van vorm en van oppervlakte~die soms gaat van enkele gemeten tot 100 h 150 g.
Die beginnen zijn bijna altijd begrensd door grachten, ook aders genoemd, of
door wegen. De beginnen zijn genummerd. Iemand die zijn gemeente kent, weet
allicht van elke hoeve in welke watering ze ligt en in welk begin ongeveer.
Het merendeel van die beginnen, staan min of moer aangegeveli op de kadastrale
kaarten van Popp. Indien uit de beschrijving niet zeker vast te stellen is
welk perceel of woning een bepaalde naam droeg, dan kan men de oppervlakte
van de ommeloper vergelijken met die aangeduid op de kadastrale kaart.
Bij de kadastrale kaart behoort immers een register die per sectie en
per nummer al de percelen opgeeft met kun eigenaar en hun oppervlakte. De
percelen van de kadasterkaart zijn praktisch dezelfde als die van de omme—
lopers, maar deze laatsteil worden aangegeven in oude maten. Deze zijn
1OC Roeden = 1 Lijne; 5 Lijnen
1 c~e~ûet. Bij raming volg ik de volgende
gelijkheid~ 1 Are
6,78 Hoeden.
Eenmaal het perceel gekend, teken ik op een steektaart aan: de beschrij
ving en het begin van de ommelopor ± liet nummer en de sectie van het kadaster.
Die vergelijking van oppervlakte liet mij toe Echo—molen te situeren. In de
ommeloper Reigersvliet 1569 f0 085, in het l5~begin, le art,, Qostkerke
noord—west~ ukr van Dudzele met een den ron’sacrtwech den moulenwal claer den
eeckenineulen up staet, ).~ roen.’ VIelnu 5~
6,78
5 aren. Op het kadaster
Oostkerke is er langs de Rontselareweg maar é6n enkel perceel dat daarmede
overeenkomt, narae1ijk~ sectie L nr, 7 bis = 5 aren. pij~evolg juist daar
lag de Eeke—reolen 1
R. Dc k.

Geen namaal: gecml:unde.
Nog een familo van ~‘R o n d
Ii e
1? o 1 d e r t o r e n s die als
voorbeeld mag aangewezen worden ! Op de hofstede lIanesehijn, in de Haneschijn
Polder, achter St—Anne ter ~uiden, wonen de leer en i..evrouw van de Vijvere
met hun k:Lndcrs. Daar meot—je eens per gelukke binmenvallen om blij verrast
te staan. Daar wordt geen kollektie gehouden in nainaak—oudheden, daar wordt
niet alleen maar gepronkt met folklore. Daaar 1 e e t t de Heemkunde
kkj begroette vriendelijk een moderne boerin die bezig wat fijne patisserie
te bereiden. Zij deed mij rondkijken
en “opl:ijken”. Een zeer fraaie
17 eeuwse franse ~tadndo hlok~ hot gewicht van de slinger is een grote fijn
afgewerkte koperen spin. De alkoveri waren bruinrood geschilderd, maar nu
worden ze mat uiterste zorg afgewaszon~ want zie, er komt een bijna onge
schonden, sierlijke beschildering bloot, vol lichte bloemenslingers en roze
...

