
ZUID G E W I N A 

"VERSLAG V A N DE VOORJAARSVERGADERING 1969. 

Te Gent in het Museum voor geschiedenis van de Wetenschappen werd de voor-
jaarsvergadering gehouden op zaterdog 22 maart 1969. 

De voorzitter verwclkomde de aanwczigc leden. Volgendc leden lieten zich veront-
schuldigen: Prof. Gillis, Dr. Brans, Prof. Quintyn, de Heer Frison, en Mevr. van 
Cittert-Eymers. De voorzitter decide verder mede dat ons medelid Prof. Dr. Gillis in 
dc schoot van de Kon. Vlaamse Academic voor Wetenschappen, Letteren en Schone 
kunscten van Belgie een prijs gesticht heeft, voor een werk over de geschiedenis van 
de wetenschappen. 

Na voorlezing van het verslag over de najaarsvergadcring en van het jaar- en kas-
verslag werd het woord verleend aan Lie J. Boon (St.-Amandsberg), die handelde 
over enkele aspecten van de landbouw in het Kwartier van Gent tijdens de Middel
eeuwen. Daarna werd het woord verleend aan Dr. ]. Mertens, conservator van het 
Rijksarchicf te Brugge, die enkele aspecten belichtte van de akkerbouw in het Brugse 
Vrije in de XlVe en XVe eeuw, meer bepaald de bezaaiing en oogstopbrengsten. In 
de late middeleeuwen was er inzake akkerbouw een grote verscheidenheid van gewas-
sen te noteren in het Brugse Vrije, het platteland rondom Brugge. De grootste ver
scheidenheid komt voor op de grootste bedrijven. De grote hoeven brengen naast tarwe 
ook gerst voort, de kleinste stellen zich tevreden met het verbouwen van tarwe alleen. 
De grote hoeven brengen zowel voedings- als vocdergewassen voort. Nijverheids- en 
handelsgewassen komen echter vooral voor op kleine bedrijven. Een ander belangrijk 
kenmerk van de akkerbouw is de grote stabiliteit in de procentuele verhouding van 
de bezaaiing. Ten hoogste kan gezegd worden dat een zeer lichtc tendens tot uitbreiding 
van de oppcrvlaktc grasland waar te nemen is. Dit houdt verband met het steeds toene-
mend belang van de veeteelt. Van een werkelijke omzwaai in dc activiteit is echter 
geen sprake. Uit de gedetaillecrde studie van de opbrengstcijfcrs der gewassen (verhou
ding oogst/zaailand) kan tevens besloten worden dat de opbrengst in de late middel
eeuwen vrij wisselvallig was, maar dat, met de opbrengsten van ongeveer 4,5/1 (voor 
tarwe) en 6,5/1 (voor rogge) dc resultaten van de Vlaamse akkerbouw in de omge
ving van Brugge zeker tot de beste uit die tijd mochten gerekend worden. 

Tot slot regaleerde apotekcr B. Mattelecr (Kortrijk) ons op een reeks prachtige dia's 
over farmaceutisch kunstbezit in Zuid-Westvlaanderen. 

De voorzitter deelt verder mede dat het Vlaams Geneesherenverbond het Genoot
schap Zuid Gewina heeft uitgenodigd tot het bijwonen van een informatieve vergade
ring, ingcricht op 1 maart 1969, met als thema : Belang en groei der Vlaamse weten
schappelijke verenigingen. Daar het Genootschap zich niet utisluitcnd met de geschie
denis der geneeskunde bezig houdt en dat anderzijds enkel verenigingen van verschil-
lede geneeskundike disciplines tot de vergadering uitgenodigd werden, stelt dc voorzitter 
voor een afwachtende bonding aan te nemen. 
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