43 6,43 

 Themsekin, Jacop van 4 1,62 6,47 

 Belle, Mahieu van 20 0,33 6,51 



Bijlagen  190 

 Oberechts, erven Simoen 22 0,30 6,56 

 Eede, Jan f Barthelmeeus f Jans vanden -Sluis- 8 0,83 6,60 

 Schoonmakere, Cornelis fi(lius) Pieter 5 1,35 6,73 

 Michiels, Cornelis f Jan 13 0,52 6,75 

 Cuese, Jacop 13 0,52 6,76 

 Huughe, Salemon f Adriaen 7 0,99 6,94 

 Heere, Adriaen f(ilius) Davidt f(ilius) Jan 13 0,54 7,04 

 Cherf, Jan de 8 0,88 7,06 

 Cloet, Fransois 14 0,50 7,07 

 Meeus, erven Pieter 7 1,01 7,10 

 Wijngaard in Brugge 6 1,22 7,32 

 Yde, Jacop fi(lius) Christiaen 17 0,44 7,47 

 Tandt, Jacop fi(lius) Aernout 15 0,50 7,47 

 Proost van Papinglo 5 1,51 7,53 

 Denys, Sebastiaen fi(lius) Jan 7 1,09 7,61 

 Stalpaert, Jan f Antheunis 14 0,55 7,65 

 
Belle, joncvr Jehanne va mijn heere van 

Lichtervelde 
13 0,59 7,70 

 Coene, Jan f Jacop 20 0,39 7,81 

 Steenbeke, weduwe Jan van 26 0,30 7,85 

 Pape, Jacop f(ilius) Jan de 10 0,80 8,00 

 HG Cadzand 7 1,20 8,38 

 Christiaens, Sebastiaen 6 1,42 8,54 

 Lambrecht, Cornelis f Andries 2 4,27 8,54 

 Stoppele, kdn Jacop fi(lius) Willem 15 0,57 8,61 

 Coene, Fransois 14 0,62 8,64 

 Boudins, Grietkin f(ili)a Thomas 10 0,87 8,65 

 Blaeuvoet, Cornelis 8 1,09 8,74 

 Magdalenenklooster buiten Brugge 13 0,68 8,83 

 Oberechts, weduwe Simoen 7 1,27 8,87 

 Ysenbout, Adriaen fi(lius) Cornelis 19 0,47 8,89 

 Vos, Jan f Luucx 12 0,74 8,90 

 Stasin, Adriaen 11 0,81 8,93 

 Belle, kind van Cornelis van 5 1,80 9,01 

 Bloc, Tannekin f(ili)a Lenaert 17 0,53 9,05 

 Janssens, Hubrecht  9 1,01 9,12 

 Vriendt, Legier de 5 1,82 9,12 

 Weylaert, Passchier 19 0,49 9,24 

 Dains, Lenaert 5 1,85 9,27 

 Spaen, Jan 17 0,55 9,28 

 Cempenaere, Jan x f(ili)a Jacob Veerse de 14 0,67 9,33 

 
Claeys, Jacop f Jacop x fa arnoudt Clays de 

Muelenaere 
8 1,17 9,35 

 Plantoen, Laurens f Clais 4 2,35 9,39 

 Cools, Jan fi(lius) Willem (fi(lius) Boudin) 25 0,38 9,49 
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 Neyts/Nijs, Jan f(ilius) Jacop 26 0,37 9,54 

 Ysebout, Pieter fi(lius) Cornelis 28 0,34 9,63 

 Heer van Huekele (holland), jonch Geeraerdt 3 3,24 9,71 

 Woestijne, Jacop vander - mer 8 1,21 9,71 

Groep 5: 10-

25 ha 
Leys, Vincent f Cornelis 11 0,90 9,85 

 Eede, Jan fi(lius) Jan vander 22 0,45 10,00 

 Roethalf, Antheunis f Pieter 7 1,44 10,09 

 Christiaens, Andries 4 2,57 10,26 

 begijnen Aardenburg 19 0,54 10,34 

 Renaerdt, kind jan 6 1,76 10,54 

 Heer van Hennin 8 1,34 10,72 

 Berghe, jonch Gheleijn vanden - heer watervliet 8 1,35 10,80 

 Cauwenhove, jonch Jan van 11 1,00 10,97 

 Dimaert, Adriaen 14 0,79 11,07 

 Sint-Salvators Brugge 12 0,93 11,21 

 Jans, Fransois fi(lius) Cornelis 22 0,51 11,27 

 Brune, erven Laureins fi(lius) Jacop de 38 0,31 11,73 

 Neyts, Jacop fi(lius) Gillis 16 0,74 11,90 

 Maldegem, Roeland van 22 0,55 12,00 

 Brauwere, Jacop de 17 0,73 12,45 

 Romerswale, jonch Nicolaes van 8 1,57 12,55 

 Hullebusch, Claeys van 29 0,44 12,73 

 Boudins, Boudin fi(lius) Pieter 31 0,41 12,79 

 Hoyman, kdn Laurens 29 0,44 12,84 

 kerk Oostmanskerke 42 0,31 13,12 

 Yde, Christiaen 14 0,94 13,14 

 Aspele, Pieter van -mer- 11 1,22 13,44 

 Vos, (kdn) Gheleyn fi(lius) Jan Luucx 28 0,48 13,47 

 Wynckelman, Reinier 12 1,13 13,53 

 Langhendamme, Vincent van 26 0,53 13,67 

 Rave, Joachim de x fa jan de Cuenijnc 9 1,53 13,77 

 Schoonmakere, Jan fi(lius) Adriaen 31 0,45 14,05 

 Boodt, (vrouw & kdn) Jacop de 16 0,88 14,15 

 Romerswale, Willem fi(lius) Claeys van 10 1,42 14,16 

 Heer van Lare 13 1,12 14,52 

 Brichte, Jan 32 0,45 14,54 

 Weyts, Jan fi(lius) Gillis 22 0,68 15,05 

 Beke, Lievin f(ilius) Gheleyn vander 21 0,72 15,12 

 Diericx, Jan f Heyndric 19 0,80 15,15 

 Cuenync, weduwe en kinderen Jan de 15 1,02 15,30 

 Boudins, Aernout, f(ilius) Pieter 36 0,43 15,46 

 stede van Oostburg 14 1,11 15,55 

 Spierijnc, weduwe Jan 11 1,43 15,71 

 Pilse, Cornelis fi(lius) Pieter 7 2,31 16,17 
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 Haeck, Pieter 8 2,11 16,91 

 Sint-Janshuis Oostburg 40 0,42 16,99 

 Paeuwaert, Michiel - mer 20 0,85 17,02 

 Tandt, (kdn) Sebastiaen 30 0,57 17,06 

 Lauwers, Jacop f(ilius) Pieter 31 0,55 17,11 

 kerk Moorskerke 39 0,45 17,41 

 Huele, jonch Roelandt van 19 0,92 17,45 

 Apfelgem, Heer van 18 0,97 17,45 

 Watervliet, weduwe van de heer van 15 1,20 17,96 

 Lemmes, Joos de 20 0,95 18,99 

 Scellebroot, Christiaen (et privigni) 57 0,34 19,27 

 Claeys, Jan fi(lius) Vincent 23 0,85 19,45 

 Spermalie 13 1,50 19,54 

 Cuese, Jacop fi(lius) Jacop 50 0,39 19,68 

 Boudins, Pieter f(ilius) Thomaes 34 0,58 19,77 

 Voocht, Pieter de - heer 16 1,26 20,23 

 Mastaert, Aernout -mer 15 1,35 20,29 

 Caestre, Almere de 35 0,59 20,61 

 Sint-Janshuis Aardenburg 19 1,10 20,89 

 Baenst, Joseph fi(lius) Guij de 8 2,62 20,96 

 Boudins, Dijngne f Boudin f Cornelis 30 0,71 21,22 

 Ter Doest 12 1,77 21,24 

 Douvrijn, jonch Robrecht van 12 1,83 22,02 

 Muelenaere, Pieter de 11 2,01 22,16 

 Mye, Pieter fi(lius) Adriaen 21 1,07 22,48 

 Costere, Bernard de 11 2,05 22,54 

 Vale, Cornelis f Cornelis 20 1,13 22,62 

 Cuese, Joos 38 0,60 22,80 

 Loonis, Andries 47 0,50 23,64 

 Weyte, Gillis f Antheunis 35 0,68 23,91 

 Snouckaert, Maarten 32 0,76 24,23 

 Witte, Cornelis (f(ilius) Jacop) de 39 0,63 24,59 

 kerk Nieuwerkerke 86 0,29 24,62 

 Merendere, Fernande van - mer 49 0,50 24,70 

 Pape, meester Adriaen f(ilius) Willem de 22 1,14 25,18 

Groep 6: >25 

ha 
Corte, Herman de 28 0,98 27,46 

 Sint-Claren Brugge 43 0,66 28,38 

 Outers, Jan fi(lius) Cornelis 49 0,64 31,16 

 Coene, Jan (fi(lius) Pieter) 75 0,43 32,03 

 Heer van Crosillis 22 1,55 34,05 

 Zwaef, Gillis de 43 0,79 34,14 

 Cortewyle, Jan x filia Goosghens 51 0,71 36,27 

 Romboudt, Pieter 77 0,50 38,46 

 Sint Anthonis te Sint Donaas Brugge 63 0,61 38,70 
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 OLV altaar Aardenburg 39 1,06 41,49 

 Heer van Pittem 11 3,78 41,54 

 Venduel, Gillis f dheer Jan de 15 2,80 42,00 

 Watering van de Oude Yevene 153 0,28 42,88 

 Leys, Cornelis 71 0,63 44,43 

 Plas, Cornelis 77 0,59 45,09 

 Berghe, Jan vanden 41 1,12 46,05 

 
Heer van Wiese (Ydeghem, Charles van)x Fa 

Hellin van Steelant 
40 1,16 46,57 

 Kerk Cadzand 51 0,91 46,64 

 Roetaert, Adriaen f Remeens 81 0,58 47,33 

 Sint-Janshuis Brugge 86 0,57 49,29 

 Vos, Loy de 102 0,50 50,81 

 Zeelander, Lauwereins (f(ilius) Jan) de 150 0,40 59,90 

 7G Moorskerke 82 0,75 61,85 

 Belle, Robrecht van - heere van Hecke 27 2,69 72,74 

 kerk Schoondijke 191 0,39 73,60 

 Belle, jonch Pieter van - heer van Eecke 57 1,46 83,37 

 Claeys, Adriaen f Robrecht - mer 154 0,56 85,52 

 kerk SLOB 264 0,43 112,72 

 SB Gent 76 1,56 118,29 

 Sint-Pieters Gent 186 1,38 255,89 

 de Koninklijke Majesteit 268 1,63 437,68 

 Totaal 6216 0,73 4525,99 
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Bijlage 2: Reconstructiefouten op de perceelskaart van 1552 

 



Bijlagen  195 

Bijlage 3: Cd-Rom 

De bijgevoegde cd-rom bevat onze database van alle drie de ommelopers, evenals de kaartlagen 

voor ons GIS, die bijna allemaal als geodatabase opgeslagen werden, een formaat dat gebruikt kan 

worden in het programma ArcGIS. Enkel de kaartlaag die het algemene werkgebied aanduidt werd 

als shapefile opgeslagen. 


