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De Bataafse tijd en Goldberg in economisch zoeklicht
H.F.1.M. V AN DEN EERENBEEMT
voorzitter redactie

Op vrijdag 1 februari 1991 yond in het Rijksarchief in Overijssel de presentatie plaats van het eerste exemplaar van het boek, handleiding en diskette
van het computerprogramma betreffende Fabrieken en Trafieken in het Departement van de Oude IJssel. Dit alles op basis van de bedrijfsenquete in
1800 van Johannes Goldberg, de agent van Nationale Oeconomie. De basisresultaten van dit belangrijk onderzoek naar de toe stand van de fabrieken en
de nijverheid ten tijde van de Bataafse Republiek zijn in de meeste departementen verloren gegaan. Van slechts een gebied bleven de oorspronkelijke
formulieren bewaard, namelijk de verzamelde gegevens van het departement van de Oude IJssel, een gebied dat naast Overijssel ook vrijwel geheel
Drenthe, de noordelijke Veluwe en het zuiden van Friesland omvatte. Dit
materiaal is bewerkt en uitgegeven. Deze statistische studie en de handleiding op het zoek- en selectieprogramma GOLDBERG 3.0 verschenen als nummers 23 en 24 in de reeks Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel.
Naar aanleiding van de hier vermelde uitgaven werd op 1 februari te
Zwolle een symposium georganiseerd, tijdens welke bijeenkomst drie sprekers hun visie op deze rijke bron voor de economische geschiedenis gaven.
Ais eerste sprak prof. dr. P.M.M. Klep, hoogleraar economische geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het door hem behandelde therna luidde: 'De toegankelijkheid en bruikbaarheid van bronnen uit de Bataafs-Franse periode voor statistisch onderzoek'. De tweede spreker was
prof.dr. A.M. van der Woude, hoogleraar agrarische geschiedenis aan de
Landbouwuniversiteit Wageningen. Het onderwerp van zijn Ie zing was:
'Ontstaan en betekenis van de Goldberg-enquete' . Tot slot yond een demonstratie plaats van het computerprogramma GOLDBERG 3.0 door drs. B.J. van
Elderen, werkzaam binnen het vakgebied van de Cultuur-Historische Informatiekunde van de vakgroep Geschiedenis van de Katholieke Universiteit
Nijmegen.
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Gezien het belang van het naar voren gebrachte heb ik de drie sprekers
verzocht hun tekst te bewerken en als artikel aan te bieden aan de redactie
van het Economisch- en Sociaal-Historisch faarboek. Deze heeft dit cluster
van drie artikelen rondom een belangwekkend item uit de economische geschiedenis van Nederland gaarne in haar jaarboek opgenomen. Met name
hoopt zij dat deze publikatie zal bijdragen tot een grotere belangstelling
voor het rijke statistisch bronnenmateriaal uit de Bataafs-Franse tijd, dat
omvangrijk in kwantiteit en hoog in kwaliteit is. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat hiervan tot heden bij onderzoek nog maar schaars gebruik
is gemaakt.

Researchwaarde en toegankelijkheid van
het beschrijvende bronnenmateriaal uit de
Bataafs-Franse tijd

I

P.M.M. KLEP

Dat het bronnenmateriaal uit de Bataafs-Franse tijd van een bijzonder wetenschappelijk belang is, wordt in de nieuwe Algemene Geschiedenis der
Nederlanden nog eens uitdrukkelijk onderstreept. Tegelijk verzucht een van
de auteurs hoe weinig van dit materiaal is bewerkt 2 Elders heb ik reeds gesignaleerd, dat de rij van Nederlandse publikaties die een of andere bron uit
de Bataafs-Franse tijd gebruikt hebben als grondslag voor belangrijke hy3
pothesen, de laatste jaren gelukkig al heel wat langer is geworden. Toch
hebben de Franse historici wat dit betreft al een heel wat langere traditie, die
in 1989 tijdens het feest van de tweehonderdjarige herdenking van de Franse
4
Revolutie een stralend hoogtepunt kende.
Wat is er over het Bataafs-Franse bronnenmateriaal bekend? Wat de centrale overheid in de Bataafse en Franse periode successievelijk aan informatie opgevraagd heeft of heeft doen verzamelen bij lagere overheden of overheidsdiensten, is nooit op een rijtje gezet. 5 Een eerste hulpmiddel als bijvoorbeeld een Chronoiogisch overzicht betreffende opgevraagde informatie
van systematische aard in de Bataafs-Franse Tijd ontbreekt, maar er wordt
aan gewerkt. 6 Door combinatie van gevens uit de literatuur kan men intussen een aardige indruk krijgen van de enorme informatiehonger van die
overheid, speciaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of wat daarvoor doorging? Veel details vindt men ook in de archiefinventarissen op
provinciaal niveau. De toegankelijkheid tot andere archieven is echter nog
verre van optimaal. Vele Haagse en lokale archieven wachten nog op een
meer gedetailleerde inventarisatie, terwijl de Nederlandse gegevens in de
Parijse archieven verspreid zijn over de reusachtige bestanden van de Franse
ministeries en overheidsdiensten.
Inventarisatie betekent, dat ontsluiting van de archiefbestanden plaats
vindt door middel van de klassieke inventaris. Een complicatie is, dat de
meeste vragen om informatie van de centrale overheid in deze inventarissen
zijn opgenomen in algemene nummers, zoals series van circulaires, registers
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van verbalen of pakken correspondentie. AIleen volumineuze
archiefbestanddelen, zoals pakken ingekomen antwoorden, krijgen nogal
eens een 'eigen' inventarisnummer. Het is bijgevolg niet zo heel eenvoudig
overzicht te krijgen van het beschikbare materiaal en de bijbehorende correspondentie.
Niet alle inventarissen werken op dezelfde manier. In de gelukkigste vorm
worden pakken ingekomen antwoorden gei'dentificeerd met enkele gegevens
betreffende de uitgegane circulaire. In rninder gedetailleerde inventarissen
blijft de onderzoeker nog weI eens zitten met de soms moeilijke kwestie op
welke circulaire de door hem aangetroffen gegevens het antwoord beoogden
te zijn. V oor goed kritisch gebruik van de gegevens is het niettemin van wezenlijk belang inzicht te hebben in de totstandkoming van de bron.
Alvorens een verdere, systematische verbetering van de toegankelijkheid
van het geheel van het Bataafs-Franse bronnenmateriaal te bepleiten, is het
van belang nader aan te geven waarom nu juist dit materiaal een zekere
prioriteit verdient.
De informatie die in de Bataafs-Franse bronnen opgeborgen zit, heeft voor
de Nederlandse geschiedenis een potentiele waarde die niet hoog genoeg
aangeslagen kan worden. Hoewel de gegevens ongetwijfeld niet altijd even
compleet en betrouwbaar zijn, heeft de informatiewoede van de Haagse en
later Parijse machthebbers ervoor gezorgd dat over de periode 1795-1813
veel meer informatie op een systematische wijze verzameld is dan in de perioden ervoor en erna. V66r 1795 waren de provincia1e overheden bepaald
weinig energiek, na 1815 en in nog sterkere mate na 1830 ziet men de ijver
van de regering om gegevens op te vragen voortdurend afzwakken. Hier
mag men nog aan toevoegen, dat de bronnen uit de Bataafs-Franse Tijd een
rijkdom aan informatie hebben die pas vanaf 1850 en op vele punten zelfs
pas vanaf 1870 weer enigszins benaderd wordt Door een grondige exploitatie van de Bataafs-Franse bronnen zou de Nederlandse geschiedenis een
kwalitatief buitengewoon sterk vergelijkingspunt bijwinnen. Een extra voordeel is, dat deze bronnen - juist door hun ontstaansgeschiedenis - zich uitstekend lenen voor intemationaal comparatief onderzoek.
Men kan zich afvragen waarom nu juist in de Bataafs-Franse tijd de overheid zoveel vragenlijsten en enquetes heeft rondgestuurd en ook zo actief is
geweest om op lagere niveaus allerlei databanken te doen aanleggen. Er zijn
twee grote impulsen. In de eerste plaats moet men zich realiseren dat er weliswaar sedert 1795 een politieke centralisatie van Nederland had plaats gevonden, maar dat de regering in Den Haag nauwelijks iets afwist van het
land dat bestuurd diende te worden. Beleidsvoorbereiding was bij gebrek
aan betrouwbare gegevens bijzonder problematisch. Dit noodzaakte tot het
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inwinnen van inlichtingen. Ter ondersteuning van de politieke discussie en
bij de voorbereiding van nieuwe wetten werden bij circulaire talrijke eenmalige, systematische en gedetailleerde maatschappelijke onderzoekingen van
administratieve, financile, juridische, politieke, culturele, sociale en economische aard ondernomen. Vele onderzoekingen hingen op systematische
wijze met elkaar samen, speciaal in de peri ode 1810-1813. Bovendien werden bepaalde onderzoekingen, registraties en rapportages regelmatig herhaald. Veel van deze informatie van Iagere overheden en ambtenaren werd
in geaggregeerde vorm voorgeIegd aan hog ere administratieve of politieke
organen. Veel minder dan in de late negentiende eeuw kwam het tot een publikatie van deze geaggregeerde gegevens.
Oat die informatie systematisch en uitgebreid was hing samen met de
toenmalige politieke context: de noodzaak van een structuurbeleid en een
grote behoefte aan effectief beheer. Toch hadden slechts enkele overheidsdienaren een voor die tijd moderne statistische kijk op informatie. Zoais uit
de dissertaties van Zappey en Starnhuis blijkt, bestond in Nederland een vrij
magere traditie van staatsbeschrijving. De kwantitatieve tak hiervan, ook
weI de tabellenkunde geheten, was nauwelijks ontwikkeId. 8 De methoden
van informatieverwerving in de Bataafse Republiek kwamen echter onder
toenemende invioed van de vee I modernere en pretentieuzere Franse
bureaucratie. De Franse normen van informatieverwerving ten behoeve van
ooriogsvoering, bestuur en beheer van het Keizerrijk waren doordrenkt van
een moderne statistische geest, die soms tot overmoedige, tot mislukken gedoemde projecten Ieidde, maar juist in de periode 1810-1813 bijzonder pro9
duktief bleek te zijn.
Hoe zou het omvangrijke materiaal van de Bataafs-Franse Tijd het beste
verder ontsloten kunnen worden? Naast de archiefinventaris is lange tijd de
bronnenpublikatie de voomaamste nadere ontsluiting van archivalia geweest. Dankzij de bronnenpublikatie kon immers de stap gezet worden van
'ontsluiting van het archief' naar 'ontsluiting van het archiefstuk' en van de
informatie die daarin is opgenomen. Hoe staat het met de geschiedenis van
de bronnenpublikaties over de Bataafs-Franse tijd?
In het Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der
Nederlandsche geschiedkennis uit 1904 werd naar verhouding weinig aandacht besteed aan de periode na 1795. In dit invloedrijke stuk zal men ook
vergeefs een schema zoeken van onderdelen van de algemene landsgeschiedenis naar wat toen genoemd werd 'zakelijke onderscheiding', zoals dat
voor andere historische perioden met veel zorg was samengesteld. Oit was
niet geheel oniogisch, daar op dat moment Colenbrander bezig was met de
indrukwekkende algemene serie Gedenkstukken der algemeene ge-
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schiedenis van Nederland van 1795 tot 1840. Deze Gedenkstukken beloofden een systematische ontginning van de 'beste' bronnen voor de algemene
landsgeschiedenis, in het bijzonder betreffende Nederland en zijn partijen in
betrekking tot buitenlandse gebeurtenissen. Hierbij werd de meeste aandacht besteed aan het publiceren van nog niet in druk uitgegeven,
vertrouwelijke, ook buitenlandse bescheiden. Deze betroffen politieke verhoudingen en inititiatieven, alsmede het denken en doen van vooraanstaande
staatslieden.
Colen brander sloeg de vele en soms volumineuze bronnen met beschrijvende informatie, veelal bijeengebracht in het kader van de voorbereiding
van wetgeving, of uit hoofde van wetgeving verzameld, natuurlijk over.
Niet deze gedetailleerde informatie, maar hoogstens een selectief, geaggregeerd en summier eindrapport en vooral de politieke discussie rond de
wetgeving werden door Colen brander waard geacht om te worden
afgescheiden uit 'de indigeste archiefmassa'. 'Een zeker gedeelte der stof
moet bepaald meer liquide gemaakt worden', schreef hij op 12 mei 1901. 10
Het tot de interne keuken van de Nederlandse administratie behorende beschrijvende bronnenmateriaal behoorde daar natuurlijk niet toe. 11
Intussen heeft de geschiedwetenschap zich zich sedert 1901 sterk ontwikkeld en zijn de geschiedkundige vragen en inzichten anders geworden.
Naast de binnen- en buitenlandse politieke geschiedenis is geleidelijk aan
steeds meer aandacht ontstaan voor de interne maatschappelijke ontwikkeling van Nederland. Dit geldt ook voor de maatschappelijke ontwikkeling
van provincies, regio's, gemeenten, alsmede sociale, culturele en economische groepen, instituties en organisaties. De aandacht voor region ale
verschillen en voor interacties tussen componenten van de Nederlandse samenleving is sterk toegenomen.
Met deze verschuiving in onderzoeksvragen is een wezenlijke ontwikkeling in het gebruik van archiefmateriaal gepaard gegaan. Informatiebronnen
die in de uitvoerende sectoren van de bureaucratie worden aangetroffen (zoals bijlagen van gemeente-rekeningen, rechtbankdossiers en patentregisters)
zijn qua wetenschappelijk belang sterk opgewaardeerd wegens hun onvervangbare betekenis als informatiebron betreffende de structuur en ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. 12 Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat zich in de loop van de twintigste eeuw - vooral na de Tweede Wereldoorlog - een steeds sterkere behoefte heeft ontwikkeld aan andersoortige
bronnenpublikaties dan die van politieke bescheiden. Wat dat betreft kan
men zich van Colenbranders eigen woorden in zijn inleiding tot de Gedenkstukken bedienen, waar hij 'veranderde om standigheden, en gewijzigde
belangstelling en werkwijze van historici aanroept om nieuwe bronnen open
te leggen ter bevordering van een 'betere' geschiedschrijving. 13
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Toch is men er slechts met de allergrootste moeite toe gekomen de historiografische veranderingen te vertalen naar aangepaste bronnenpublikaties. In
de Drie Rapporten over de uitgave van bronnen voor de Nederlandse geschiedenis uit 1952, werd nauwelijks gerept over de Bataafs-Franse Tijd. De
monumentale publikatiereeks van Colenbrander was immers beschikbaar.
Over de periode na 1840 - waar de meeste aandacht naar uitging - werd gesteld, dat er gepubliceerde statistieken in overvloed waren, zodat bronnenpublikaties terzake niet urgent waren. Men verwees ook naar aanstaande publikaties van I.1. Brugmans in de reeks van de Rijks Geschiedkund~e Publi14
1
catien en van het Nederlands Agronornisch Historisch Instituut en daarmee was de kous af. lk wi! hierbij twee kanttekeningen maken.
In tegenstelling tot de gesuggereerde overvloed is ook voor wat de peri ode
mi 1840 betreft de verhouding tussen gepubliceerde beschrijvende bronnen
en het voorhanden archiefmateriaal bepaald ongunstig te noemen. Het gedrukte materiaal is moeilijk in handen te krijgen, terwijl de geboden kwalitatieve en kwantitatieve informatie vaak een te sterk geaggregeerd en vooral
een te onkritisch karakter heeft. De bijbehorende administratieve ontstaansgeschiedenis van deze gedrukte bronnen is voor de gebruiker onvoldoende
duidelijk met alle risico's van dien. Dit geldt evenzeer voor het vroege
cijfermateriaal van het CBS en zijn voorlopers. De bronnenkritiek is bijgevolg bepaald zwak en dreigt zwak te blijven. Het verzamelen van de
bijbehorende circulaires, instructies en correspondentie vergt een onevenredige inspanning van de individuele gebruiker, daar deze stukken sterk verspreid in de administratie aangetroffen worden. Dit laatste geldt it fortiori
voor de periode 1795-1840. 16
In de tweede plaats kan men zich afvragen in welke mate de voorstelling
van de geschiedenis van de Nederlandse samenleving er onder geleden
heeft, en er nog onder lijdt, dat men slechts een toegang heeft tot die bronnen van na 1850 en vooral na 1870 die toevallig in gedrukte vorm beschikbaar zijn. Zou daarom het model van de Engelse maatschappelijke ontwikkeling zo lang de Nederlandse historiografie hebben beheerst? Zou daarom
zo lang de idee hebben bestaan dat in Nederland de moderne ontwikkelingen pas laat in de negentiende eeuw zijn begonnen? Pas anna 1990 is in Nederland een grootscheeps onderzoek naar de reconstructie van de Nationale
Rekeningen in de negentiende eeuw gestart; in de omringende landen is dit
reeds lang gebeurd.
Anderzijds is het evident, dat integrale publikatie van de vaak zeer volurnineuze maatschappijhistorische bronnen weliswaar het meest wenselijk zou
zijn, maar ook een enorm beslag zou leggen op beschikbare middelen en
tijd. Ais het evenwel juist is, dat zowel de wetenschappelijke potenties als
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de omvang van het Bataafs-Franse beschrijvende bronnenmateriaal groot
zijn en tegelijk de bronnenkritische problemen alles behalve eenvoudig op
te lossen zijn, dan rijst de vraag welke de beste manier is om het materiaal
'liquide' te maken. De beste weg lijkt te zijn om meerdere typen ontsluiting
in een systematisch verband met elkaar door te voeren. Ben bijzonder aspect
van de ontsluiting van archiefmateriaal vormt de spectaculaire opmars van
de computer.
Het lnstituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft in zijn Rapport van
1990 dit vraagstuk in algemene zin aan de orde gesteld. De zware nadruk op
bronnenpublikaties wordt enigszins verschoven naar een scala van bronontSIUitinrn.17 Ook het in ontwikkeling zijnde Nederlands Historisch Data Archief! en de reeks Broncommentaren (waarover zodadelijk meer) kunnen
een rol kunnen spelen in de verbetering van de toegang van onderzoekers tot
het Bataafs-Franse bronnenmateriaal. Tegelijk ontwikkelen de archiefdiensten in snel tempo allerlei ontsluitingstechnieken.
Kernprobleem blijft de vraag dat we niet weten welke gegevens door de
bureaucratie zijn verzameld en met welk doel. En dan natuurlijk: wat is er
nog van de verzamelde informatie over? Uit de overgebleven archieven zijn
deze beide vragen te beantwoorden. Het zou aanbeveling verdienen een
strikt neutrale en systematische toegang tot al het aanwezige beschrijvende
bronnenmateriaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwe
Algemene serie van de RGP, gericht op de interne administratie in Nederland. Deze administratie vormt een groot complex van historisch materiaal
dat systematische ontginning behoeft met het oog op de stand van de kennis
en methoden van de huidige geschiedvorsing en geschiedschrijving. Voor
het opbouwen van een dergelijke Algemene serie 'interne administratieve
bescheiden' waarin de wetgeving, besluiten, circulaires en correspondentie
m.b.t. allerhande vormen van systematische informatie op chronologische
wijze de revue passeren zou wellicht het reeds gesuggereerd Chronoiogisch
overzicht betreffende opgevraagde informatie van systematische aard in de
Bataafs-Franse Tijd diensten kunnen bewijzen. Hierbij wil ik nog twee aantekeningen maken.
Een dergelijke algemene serie zou een strikt neutrale openlegging van het
bronnenmateriaal betekenen en niet tot keuzes dwingen waar men later spijt
van heeft. Immers men publiceert alle voorschriften die het verzamelen van
materiaal betreffen, inclusief de eisen waaraan het materiaal moet voldoen
(het formulier, de serie vragen, de tabel, het systeem). Essentieel lijkt mij,
dat bescheiden op centraal niveau gecombineerd worden met bescheiden op
decentraal niveau, met name die van de met de uitvoering van voorschriften
belaste provincies, maar ook gemeenten en diensten.
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Deze serie zou dus geen publikatie van de feitelijke informatie bevatten,
doch zich beperken tot het nauwkeurig in kaart brengen van het administratief proces ten aanzien van informatieverwerving. Het lijkt me echter vrij eenvoudig verwijzingen naar thans feitelijk beschikbare informatie
op te nemen en een collectie microfiches aan te leggen van het bij de bescheiden (of elders) aangetroffen feitelijke informatie. Een dergelijke algemene serie, mits goed gestructureerd en handig ontsloten, zou gepaard kunnen gaan met de publikatie van een doordacht en beperkt programma van
bronnenpublikaties en broncommentaren. Ongetwijfeld zal er ook behoefte
ontstaan aan compilaties van het kwalitatief en kwantitatief materiaal.
Hiermee zijn meteen de complementaire nadere toegangen aangegeven.
Natuurlijk moet de klassieke weg van de extensieve en geannoteerde
bronnenpublikatie niet uitgesloten worden. Hierin zijn verschillende RGPtypen en series te onderscheiden. Volgens beproefd recept kan men de publikatie van ' bestanddelen van de algemene landsgeschiedenis die een grote
invloed hebben ' voorbereiden, uitrnondende in Bijzondere series per thema.
Men realisere zich, dat het veelal noodzakelijk zal zijn behalve de nationale
geaggregeerde vorm van de informatie ook gedesaggregeerde vormen te publiceren. Tevens is het noodzakelijk de ontstaansgeschiedenis van het materiaal aan te geven. Het ligt voor de hand dat hier flink geselecteerd moet
worden. Dan rijzen er uiteraard vragen als: op basis waarvan? Aan welke
principes zou een thematische indeling moeten beantwoorden? Zal de openlegging van het bronnenmateriaal 'neutraal' genoeg blijken te zijn om te beantwoorden aan de doelstellingen van de RGP? Ik meen, dat deze vragen op
basis van de voorgestelde ALgemene serie van interne administratieve bescheiden te lossen zijn, en dat dergelijke beperkte, bijzondere series per therna een geweldige vooruitgang zouden brengen in de studie van de maatschappijgeschiedenis van Nederland.
Men kan (daarnaast) kiezen voor AJzonderLijke uitgaven, zoals 'statistisch
materiaal voor onze econornische geschiedenis', maar dan ook 'niet-statistisch'
materiaal en 'andere' takken van de geschiedenis. We hebben als voorbeeld
de reeds genoemde werken van Brugmans. Zijn Statistieken zijn veel gebruikt en nuttig gebleken. Dergelijke uitgaven hebben onmiskenbaar een
zeer belangrijke functie. Het is natuurlijk jammer, dat hij het soortgelijke
materiaal uit de Bataafs-Franse Tijd er niet bij genomen heeft. Ook blijken
voortdurend nog archiefvondsten gedaan te worden, ook na de publikatie
van het al even nuttige SuppLement in 1979. 19 Hier wreekt zich het gebrek
aan een systematisch uitkammen van archieven. Als een ALgemene serie van
interne administratieve bescheiden beschikbaar zou zijn, zou dit probleem
afdoende opgeruimd kunnen worden. Er wordt gesnakt naar soortgelijke
afzonderlijke bronnenuitgaven, maar dan weI zo compleet als het bestaande
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bronnenmateriaal toelaat. Publikatie door middel van microfiches en gecomputeriseerde databestanden ware te overwegen.
De bedoelde Algemene serie en de bijkomende Bijzondere series per thema en A/zonderlijke uitgaven zijn weI de voomaamste, maar niet de enige
nadere ontsluitingsmethoden. Naast de klassieke, uitgebreide bronnenpublikaties van de RGP is in de laatste tien jaar in de schoot van de Vereniging
van Archivarlssen het concept van de Broncommentaren ontwikkeld. De serie telt ook enkele commentaren over Bataafs-Franse bronnen?O Het betreft
systematische bijdragen, gericht op vergroting van de kennis van de administratieve ontstaansgeschiedenis van algemeen in Nederland voorkomende
bronnen, alsmede hun kritische en wetenschappelijke waarde. Belangrijk is,
dat nauwkeurig aangegeven wordt welke informatie men in deze bronnen
zal aantreffen. Zij bieden evenwel geen ontsluiting van de inhoud van die
bronnen. De te becommentarieren bronnen worden tot nu toe noodgedwongen betrekkelijk willekeurig gekozen. Ook hier zou een Algemene serie
meer StructuUf kunnen bieden.
Een van de kenmerken van het beschrijvende bronnenmateriaal van de Bataafs-Franse tijd is het fenomeen van lacunes door onvolledigheid in opgaven en het verlies van archiefmateriaal door vernietiging of anderszins. We
belanden hier bij de ontsluiting op het niveau van de aanwezige informatie.
Als de bron integraal gepubliceerd is wordt na veel geblader weI duidelijk
welke antwoordenlijsten voor de onderzoeker van nut zijn. Is de bron niet
gepubliceerd, dan is dat nog wat moeilijker. In sommige binnengekomen
antwoorden zal op aile vragen van de enquete geantwoord zijn, in vele anderen echter niet. Vele onderzoekers zullen ge'interesseerd zijn in de
combinatie van bepaalde antwoorden. De praktische vraag welke de archiefstukken zijn die ons de antwoorden geven op een specifieke combinatie van
vragen zal door onderzoekers veel gesteld worden. Men zou bijgevolg een
multidimensionale index wensen. Dat ook daarvoor de computer onschatbare uitstekend ingezet kan worden, bewijst het zoek- en selectieprogramma
GOLDBERG 3.0, een neutrale, onderzoekgerichte ontsluiting op informatieni21
veau.

NOTEN
Uitgebreide versie van een inleiding op het Rijksarchief in Overijssel op 1 februari 1991,
ter gelegenheid van de aanbieding twee aan de KUN (onderzoekprogramma: Arbeid in Transformerende samenlevingen) voorbereide publicaties: Th.L.M. Engelen e.a. (red.), Fabrieken en
trafieken in het Departement van de Oude /Jssel (1800), De bedrijfsenquite van Johannes Goldberg, Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel 23 (Zwolle, 1991) en B. van Elderen, Zoek- en
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selectieprogramma Goldberg 3.0. Handleiding. Diskette, Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel24 (Zwolle, 1991).
2
R.T. Griffiths, 'Ambacht en nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1770-1844', in:
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 10 (Haarlem, 1981) 495.
P.M.M. Klep, 'Kanttekeningen bij het Bataafs-Franse beschrijvende brannenmateriaal in
3
Nederland, 1795-1813', in: l.P.A. Coopmans en A.M.D. van der Veen (red.), Van Blauwe
Stoep tot Citadel. Varia Historica Brabantica Nova Ludovico Pirenne dedicata Cs-Hertogenbosch: Het Noord-Brabants Genootschap, 1988) 257-266. In deze bijdrage wordt (zonder enige
pretentie van volledigheid) verwezen naar studies van H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 1.M.G.
van der Poel, A.M. van der Woude, 1. Lucassen, l.L. van Zanden, H. Diederiks, P.D. 't Hart en
anderen, die allen een of meerdere brannen uit de Bataafs-Franse Tijd gebruikt hebben. Niettemin is maar een fractie van de bestaande informatie gebruikt.
4
Zie bijvoorbeeld: Atlas de la Revolution Fra~aise (Paris: EHESS, 1987- ); Michel Vovelie (red.), L' Etat de la France pendant la Revolution, 1789-1799 (Parijs, 1988) 600 biz.
5
In verschillende Franse publicaties treft men overzichten van de enquetes van de Franse
administratie aan, zodat v~~r de periode 1810-1813 een vrij volledig beeld bestaat. Men zie
o.m. in: B. Gille, Les sources statistiques de /' histoire de France. Des enquites du XVIle siecie
a 1870 (Geneve en Parijs, 1964); 1.-C. Perrot en S.J. Woolf, State and statistics in France
1789-1815 (Chur, Londen en Parijs, 1984). Men moet zich echter realiseren, dat in 1810 door
Parijs een grate hoeveelheid extra vragen op het geannexeerde gebied is losgelaten, die in deze
overzichtswerken niet genoemd worden. Bovendien zijn de vragen die door andere ministeries
dan die van Binnenlandse Zaken zijn gesteld, slecht bekend.
6
Het Instituut v~~r Nederlandse Geschiedenis in's Gravenhage heeft het opstellen van
een dergelijke Iijst opgenomen in zijn werkplan en aan de auteur de forrnele opdracht verleend
tot ontsluiting van het 'Beschrijvend brannenmateriaal van de Bataafs-Franse centrale overheid'.
Zie ook: Bronontsluiting voor historisch onderzoek Cs-Gravenhage: Instituut v~~r Nederlandse
Geschiedenis, 1990) 22-23 en 28. De grandslag v~~r deze Iijst is gelegd door activiteiten in het
kader van het onderzoekprogramma van Economische en Sociale Geschiedenis in Nijmegen
door student-assistent B. van Elderen en de auteur. Er zijn (nog onvolledige) dossiers gemaakt
over meer dan 500 verschillende brannen. Voor inlichtingen en suggesties wende men zich tot
de auteur (Postbus 9103, 6500 HD Nijmegen). Het overzicht wordt samengesteld door systematische ontginning van in- en uitgaande correspondentie - in het bijzonder de circulaires - van de
centrale overheid, maar ook van lagere overheden en van overheidsdiensten.
7
Een van de eerste auteurs die uitdrukkelijk de aandacht vestigde op de rijkdom van het
Bataafs-Franse materiaal was H.F.J.M. van den Eerenbeemt, o.a. in 's-Hertogenbosch in de
Bataafse en Franse Tijd, 1794-1814. Bijdrage tot kennis van de sociaal-economische structuur
(Nijmegen, 1955) en Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Bergen op Zoom 1791-1816 (Nijmegen,
1963).
8
W.M. Zappey, De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (Alphen aan den Rijn, 1967) 47-8; Ida H. Stamhuis, "Ciifers en Aequaties" en "Kennis der Staatskrachten". Statistiek in Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam, 1989) 53. Zie ook:
A.M. van der Woude, 'De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801', in: AA.G.
Bijdragen, d\. 18 (Wageningen, 1973) 95-111.
9
1.-C. Perrot en S.J. Woolf, State and statistics in France 1789-1815 (Landen en Parijs,
1984).
10
Zie: Bronontsluiting, 50.
11
De indicaties die Colen brander af en toe geeft omtrent door hem aangetroffen dossiers op
centraal niveau zijn slechts een topje van de ijsberg. Zie: H.T. Colenbrander, Gedenkstukken
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der Aigemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840, dl. 5 Cs-Gravenhage, 1910) XXV en dl. 6, eerste stuk Cs Gravenhage, 1911) XI-XIII en XVI-XXIV. Veel materiaal is verdwenen of op lagere niveau's blijven hangen. Hij laat ze bovendien geheel onbecommentarieerd.
12
De opwaardering van de researchwaarde van gedetailleerde informatiebronnen in de weinig beleidsrijke, uitvoeren de sectoren van de bureaucratie heeft de wetenschappelijke
gevoeligheid La.v. de vemietiging van archieven doen toenemen. In de levendige discussie over
de vemietigingscriteria voor recent gevormde overheidsarchieven (er schijnt 95 % weg te moeten) lijken sommige auteurs wei heel radicaal de "beleids waarde" van de documenten of archieven als richtsnoer te willen nemen. Hun kemvraag ter bewaring luidt: zijn deze documenten (of zelfs: is dit archief) relevant voor onze kennis van het gevoerde be1eid? Zie: H. Janssen,
'Archiefselektie op institutioneel niveau ', in : Nederlands Archievenblad, 94,3 (1990) 230, 232.
Hoe zou de huidige stand van historisch onderzoek zijn indien seder! 1795 de archiefvormers
en archivarissen eendrachtig een effectief 'beleids'georienteerd vemietigingsbeleid zouden
hebben gevoerd? Zijn we achteraf niet bijzonder blij, dat de 'beleidsarme' maar qua informatie
complexe en onvervangbare stukken, zoals bijlagen bij rekeningen, procesdossiers en patentregisters, toch niet allemaal weggegooid blijken te zijn?
In de Memorie van Toelichting op de Archiefwet 1962, art. 1, wordt gesproken over het
wetenschappelijk belang van de overheidsarchieven, terwijl de Wet Raad voor het Cultuurbeheer art. 2 spreekt over de zorg voor archieven als cultureel erfgoed. Omdat een concrete invulling van het erfgoedsbegrip nu eenmaal op vele moeiIijkheden stuit, pleit de heer Janssen er
voor de erfgoedsfunktie van archivalia geen doorslaggevende rol te laten spelen in de bewaarbeslissing van archivalia (Janssen, 'Archiefselektie', 231). De auteur wi! ook niets weten van
de mogelijke 'researchwaarde' van stukken. Denken over toekomstig historisch belang van archiefstukken is 'uit den boze' (Janssen, 'Archiefselektie', 239). Dat yond Colenbrander niet!
Natuurlijk is het probleem van de selectie buitengewoon gecompliceerd. De voorgestelde beleidsoptiek moet echter als te radicaal en ook onwettig afgewezen worden, te meer daar het niet
mogelijk zal zijn om - zoals in het geval van Colenbrander - de se1ectie nog eens over te doen:
er wordt niet overges1agen, maar er wordt vemietigd. Op de een of andere wijze zal rekening
moeten worden gehouden met de informatiewaarde van archiefbestanddelen, zoals bijvoorbeeld
basisregistraties (van zowel lange als korte duur en van zowel forme Ie als informele aard).
Voor vemietiging van recente archieven wordt vaak als argument gebruikt dat het CBS voldoende materiaal verzameld heeft Maar ook het CBS ziet zich genoodzaakt na publicatie van
geaggregeerde gegevens het basismateriaal te vemietigen.
13
H.T. Colenbrander (ed.), Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland
van 1795 tot 1840, dl. I, XIV. Over de problematiek van het uitgeven van bronnen vindt men
enkele interessante bijdragen in Theoretische Geschiedenis 17,4 (1990). J.P. de Valk analyseert de Gedenkstukken van Colenbrander, J. Roelevink spreekt in 'Van bouwstoffen tot
aanknopingspunt. De opzet van grote bronnenuitgaven in de laatste anderhalve eeuw' over tijdgeest en nationale mode in bronnenuitgaven, terwijl 1. Tollebeek een overzicht geeft van de activiteiten der Nederlandse instellingen ter ontsluiting van historische bronnen.
1.1. Brugmans, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste he/ft der 1ge
14
eeuw, 2 din. (,s-Gravenhage, 1956) (grote serie 98 en 99).
15
I.M.G. van der Poel (ed.), 'De landbouw-enquete van 1800', in: Historia Agriculturae,
1-3 (1953-1956).
16
De Broncommentaren pogen deze lacune enigszins op te vullen. De Redactie van deze
serie poogt ook van gedrukte bronnen broncommentaren te publiceren.
17
Bronontsluiting, 9-11: 'Van bronnenpublikatie naar bronontsluiting' .
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18
P.K. Doorn en N.S. van Hall, Nederlands Historisch Data Archief. Eindverslag van een
verkennend onderzoek (Amsterdam: Swidoc, 1989).
19
D. Damsma, I .M.M . de Meere en L. Noordegraaf, Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 1ge eeuw. Supplement Cs-Gravenhage, 1979) (grote serie 168).
20
Het betreft: P.M.M. Klep e.a., De registers van patentplichtigen. 1805-1893 (=Broncommentaren 11); 1.L. van Zanden, De Volkstelling van 1807108 (=Bronconunentaar III); 1.L. van
Zanden, De Registres Civiques 1811 (1812,1813) (=Bronconunentaren IV) en F.F.1.M. Geraedts,
De Hinderwetbescheiden. 1811-1952 (=Broncommentaren IX).
21
B. van Elderen, Zoek- en selectieprogramma Goldberg 3.0. Handleiding. Diskette
(Zwolle: Rijksarchief in Overijssel 1990). Zie de uiteenzetting van de auteur elders in dit jaarboek.

Ontstaan en plaatsbepaling van de Goldberg-enquete·
A.M. V AN DER WOUDE

Met de staatsgreep van 1798 werd het p1eit niet aileen beslecht ten gunste
van het concept van de nationale eenheidsstaat, het legde ook de basis voor
een indeling van het ambtelijk apparaat in departementen of ministeries
door onder het Uitvoerende Bewind van de vijf directeuren acht 'Agenten'
te plaatsen die het beheer kregen over de sectoren Buitenlandse Betrekkingen, Marine, Oorlog, Financien, Justitie, Politie, Nationale Opvoeding en
tenslotte Nationale Econornie. De benaming 'secretaris-generaal van het departement' komt nog het dichtst bij dit Bataafse begrip 'Agent'. De laatst
benoemde Agent, die van Nationale Economie - en weI eerst op 31 mei
1798 -, was Johannes Goldberg, een Amsterdams makelaar en assuradeur,
in de tweede generatie van Duitse afkomst, actief in de kringen van patriotten en revolutionairen van 1795. Eerst na lang aarzelen en na onder grote
druk te zijn gezet, nam Goldberg dit Agentschap op zich, waarbij een van de
verklaringen voor dit talmen te vinden is in zijn mening, dat zo'n Agent
voor een hopeloze taak stond o.a. door het ontbreken van juiste gegevens
over ' volksgetal, rijkdom en bedrijf . 1 Wij zien dan ook dat zijn energie zich
gaat richten op het wegwerken van deze lacune, onmiddellijk nadat hij had
gezorgd voor een redelijke huisvesting en zijn Agentschap een structuur had
gegeven door het in drie afdelingen onder te verdelen, te weten voor 1.
Landbouw, 2. Fabrieken en trafieken en 3. Koophandel, zeevaart en visserij.
Aan het hoofd van iedere afdeling zou een commissaris komen te staan,
maar doordat Goldberg dat van Koophandel, zeevaart en visserij onder eigen direkt beheer hield werden alleen Kops voor de Mdeling Landbouw en
Rouppe voor die van de Fabrieken en trafieken aangesteld. De maximale
omvang van dit 'Ministerie van Economische Zaken' (zoals wij het nu het
beste zouden kunnen noemen) kwam trouwens nooit boven 17 ambtenaren
2
uit.
Het verzamelen van economische gegevens nam dus een hoge plaats in op
de verlanglijst van J. Goldberg. Daar was ook alle reden voor. Door de vermolmde bestuursstructuur van de Republiek met zijn zeven behoorlijk autonome provincies, en daarbinnen weer steden die over een grote mate van
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zelfbestuur beschikten, bestond er zelfs geen aanzet tot enig nationaal statistisch materiaal. Op dit punt was er reeds een aanzienlijke achterstand met
andere landen ontstaan en die werd snel groter. Bij mijn weten bestaan er
geen aanwijzingen dat andere personen met invloedrijke posities in de Republiek reeds kort na 1795 zo doordrongen waren van de wenselijkheid systematisch statistische gegevens te verzamelen als Goldberg dat was. Voor de
jonge Republiek was hij daarin kennelijk uniek. Het definitief doorbreken in
1798 van de provincialistische provinciale staatsinrichting bood hem de
kans op dit gebied een nation ale activiteit te ontp100ien. In een brief uit
1808 schreef hij dH te beschouwen als 'het beste wat ik ten nutte mijner
landgenoten ontworpen heb'.
Zijn eerste poging op dit gebied was de zogenaamde 'Woeste gronden enquete' van 1799. 3 Deze sloot aan bij het tweedelige rapport van Kops uit
1798-1799, handelend over de mogelijkheid van duinontginningen en door
Kops opgeste1d a1s secretaris van de 'Commissie van superintendentie over
het onderzoek der duinen van het voormalig Hollands gewest'. Jan Kops
had de gegevens voor zijn rapport hoofdzake1ijk verkregen door een inspectiereis. De door hem verzonden circulaire met verzoek om inlichtingen had
weinig opge1everd. Goldberg had door dit 1aatste gewaarschuwd kunnen
zijn. Voor zijn Woeste gronden enquete liet hij via de acht departementale
besturen aan iedere municipaliteit vier in te vullen tabellen toezenden. Maar
deze kwamen, ondanks aandringen en aandringen slechts traag, of onvolledig ingevuld of helemaal niet binnen. Dit eerst landelijke statistische onderzoek in Nederland werd een volledige mislukking. Begreep Goldberg hieruit
dat hij deze zaak anders moest aanpakken? Heeft misschien zijn commissaris voor de Landbouw, Jan Kops, hem erop gewezen dat hij al1een door een
inspectiereis de gegevens voor het duinrapport bijeen had kunnen krijgen?
De juiste toedracht en invloeden zullen wij weI nooH leren kennen, maar
feit is dat in het volgende jaar, op 16 april 1800, Goldberg niet alleen met
een nieuw en veel omvattender projekt bij het Uitvoerend Bewind aankwam, maar daarvoor ook een geheel nieuwe systematiek voorstelde. Ben
'complete statistieke beschrijving onzes vaderlands' werd daarin nodig geacht. De kennis, die voor de samenstelling noodzakelijk was, zou volgens
Goldberg op twee manieren geJijktijdig verkregen moeten worden. De eerste was het verrichten van inspectiereizen, de ambtelijke inspectie in loco;
de tweede was het rondzenden van vragenlijsten, de enquete. 4
Beide manieren van kennisvergaring waren zeker niet nieuw. Reisverslagen voor allerlei, waaronder ook economische doeleinden, waren in de achttiende eeuw welhaast een genre geworden. Men kan ze beschouwen als te
zijn ontwikkeld uit de zogenaamde 'Grote Tour' , die zich in de 17e eeuw tot
de educatieve wenselijkheid par excellence van de grote burgerij en van de
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adel had ontwikkeld. De Grote Tour was het sluitstuk van de educatie van
jongelingen uit bemiddelde klassen. Later, in de 18e eeuw, lijkt het steeds
meer gebruikelijk te worden om de opgedane ervaringen en kennis via het
reisverslag aan een breder publiek over te dragen. Gaandeweg raakte de belang stelling of althans de verslaglegging van de reiziger steeds meer gespecialiseerd in een bepaald them a, en tenslotte raakte toen dit type rei zen ook
los van de functie van jongelingen-educatie. Het reisverhaal met educatieve
of althans kennisverbredende strekking werd een genre op zich. Het werden
reizen van ontwikkelde mannen met het doel zich over een bepaald onderwerp beter te informeren en die kennis ook weer in geschrifte uit te dragen.
Het werden als het ware niet-ambtelijke inspecties in loco, hande1end over
heel uiteenlopende onderwerpen zoals het muziekleven in de verschillende
landen en steden in Europa (Charles Burney), of over de manier waarop in
de verschillende streken landbouw werd bedreven (Arthur Young), of over
schilderijencollecties, verzamelaars en kunstenaars in verschillende landen,
over spijs en drank, over bezienswaardigheden. Op de overgang naar de 1ge
eeuw ontwikkelt het reisverslag zich zelfs tot een beschrijving met echte
wetenschappelijke waarde in de geschriften van buiten-Europa reizigers zoals Alexander von Humboldt (1769-1859).
Het origine1e van Goldberg en Kops ligt hierin, dat zij de reis als middel
tot kennisvergaring als ambtelijk hulpmiddel gingen geb'ruiken en het reisverslag als documentatie van de vergaarde kennis. Op die manier zijn wij in
het bezit geraakt van het zogenaamde lournaal der Reize van den Agent van
Nationale Oeconomie van de hand van Goldberg en van het Verbaal gehouden door den Commissaris van Landbouw, door Jan Kops. Zij doen daarin
verslag van hun reis door de Bataafse Republiek die op 16 juni 1800 in Den
Haag begon en daar bijna vijf maanden later, op 8 november, ook weer ein5
digde.
Was op zichzelf deze vorm van ambtelijke inspectie met statistieke oogmerken reeds opmerkelijk, Goldberg sprak vermoedelijk over 'mijn systerna' op grond van het feit dat hij deze economische informatiereis met verslagen combineerde met enqueteren over de economische situatie. Onder de
gegeven omstandigheden is dit plan ook werkelijk als sluw aan te merken.
Men stelle zich de situatie maar eens voor.
Jan Kops had drie jaar daarvoor zijn vragenlijsten voor het Duinrapport
rondgezonden, maar met zo weinig resultaat dat het rapport in feite nagenoeg geheel op zijn inspectiereis was gebaseerd. Een jaar terug, in 1799, had
de poging om door middel van een nation ale enquete een overzicht te krijgen over omvang en situatie van de woeste gronden volledig schipbreuk geleden. De gemeenten reageerden gewoonweg niet op de hen toegezonden
stukken. Een wettelijk middel om hen tot antwoorden te dwingen bestond
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niet. Een nationaal ambtelijk apparaat om er achteraan te zitten evenmin.
Men leefde inmiddels wei in een nationale eenheidsstaat. Maar gevoel voor
een nationale zaak zal zeker in de buitengewesten veel meer een enkele uit6
zondering dan regel zijn geweest. De bestuurders en respondenten moesten
dus ter plekke opgezocht en overtuigd worden van het nut en de noodzaak
van hun medewerking. De reis had dus niet aIleen tot doel zich ter plaatse
van de economische situatie op de hoogte te stellen, maar ook een psychologisch doel: het bevorderen van het nationale gevoel en het bewegen van betrokkenen zich voor een nationale onderneming in te zetten.
Het verloop van de reis en de organisatie van de enquete duiden op deze
doelstelling. De jonge republiek was bestuurlijk ingedeeld in acht departementen. De Agent met zijn beide Commissarissen en twee lagere ambtenaren bezocht departement na departement, te beginnen met dat van ScheldeMaas en eindigend met dat van Texel. Ieder departement werd enige weken
kris-kras doorkruist, waarbij vele gesprekken met departementale en lokale
bestuurders en met vooraanstaande personen uit de wereld van de landbouw,
de nijverheid en de handel werden gevoerd. De Commissaris voor de Landbouw verstrekte onderweg aan 'kundige particulieren' niet minder dan 253
van te voren gedrukte boekjes met vragen betreffende de landbouw en daaraan verwante zaken. Er werden er later ook nog toegezonden, zodat in totaal
meer dan 400 contactpersonen werden benaderd met het verzoek de inge7
vulde antwoorden terug te zenden. Op die manier mocht men hopen de
meest gemotiveerde en deskundige personen ter plekke op te sporen en te
bereiken. Zodra Goldberg met zijn staf een departement had afgewerkt en
naar het volgende was vertrokken, bereikte het departementaal bestuur vanuit Den Haag een - kennelijk aangekondigde - brief met een gedrukte dubbelenquete, die het naar de gemeenten moest doorzenden. De dubbelenquete
bestond uit drie bladen met vragen aan het gemeentebestuur en een vierde
blad dat ter invulling aan de plaatselijke fabrikanten ter hand gesteld moest
worden. Het gemeentebestuur werd gehouden alles ingevuld weer in te zamelen en dit met de door het gemeentebestuur zelf ingevulde drie bladen
aan het departementaal bestuur te retoumeren. Dat zou voor bundeling en
doorzending naar Den Haag zorg dragen.
In theorie zou door deze reis met enquete langs vier wegen informatie binnenkomen over de economische situatie in het vaderland:
1. een verslag van Goldberg zelf over zowellandbouw als handel en scheepvaart als fabrieken,
2. een apart verslag van Kops over de landbouw,
3. binnengekomen antwoorden op de landbouwenquete,
4. de via het departementaal bestuur ontvangen antwoorden op de lokale
dubbelenquete met betrekking tot handel, scheepvaart en fabriekwezen.
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De eerste drie zijn inderdaad tot stand gekomen en uitgaven ervan hebben
inmiddels plaatsgevonden. Van de vierde, grote, gemeentelijk opgezette enquete naar handel-scheepvaart-visserij en fabrieken hebben ons uiteindelijk
alleen de resultaten uit de departementen Texel en Dude Ussel bereikt WeI
moet er heel wat meer zijn binnengekomen, maar dat is kennelijk verloren
gegaan. De enquete in het departement Texel, voor zover binnengekomen en
8
bewaard, werd een kleine twintig jaar geleden uitgegeven. De uitgave van
dat van de Dude Ussel vindt plaats als deel 23 van de Uitgaven van het
Rijksarchief in Overijssel. Met uitzondering van Amsterdam en Amstelland
en van Groningen en het grootste deel van Friesland besloegen deze twee
departementen de rest van Nederland benoorden de lijn Leiden-Utrecht-Nijkerk-Twente.
Om de aard van de statistieke activiteiten van Goldberg goed te kunnen
plaatsen is het nodig de ontwikkeling op het punt van het inzamelen en verwerken van dergelijke gegevens in het ornringende Europa tot 1800 in vogelvlucht door te nemen.
Onder ' statistiek' verStaan wij heden ten dage cijfermatige gegevens over
meetbare zaken dan weI de wis- of rekenkundige manipulatie van deze cijfermatige gegevens; kwantitatieve informatie en analyse dus. De eer de betekenis van dit soort kwantitatieve informatie voor de studie van maatschappelijke verschijnselen voor het eerst te hebben gezien gaat naar 17e-eeuwse
Engelsen. Men kan deze verrijking van het wetenschappelijke denken met
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen (zoals het rationalisme in het opkomende kapitalisme, de voorbeeldfunctie van natuurwetenschappen en de
zucht die te imiteren, de betekenis die door de mercantilistische denkers aan
de faktor bevolkingsgrootte werd gegeven, de opkomst van de levensverzekeringswiskunde, de behoeften van het bureaucratiserende staatsbestuur en
wat al niet meer) in verband brengen. Zeer belangrijk was vermoedelijk het
intellectuele klimaat dat door het denken van Francis Bacon werd geactiveerd en waarin de inductieve werkwijze en het wetenschappelijk experiment een belangrijke plaats innamen.
Bij de geboorte van wat door hen toen genoemd werd 'political arithmetics' (politieke rekenkunde) speelden vragen van demografische aard een
grote rol. Maar daartoe beperkten deze pre-statistici zich beslist niet Zoals
Charles Davenant, een van hen, het in 1698 formuleerde, verstonden zij onder politieke rekenkunde 'de kunst om op basis van cijfers over de zaken
van het staatsbestuur te redeneren,.9 Oat gaat dus veel verder dan demografie. Maar dat neemt niet weg, dat in hun geschriften de demografie een grote
plaats inneemt Het is daarom meer dan symbolisch dat de geboorte van de
demografie en van de politieke rekenkunde samenvallen in de publikatie
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van John Graunt's Natural and political observations upon the bills ofrrwrtatity .. . of the city of London in 1662. Deze fase van het leggen van de
grondslagen voor de politieke rekenkunde kan men in 1698 afgesloten achten met het verschijnen van Charles Davenant's Discourses on the public
revenues en zijn Essay upon the probable methods of making a people gainers in the balance of trade. Reeds in the titels klinkt het mercantilistische
denken door en dat valt ook niet te verwonderen bij een man die de hoge
functie van Algemeen Inspecteur van In- en Uitvoer enige jaren later ging
bekleden en sinds 1685 Member of Parliament was.1O Tussen deze jaren
1662 en 1698 ontstond in deze trant een reeks van geschriften van William
Petty met bijvoorbeeld zijn Political anatomy of Ireland (1672), zijn Observations on the bills of mortality of Dublin (1683), zijn Five essays in political arithmetic (1683), en nog een handvol andere. Zeer belangrijk, zeker
voor de reeds genoemde Davenant waren de manuscripten van Gregory
King, de eerste die zich waagde aan een berekening en vergelijking van de
inwoneraantallen en het nationaal produkt van Engeland, Frankrijk en onze
Republiek. Andere namen, die in dit verband nog te noemen zijn, zijn die
van Matthew Hale die in zijn in 1675 gepubliceerde The primitive origination of mankind de malthusiaanse problematiek van overbevolking reeds aan
de orde stelde, en verder die van de astronoom Edmund Halley, die in 1693
met de eerste zinnige sterftetafel kwam op grond van gegevens over de stad
Breslau, waarin Leibniz - die zich sterk interesseerde voor dit soort kwantitatieve gegevens - geen brood had gezien, maar toch naar de Royal Society
11
en daardoor naar Halley had laten doorsturen.
Ook al moge veel van de technieken en van de gegevens waarvan deze
founding fathers van de politieke rekenkunde zich bedienden later ondeugdelijk zijn gebleken, zodat van Gregory King zelfs weI gezegd wordt dat hij
meer door geluk dan door wijsheid tot zijn intrigerende bevindingen is gekomen, dan kan dat toch niet ongedaan maken dat deze generatie Engelsen
in aanleg voor een doorbraak in het wetenschappelijk denken over maatschappelijke vraagstukken hebben gezorgd. Vroeg of laat moest hun kwantificerende benaderingswijze tot het systematisch verzamelen van kwantitatieve gegevens over de samenleving en tot statistische verwerking daarvan
voeren. Na 1700 zien wij in Engeland voorlopig een versmalling van de politieke rekenkunde tot enkel demografische vraagstukken. Zo bezien kan
men Halley met zijn sterftetafel evengoed als het begin van een nieuwe fase
zien. Levensverzekering en kansberekening kregen voorlopig de overhand
op vraagstukken van algemeen maatschappelijk belang. Het was niet vMr
1780 dat in Engeland de sociale statistiek opnieuw terrein won. 12 Dit nieuwe offensief kwam van de kant van wat wij nu geneigd zijn wereldverbeteraars te noemen zoals medici en anderen die de levensomstandigheden cen-
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traal stelden en niet meer zoals de 'political arithmeticians' de staat of staatsgemeenschap en het bestuur daarvan. Genoemd moeten worden William
Black met zijn boek Observations Medical and Political, on the Smallpox
uit 1781. En Gilbert Blane met Observations on the Diseases Incident to
Seamen uit 1785. Evenals John Haygarth's Sketch of a Plan to Exterminate
the Casual Small-pox from Great Britain uit 1793. Ook tot deze stroming
behoort sir Frederik Morton Eden die in 1797 in zijn State of the Poor voor
het eerst gebruik maakte van lijsten met inkomsten en uitgaven van enige
arbeidersgezinnen en daarmee aan de wortel staat van het huishoudbudgetonderzoek. Zoveel is echter weI duidelijk: al deze laatsten, tijdgenoten van
Goldberg, staan ver af van de nationale economische statistiek die Goldberg
wilde aanleggen. Door deze sociaal bewogen maatschappij-analitici kan hij
niet be"invloed zijn.
Maar was er dan van de Engelse politieke rekenkunde niets naar het continent overgewaaid? Jawel. Bij ons bijvoorbeeld waren Willem Kersseboom
en Nicolaas Struyck (ook al weer een astronoom!) belangrijke figuren in het
verder ontwikkelen van de discussie over demografische vraagstukken. ZoweI Kersseboom met zijn Verhandeling tot een proeve om te weeten de probabele menigte des yolks (1738/42) als Struyck met zijn Inleiding tot de algemeene geografie uit 1740 en met de Nadere ontdeckingen noopens den
staet van 't menschelijk geslagt (1753) verwierven internationale bekendheid. Maar ook zij beperkten zich tot demografische problemen en bouwden
voort aan lijfrente vraagstukken waar Johan de Witt, Johan Hudde en Christiaan Huygens zich al eerder diepgaand mee hadden bezig gehouden. Met
het werk van Goldberg later kan dit weinig meer dan een mogelijke belangstelling voor cijfermatige gegevens gemeenschappelijk hebben. Het 'systerna' van Goldberg dankt daar niets aan. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in Zweden (en vervolgens in geheel Scandinavie), waar vanaf 1749 een
volledige bevolkingsregistratie werd bijgehouden. Bij besluit van 11 oktober 1756 werd zelfs een Tabellkommissionen ingesteld, dat voor het oudste
Centrale Bureau voor de Statistiek ter wereld mag doorgaan. 13 Maar ook dat
beperkte zich vooralsnog tot demografische gegevens.
De ontwikkeling van de statistiek in de Duitse landen mag vrijwel als de
antipode van de Engelse politieke rekenkunde worden beschouwd. Natuurlijk, een van de pioniers van de demografie werd Stissmilch (1707-1767),
die met zijn Die Gottliche Ordnung van 1741 de eerste puur demografische
verhandeling ter wereld publiceerde, al is het idee erachter van theologische
aard zoals ook uit de titel blijkt. Stissmilch sluit weI nauw bij de Engelse traditie aan, maar invloed van zijn werk ging hoogstens uit op de Pruisische
administratie, die weI veel gegevens verzamelde maar die in zijn archieven
14
opsloeg. Op de ontplooiing van de wetenschap van de Statistiek aan de
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Duitse universiteiten had Siissmilch, de legerpredikant, geen enkele invloed.
De grondlegger daarvan was de zeventiende-eeuwer Hermann Conring
(1606-1681), een tijdgenoot van Petty en Graunt. Maar het karakter van de
statistische traditie, waarvoor hij de grondslag legde, week volledig van de
I5
Engelse af.
Conrings werk was in feite een verbijzondering van het yak politic a Daarin had Conring tussen 1625 en 1631 in Leiden ook onderwijs gevolgd bij
Heinsius, die als de opvolger van Lipsius in Leiden beschouwd moet worden. Via hem gaat de politica in feite terug op Aristoteles. De politic a was
een uitgesproken humanistisch vakgebied, waarin zowel studie werd gemaakt van allerlei facetten van de staat, de staatsinrichting en het staats bestuur in de Oudheid als ook vergelijkingen met de contemporaine situatie
werden getrokken en regeer- en bestuurssystemen werden ontleed. I6 In
Duitsland bleek een dergelijk vakgebied - met een veel groter accent op de
contemporaine situatie - een uitstekende training te bieden aan het hogere
beambtenkader, dat na de Dertig Jarige Oorlog in de ongeveer driehonderd
Duitse staten en staatjes bestuurlijk weer orde op zaken moest stellen. Maar
de inhoud van de opleiding was zuiver beschrijvend en kwalitatief. Waar de
Engelse 'political arithmeticians' het getal centraal stelden, daar meed de
Duitse 'Staatenkunde' ieder cijfer.
De kracht van Conrings methode lag in de systematiek, die hij ontwikkelde in het beschrijven van Staten. Hij voerde daartoe vier grondbegrippen in
en talrijke verdere onderscheidingen daarbinnen. Volgens hem kende iedere
staat
- een causa finalis, ofwel het doel van de staat;
- een causa materialis, ofwel het grondgebied, het economisch potentieel en
de mensen;
- een causa formalis, ofwel de staatsinrichting en de wetten;
- een causa efficiens, ofwei een bestuursapparaat.
Ieder van deze causae werd systematisch verder uitgesplitst. Onder causa
efficiens diende dus het concrete bestuurssysteem beschreven te worden.
Daarbij werden verschillende onderdelen (bijvoorbeeld bureaucratie, jusititie, muntslag en geldwezen, enzovoort) systematisch besproken. Deze onderdelen waren bf principales bf instrumentales. De principales waren de
staatslieden zelf. De instrumentales werden weer uitgesplitst in, animatae
(ambtenaren) en inanimatae. Z'n 'causa efficiens instrumentalis inanimata'
was bijvoorbeeld het geldwezen van een staat. Het idee was nu dat men,
door meerdere staten in zo'n rubricerend systeem te beschrijven, deze ook
systematisch kon vergelijken en aldus ieders kracht en zwakte tegen elkaar
zou kunnen afwegen. Ook is het duidelijk, dat zo'n strak doorgevoerd systeem in de leerstof didaktisch erg aantrekkelijk is en dat daarom deze Staat-
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enkunde hoge ogen gooide bij de opleiding van toekomstige hoge beambten
aan Duitse universiteiten. Voor ons zijn twee zaken van belang. Allereerst
kunnen wij vaststellen dat Conring met de introductie van deze werkwijze
uiteindelijk behoorlijke invloed heeft uitgeoefend op het gebruik maken en
ontwikkelen van klassificatie-systemen in de sociale wetenschappen (bijvoorbeeld beroepsklassificaties, en bijvoorbeeld onderscheidingen als formele doelstellingen en informele doelstellingen, officiele leiders en informeIe leiders, en dergelijke). Ten tweede valt gemakkelijk in te zien dat dergelijke beschrijvingen van staten aanleiding gaven tot het opstellen van vergelijkende tabellen. Deze werden echter niet met getallen maar met
kwalitatieve opmerkingen over de ligging, het klimaat, de aangrenzende staten, de bewoners en hun karakter, de grootte, de bestaansmiddelen, de welvaart, de vrijheid, de militaire kracht, de rechtspraak, enzovoort gevuld. In
die gevallen waar een enkele keer weI eens werd overgegaan tot het invullen
met getallen, sprak men schamper over 'Tabellenstatistik' en 'Tabellenknechte'. Met cijfers kon men nooit het wezen van staten beschrijven.
Dit systeem van Conring heeft de Duitse Universitiitsstatistik tot in het begin van de negentiende eeuw volledig beheerst en zijn hoogtepunt zelfs bereikt in de tweede helft van de achttiende eeuw in de zogenaamde Gottinger
School van Achenwall en Schiozer. Ook in het buitenland yond het wijde
verbreiding. Zo was bij ons Adriaan Kluit (1735-1807), de eerste hoogleraar
Geschiedenis en Oudheidkunde en ook de eerste die het yak statistiek do17
ceerde, een volgeling van dit Duitse systeem.
Wanneer men naar publikaties ziet, kan gezegd worden dat bij ons zowel de
Tegenwoordige Staat als Luzacs Hollands Rijkdom (1780-1783) elementen
bevat die aan deze beschrijvende Duitse 'Staatenkunde' verwant zijn, maar
dat hier geen traditie van getrouwe nabootsing ontstaan is. Hetzelfde geldt
voor Frankrijk en Engeland, waar weI vertalingen van enige van deze Duitse
werken werden gepubliceerd (door D.F. Donnant, Duquesnoy en W. Hooper I8 ).
Wanneer wij ons dan afvragen of deze Duitse vorm van statistische beschrijving iets voor Goldberg heeft betekend, dan dient gezegd te zijn dat
die maar van geringe invloed kan zijn geweest. Goldberg ging het erom gegevens te verzamelen; iets dat de Duitsers niet deden. De Duitse Statistik
richtte zich op het staatslichaam; Goldberg op de economische bedrijvigheid. Goldberg combineerde reizen met enqueteren en corresponderen; de
Duitse Universitatsstatistik hield (vergelijkende) beschouwingen vanuit de
studeerkamer. De vraagstelling in Goldbergs enquete was in belangrijke
mate geconstrueerd rond de produktiefaktoren grond (standplaats van de fabrieken), kapitaal (grondstoffen en machines) en arbeid (soorten werkne-
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mers en prijs van hun arbeid). Daamaast werd informatie gevraagd over
transport(middelen) en handel. Oit staat ver van de Duitse beschrijvingen

af. 19

Er is nog een derde mogelijkheid vanwaar Goldberg zijn 'systema' gehaald kan hebben: Frankrijk. Men kan de Franse ambtelijke statistiek laten
beginnen met de enquete die Colbert in 1664 lanceerde. Maar zijn pogingen
hadden eigenlijk alleen maar succes in Canada. Men kan daarom beter
maarschalk Vauban, doorgaans beter bekend wegens zijn vestingbouw, voor
Frankrijk als de eerste beschouwen die zich zowel op het theoretische als
praktische vlak met statistieke werkzaarnheden heeft beziggehouden?O In
zijn Methode genera lie et laciUe pour laire le denombrement des peuples
uit 1686 komt hij bijvoorbeeld met nieuwigheden als de noodzaak voorgedrukte tabellen en vragenlijsten te laten gebruiken om op die manier van de
vergelijkbaarheid van de gegevens verzekerd te zijn. Zo wi! hij ook niet alleen het aantal mensen weten, maar deze laten indelen naar geslacht, leeftijd
en beroep. Hij vindt ook dat aan een volkstelling een telling van de gronden,
het vee en de molens gekoppeld moet worden. Andere namen uit de tijd
rond 1700 van personen die zich inzetten voor het systematisch aanleggen
en gebruiken van statistieke gegevens zijn die van Fenelon (1651-1711) en
de abt van Saint-Pierre, die het periodiek houden van tellingen bepleitte en
de oprichting van een Bureau voor Statistiek. 21 Het was een idee, dat ook al
eerder door Leibniz was verkondigd en dat in 1756 in Zweden ook werkelijk werd uitgevoerd. In Frankrijk kwam in 1784 Necker er opnieuw mee
voor de dag in zijn Idee sur l' etablissement d' un bureau central de recherches et de renseignements. Het streven om een 'Tableau Economique', zeg
maar versimpelend een mislukte voorloper van de huidige Nationale Rekeningen, te construeren, was hieraan natuurlijk niet vreemd. In dit kader past
ook het op 80 pagina's uitgewerkte voorstel van Quesnay, in 1758 gel anceerd als Questions interessantes sur la population, l' agriculture et le commerce, proposees aux academies et autres societes savantes des Provinces,
voor het verzamelen van gegevens over de geografische situatie, de klimatologische omstandigheden, de inwoners, alle economische sectoren, de waterwifen, de stedelijke consumptie en de heersende economische opvattingen.
In feite gaat het in Frankrijk om de samenvoeging van een aantal ontwikkelingen die zich tot dan toe op het gebied van de statistiek hadden voorgedaan. Allereerst omvatte dit een grote belangstelling voor het verzamelen
van kwantitatieve gegevens, een streven dat terugging op de geschriften van
de Engelse politieke rekenkunde en van Vauban. Vervolgens goot het zich
in de vorm van region ale optekeningen. In dit opzicht sloot het aan bij de
enquetes van de intendanten in hun Generalites waaraan de circulaire van

V AN DER WOUDE GOLDBERG-ENQuETE

25

Colbert van 1664 ten grondslag lag. Dit systeem perfectioneerde zich in veel
provincies in de enquetes van de intendanten van 1697, 1730, 1745 en
1764. 23 Tenslotte werd er een flinke scheut van de Duitse Staatenkunde, zij
het op regionaal niveau, ingegoten door ook uitvoerig aandacht te schenken
aan geografische aspecten, aan de kerkelijke situatie en de adel, aan gewoonten, voorkomende ziekten, voeding, de geschiedenis van het gebied,
opvailende bouwwerken, grote mannen, en dergelijk meer. Deze Duitse invloed kan men ook bespeuren in bijvoorbeeld het 'Tableau de l'Europe' dat
abbe RaynaI schilderde in zijn veelgelezen Histoire philosophique et politique des etablissements et du commerce des Europeens dans les deux Indes
(1771) en in het meesterwerk van de comte de Mirabeau, De La monarchie
prussienne sous Frederic Le Grand (1788).24
Deze ontwikkeling kwam tot een uitbarsting van welhaast koortsachtige
activiteit in de periode van het Directoire en het Consulaat, precies dus in de
jaren waarin ook Goldberg zijn statistische werk deed en staat bekend als
5
'l'age d'or de la statistique des Prefets'.2 Vele delen van deze beschrijvingen van de departementen zijn gedrukt, nog veel meer liggen onuitgegeven
in de archieven. Het bij ons bekende Aperru sur La Hollande van Baron
d' Alphonse is een nakomertje in deze produktie. Inhoudelijk vertonen zij
met variaties een bepaald stramien, waarin gewoonlijk een historische beschou wing voorop gaat en vervolgens topografische en geografische gegeyens komen met betrekking tot zaken aIs grondsoort, kanalen en rivieren,
delfstoffen, temperaturen en neerslag. Daarna kunnen hoofdstukken volgen
over de bevolking, zowel haar aantal aIs gewoonten, voeding, kleding, ziekten, sterften en geboorten en wat dies aI meer zij. Bestuurlijke indelingen,
rechtspraak, onderwijs, armenhuizen en monumenten worden vaak daarop
besproken. De onderdelen waarvoor Goldberg verantwoordelijk was (landbouw, nijverheid, handel en verkeer) volgen dan meestal. Het geheel, aile
hoofdstukken, zijn doorspekt met tabellen die zowel 10uter met cijfers gevuld kunnen zijn aIs ook met meer beschrijvende opmerkingen.
Wanneer wij ons wederom afvragen of het werk van Goldberg sterke
overeenkomst vertoont met deze regionaIe statistische rapporten, dan kan
het antwoord aileen maar luiden, dat dat niet te beoordelen vaIt, omdat
Goldberg zijn werk nooit heeft kunnen afmaken. Een verwerking van de
door hem geenqueteerde gegevens in een eindrapport ontbreekt. Het is zeer
weI denkbaar dat dit overeenkomsten vertoond zou hebben met de econonomische hoofdstukken in de rapporten van de prefecten. Maar zeker is dat
geenszins. Wellijkt het erop, dat hij het soort gegevens verzamelde dat men
ook daar vindt. Nergens heb ik echter kunnen vinden dat het door hem aangewende systeem van een reis in combinatie met enquete, werd toegepast.
In dit opzicht - wat het inzamelen van de gegevens dus betreft - mag hij ge-
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rust uniek worden genoemd en is zijn trots op wat hij 'mijn systema' noemde, begrijpelijk.
Alhoewel ... Sir John Sinclair bepleitte in zijn in 1791 gepubliceerde Statistical Account of Scotland, een werk dat sterk onder de invloed van de
Duitse Staatenkunde staat, het uitzenden van 'Statistical Missionaries,26. En
in de zomer van 1800, juist op het moment waarop Goldberg, Kops en
Rouppe aan hun economische reis waren beg onnen, werden in het departement Eure de leerlingen van de Ecole Centrale gedurende hun vakantie gerecruteerd voor 'un voy.¥e statistique sur la topographie natureIle, l'agricul2
ture, les arts-et-metiers . In het jaar 1799 werd Charles Edouard Coquebert
de Montbret benoemd tot Franse commissaris voor de handelsbetrekking te
Amsterdam. Deze Coquebert de Montbret was een van degenen, die het
meest intensief betrokken waren bij het verzamelen van statistische gegevens in Franlcrijk na 1795 28 . Goldberg woonde in 1799 al in Den Haag.
Maar het is nauwelijks denkbaar, dat de Amsterdamse makelaar en zeeverzekeraar, toen Agent van de Nationale Economie, niet in 1799 en 1800 met
deze Franse zaakgelastigde in contact zal zijn gekomen, voordat hij met het
plan van zijn reis op de proppen kwam. Zoals weI meer voorkomt, hingen
deze zaken klaarblijkelijk in de Iucht en werd er vermoedelijk zelfs weI vaker over geschreven dan aIleen door Sir John Sinclair. Wij zouden daarom
graag beschikken over een inventarislijst van Goldbergs particuliere bibliotheek.
In de wetenschap blijft er altijd te wensen over.

NOTEN

* Lezing gehouden op het Rijksarchief in de Provincie Overijssel op 1 februari 1991 ter
gelegenheid van de presentatie van Th.L.M. Engelen, J. Folkerts en F.M.M. Hendrickx (red.),
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Van structuur naar ontsluiting

i

B. J. V AN ELDEREN

1. Inleiding
Als nieuwe loot aan de stam van de historische wetenschappen heeft de Culturele en Historische Informatiekunde het niet nagelaten om eigen mores te
ontwikkelen.2 Zo wordt bij het gebruik van de computer voor de opslag,
bewerking en analyse van historisch bronnenmateriaal de stelregel gehanteerd dat de gegevens integraal in de database moeten worden opgenomen.
Pas wanneer de inhoud van een bron zo volledig mogelijk in een bestand of
meerdere bestanden is ingevoerd kan met behulp van de computer inform atie worden gegenereerd ter beantwoording van een vraagstelling. Doordat de
resultaten daarvan dan nog altijd kunnen worden geconfronteerd met de originele gegevens in de bronnen wordt een zekere mate van coherentie tussen
3
de bron en de bestanden gerealiseerd.
Het karakter van historisch bronnenmateriaal staat een volledige verwezenlijking van dit ideaal echter in de weg. Om te beginnen zullen de gegeyens uit de bron in een rigide bestandsstructuur moeten passen. Dat betekent
dat de bron moet worden vormgegeven naar een sjabloon dat nog het meest
doet denken aan een rechthoekige tabel waarvan de rijen en de kolommen
vaste afmetingen hebben. Maar zo'n vaste, regelmatige structuur zal niet
vaak in een bron ontdekt kunnen worden: in vroeger tijd zal geen rekening
zijn gehouden met de bokkesprongen die modeme historici met hun computers en bronnen uitvoeren.
Binnen het vakgebied van de Culturele en Historische Informatiekunde
wordt naarstig gezocht naar methoden om deze kloof tussen historisch materiaal en moderne opslagtechnieken te overbruggen. Dit heeft geleid tot een
nieuwe invalshoek die dwars staat op de bij informatici vigerende methoden. Niet langer wordt de informatie in de dwangbuis van een bestandsstructuur gewrongen. Om een bron in een of meer bestanden onder te brengen zal men omgekeerd te werk moeten gaan: de structuur van de bron
4
wordt als sjabloon genomen voor de structuur van de database. Deze nieuwe visie heeft tot verrassende resultaten geleid. Maar de structuur van de bestanden waarin historisch materiaal ligt opgeslagen wordt vaak zo complex
dat er alleen nog met behulp van speciaal voor die be standen vervaardigde
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programma's informatie uit kan worden verkregen. Daarnaast kan een bron
een zeer duideIijke interne structuur bezitten maar is de invulling daarvan
nog steeds grillig en onvoorspelbaar, zowel naar inhoud ais formeel naar
vorm.
Mogelijkerwijs kan in dergelijke gevallen een minder ver reikende doelstelling uitkomst bieden. Veel bronnen zijn weI beschikbaar voor het publiek, al dan niet in gepubliceerde vorm. Terwijl een volledige opname van
de gegevens uit die bronnen in bestanden vele mensjaren werk kan kosten
zou er al veel gewonnen zijn wanneer de toegang tot die gegevens geautomatiseerd zou worden. Het gebruik van twee media naast ellcaar, een transcriptie van een bron en een programma waarmee snel bepaalde typen informatie in die transcriptie zijn op te sporen, heeft als voordeel dat de moeilijke
integrale omzetting van een bron naar be standen kan worden uitgesteld of
zelfs geheel achterwege kan blijven. Een geautomatiseerde ontsluiting van
een bron is vooral goed toe te passen wanneer de bron weI gevormd is naar
een duidelijk te herkennen interne structuur terwijl de gegevens die in die
bron voorkomen toch nog grillig in voorkomen en inhoud zijn. Een voor
deze benadering geschikte bron moet te ontleden zijn in repeterende onderdelen met daarin te onderscheiden typen informatie waarvan een deel op een
niet te beredeneren wijze ontbreekt Met een geautomatiseerde ontsluiting is
het dan mogelijk om die delen in de bron waarin een bepaald soort of type
informatie weI voorkomt snel en doeltreffend te onderscheiden van delen
waar dat niet het geval is. In het ontsluitingsprogramma zullen dan ook niet
gegevens uit de bron zelf zijn opgenomen maar informatie over die gegeyens. Meestal zal die informatie betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van bepaalde typen gegevens. De uitvoer van het programma kan worden aangeduid als 'meta-informatie': informatie over informatie.
Een voorbeeld van een historische bron met een duidelijke structuur maar
met een grillige en onvoorspelbare invulling daarvan is de Goldberg-enqueteo Het karakter van deze bron verhinderd een probleemloze opname van de
gegevens in bestanden. Een programma ter ontsluiting van de gegevens lag,
zoals uit het navolgende zal blijken, weI binnen de mogelijkheden.

2. De bron
Met de uitgave van de transcriptie van de bedrijfsenquete van Johannes
Goldberg uit 1800 in het departement van de Oude IJssel is historisch materiaal van grote waarde toegankelijk gemaakt voor het publiek. 5 De respondenten op de enquete hebben op de vragen van Goldberg antwoorden gegeyen die uniek zijn wat betreft de persoonlijke inslag en de rijkdom aan details. De Agent van Nationale Oeconomie, Johannes Goldberg, verzond in
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1800 enqueteformulieren naar de departementa1e besturen in de Bataafse
Republiek en verzocht hen de formulieren door te sturen naar de
municipaliteiten in hun gebied. Deze twee in elkaar gevouwen folio
formulieren waren voorzien van voorgedrukte vragen, geordend in rubrieken. Drie bladzijden van deze formulieren moesten worden ingevuld door
het gemeentebestuur en de vierde bladzijde moest door dat bestuur worden
vermenigvuldigd en aan de fabrikanten in hun gemeente worden doorgestuurd. De fabrikanten werden verondersteld de formulieren in te vullen en
ze aan het gemeentebestuur te retourneren. Het gemeentebestuur kon dan
vervolgens een pakket met fabrieks-enquetes en een gemeente-enquete aan
het departementale bestuur terugzenden.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de overlevering van twee soorten documenten: formulieren met vragen die zijn beantwoord door de lokale autoriteiten, de gemeente-enquetes, en formulieren met vragen en de bijbehorende
antwoorden van fabrikanten, de fabrieks-enquetes.
3. De problemen
De activiteiten van de pionier Goldberg hebben geleid tot de eerste Stappen
van de Nederlandse overheid op het gebied van de overheids-statistiek, maar
deze stappen gingen onvermijdelijk gepaard met kinderziekten. Hier volgen
puntsgewijs enige opmerkingen bij deze eerste bedrijfs-enquete:

*

*

Niet alleen de introductie van iets onbekends als een enquete maar ook
de organisatie van het geheel heeft er toe bijgedragen dat de respons op
deze enquete niet makkelijk in een overzicht te vangen is. De documenten die zijn aangetroffen blijken zowel uit grote gemeenten als uit gehuchten die niet als zelfstandige gemeente te boek stonden afkomstig te
zijn. Bovendien zijn er gemeenten die vanuit hedendaags oogpunt zonder twijfel uitverkoren zouden moeten zijn voor deelname aan de en quete niet vertegenwoordigd in het materiaa1: Deventer is hiervan een voorbeeld.
Ook een vergelijking van de antwoorden van de afzonderlijke
enqueteformulieren wordt bemoeilijkt door de afwezigheid van vele antwoorden. Zowel de gemeente-enquete als de fabrieks -enquete zijn vaak
maar half en slecht ingevuld. Ben indicatie voor een reden daartoe kan
worden gevonden in de opmerking die Roelof ten Oever, een bierbrouwer en geneverstoker uit Hoogeveen, ongeveer halverwege zijn formulier van de fabrieks-enquete heeft opgetekend: ' Nu kan ik er niet meer
van schrijven om het mij verstand te boven gaet. Roelof ten Oever. ,6
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*

Dit laeuneuze karakter van de bron blijft in de publieatie van de transeriptie onveranderd gehandhaafd. Daardoor ontstaat een onvoorspelbare
verzameling van gegevens. Op het ene enqueteformulier is een groep
vragen beantwoord die op een ander formulier deels weI en deels niet
zijn beantwoord.
In het geval dat een historieus met behulp van het materiaal van de enquete
onderzoek wil gaan doen naar de lonen in het Departement van de Oude Ussel rond 1800 kan het laeuneuze karakter van deze bron de voortgang van
het onderzoek aanzienlijk hinderen. Vragen die gaan over de lonen van arbeiders kunnen worden gevonden in de fabrieks-enquete. Maar uit welke gemeenten is een dergelijke fabrieks-enquete teruggekomen? En zijn de vragen over lonen dan weI beantwoord? Deze historieus zal dus eerst inzieht
moeten krijgen in typen informatie die besehikbaar zijn voordat hij er ook
eeht inhoudelijk op in kan gaan. Hij zal, wanneer hij alleen de publieatie van
de transeriptie ter besehikking heeft, niet veel anders kunnen do en dan het
boek van voor tot aehter door te bladeren om eerst te inventariseren of hij
weI toe gang heeft tot voldoende gegevens om zijn vraagstelling te handhaven. De index die aehter in het boek is opgenomen kan geen uitsluitsel geven omdat daarin sleehts namen van personen en plaatsen zijn opgenomen.
4. De oplossing

Een oplossing voor de gesehetste problemen wordt geboden door het
7
eomputerprogramma GOLDBERG 3.0. Het programma valt in twee delen uiteen. Het eerste deel verse haft per gemeente een overzicht van de binnengekomen doeumenten en de gegeven antwoorden. De gebruiker kan uit een
menu een gemeentenaam kiezen waarna het programma aangeeft of er een
gemeente- en/of fabrieks-enquete van die gemeente is aangetroffen. Van elk
van de doeumenten die vanuit deze gemeente is geretourneerd geeft het programma bij elke vraag aan of deze is beantwoord of niet. Het gaat hier dus
uitsluitend om een bevestiging of ontkenning van de aanwezigheid van informatie, en niet om de informatie zelf; die wordt niet door het programma
gegeven maar moet worden opgezoeht in Fabrieken en trafieken.
Het tweede deel van het programma werkt in feite in omgekeerde volgorde. De gebruiker kan hier aangeven welke soort informatie gewenst is en het
programma groepeert dan alle doeumenten waarin dat soort informatie kan
worden aangetroffen. De historieus die iets wil weten over de lonen in het
Departement van de Oude Ussel, kan de vragen uit de fabrieks-enquete die
op dat onderwerp ingaan markeren in het programma. GOLDBERG 3.0 zoekt
dan aBe fabrieks-enquetes bij elkaar waarin op al die vragen een antwoord is
gegeven. Ook hier gaat het niet om het antwoord zelf maar om de aan- of af-
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wezigheid van een bepaald soort informatie. Met de uitvoer van het programma is zoeken van de werkelijke informatie in Fabrieken en trafieken
niet meer de tijdrovende bezigheid die het eerst was: de onderzoeker weet
nu exact waar de gewenste soort informatie zich in het boek bevindt.

5. Tenslotte
Wanneer het in een database onderbrengen van de gegevens uit een bron op
de korte termijn moeilijk valt te verwezenlijken kan de hier gepresenteerde
methode als een relatief eenvoudig te realiseren tussenoplossing uitkomst
bieden. De bronnen die voor deze behandeling in aanmerking komen moeten dan weI aan een aantal voorwaarden voldoen. De integrale opname van
een bron in een database, bevraagbaar met algemene of speciaal vervaardigde programma's, blijft in eerste instantie een na te streven doel. Historisch bronnenmateriaal heeft echter ook zonder het gebruik van de computer
het ontfutselen van informatie niet altijd van harte toegestaan. De inschakeling van de computer kan een nieuwe dimensie toevoegen aan het historisch
onderzoek maar daarbij moet de ge'investeerde tijd en moeite acceptabel zijn
in vergelijking met de resultaten. Het bouwen van een 'meta-systeem' ter
ontsluiting van de informatie op basis van de structuur van een bron heeft
als voordeel dat die investeringen tot een minimum beperkt blijven terwijl
de resultaten vooral te vinden zijn in een aanzienlijke tijdwinst bij het vinden van de juiste soort informatie.

NOTEN
De ontsluitingsmethodiek die in dit artikel wordt besproken is toegepast in het programma GOLDBERG 3.0. Dit programma is bedoeld ter ondersteuning van onderzoek waarbij gebruik
wordt gemaakt van de enquete naar de economische bedrijvigheid in de Bataafse Republiek uit
1800. De ontwikkeling van het programma heeft zich ten dele afgespeeld binnen het curriculum
Culturele en Historische Informatiekunde van de vakgroep Geschiedenis van de Katholieke
Universiteit Nijmegen. De vervolmaking en definitieve publicatie is verricht in samenwerking
met het Rijksarchief in Overijssel in de persoon van Jan Folkerts.
Dankzij de opmerkingen van Onno Boonstra en Franyois Hendrickx bij de vooriopige versie
van dit artikel is de leesbaarheid en foutloosheid van deze tekst significant groter geworden.
2
Zie voor een overzicht van de stand van zaken op het gebied van de Culturele en Historische Informatiekunde het themanumrner 'Geschiedenis en informatica ', Ti}dschriJt voor geschiedenis, 2 (1990), en : O.W.A. Boonstra, L. Breure, P.K. Doom (eds.), Historische informatiekunde . Inleiding tot het gebruik van de computer bi} historische studies (Hilversum, 1990).
3
O.W.A. Boonstra, 'Archieven en historische informatiesystemen', in: Cahiers voor geschiedenis en informatica, 3 (1989) 7-18, aldaar 7-9.
4
L. Breure, 'Het database management systeem als hulpmiddel in historisch onderzoek',
in: Cahiers voor geschiedenis en informatica, 1 (1988) 11-24, aldaar 15-16.
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5
Yoor details over de enquete, Johannes Goldberg en zijn activiteiten op het gebied van de
overheidsstatistiek raadplege men : ThLM. Engelen, J. Folkerts, F.M .M. Hendrickx (eds.), Fabrieken en trafieken in het departement van de Oude /Jsse/ (1800). De bedrijfsenquete van Johannes Goldberg (Zwolle, 1991) (hiema Fabrieken en trafieken) . De bron zelf bevindt zich in
het Algemeen Rijksarchief te Den Haag (Collectie Goldberg, inv. Of. 38).
6
Th.L.M. Engelen, J. Folkerts, F.M.M. Hendrickx (eds.), 66.
7
Het programma met handleiding wordt door het Rijksarchief in Overijssel, de uitgever
van de transcriptie, gedistribueerd: B. van Elderen, Handleiding. Zoek- en selectieprogramma
GOWBERG 3.0 (Zwolle, 1990). Het moge duidelijk zijn dat het programma aileen bedoeld is ter
ondersteuning van de transcriptie en daaraan niets toevoegt, aileen het werken ermee veraangenaamt. Het gebruik van het programma aileen, dus niet ter aanvulling van Fabrieken en trafieken, zou op een teleurstelling kunnen uitlopen.

De koptienden als bron voor de economische geschiedenis van het Gooi, 15001850·
K.PJ. JANSE

1. Inleiding

In recente economisch-historische literatuur wordt de periode van 1500 tot
1800 gekenmerkt als een fase van proto-industrialisatie. In deze fase ging de
bevolking van het platteland in toenemende mate niet-agrarische activiteiten
ondernemen, mogelijk gedwongen door een stijgende bevolkingsdruk, die
waren gericht op ver afgelegen exportmarkten. Aldus werd de industrialisatie van de Ige eeuw, waarbij de nijverheid zich zou concentreren in de steden, op het platteland voorbereid.
De veranderingen in de verhouding tussen agrarische en niet-agrarische
bestaansbronnen in relatie met de ontwikkeling van de bevolkingsomvang
kan in Nederland misschien voor geen enkele streek zo systematisch bestudeerd worden als voor het GooL Dit is te danken aan een zeer bijzondere
bron, het archief van de Gooise 'koptiende', die door een gelukkige omstandigheid, namelijk de grote historische belangstelling van de Hilversumse
notaris Alb. Perk (1795-1880) na de beeindiging van de koptiendheffing in
1846 bewaard is gebleven. 1
Het koptiende-archief is thans aanwezig in het Provinciaal Rijksarchief in
Noord-Holland te Haarlem. Het grootste deel van het archief wordt ingenomen door een indrukwekkende reeks gaderboeken uit de jaren 1502-1835.
Uit deze periode van 334 jaren zijn voor ruim 260 jaren de gaderboeken bewaard gebleven. De meeste hiaten betreffen de I6e eeuw, maar ook voor
deze peri ode is meer dan de helft van de gaderboeken aanwezig, uit ieder
decennium minstens vier. Vanaf 1580 (tot 1835) ontbreken slechts de boeken van 31 jaren. Voornamelijk onder de I6e eeuwse registers is een aantal
incompleet, door vocht aangetast of door restauratie minder goed leesbaar
geworden. Toch zijn er veel meer complete en goed leesbare I6e eeuwse gaderboeken aanwezig dan ik voor mijn onderzoek heb kunnen gebruiken.
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De gaderboeken van de koptiende geven voor elk jaar voor geheel Gooiland per plaats de naam van de betalers en het aantal spinten (inhoudsmaat)
en koppen (= 1/8 spint) graan dat zij verschuldigd waren. Het betreft de
plaatsen: Naarden, Oud en Nieuw Bussum, Huizen, Blaricum, Laren en
Hilversum en vanaf 1511 Muiderberg. 2 Tot en met 1586 waren er ook in
Loosdrecht en Kortenhoef enkele koptiendplichtigen. 3 De heffing der koptienden had een bijzonder karakter omdat de heffing niet een tiende van de
oogst betrof. De verschuldigde hoeveelheid was daarentegen afhankelijk
4
van de grootte van het land dat men bezat. De tiende werd niet alleen in natura gefud. Iedere tiendplichtige stond weliswaar te boek met een bedrag in
graan, maar de meeste gaderboeken beginnen met een omrekeningstabel
voor rogge en voor half rogge / half gerst in de voor dat jaar geldende prijzen, vastgesteld door de magistraat van Naarden. Betaling in geld was dus
mogelijk, maar in de gaderboeken treffen we steeds de te betalen hoeveelheden rogge en gerst aan.
In dit artikel zal aangetoond worden dat de gegevens uit de gaderboeken
van de koptienden gebruikt kunnen worden om de grootte-structuur van het
landbouwbedrijf in grote trekken te reconstrueren. In combinatie met gegeyens over de omvang van de bevolking en van het landbouwareaal, bekend
uit andere bronnen, maakt deze bron het mogelijk inzicht te krijgen in de bestaansrniddelen van de Gooise bevolking in de periode 1500-1850. Welk
deel van de bevolking over voldoende agrarische bestaansmiddelen beschikte en welk deel mede of volledig afhankelijk was van niet-agrarische activiteiten kan langs deze weg geanalyseerd worden.
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen. Eerst zal kort worden
ingegaan op de literatuur over de landbouw op de zandgronden, in het bijzonder die in het GooL Daama voIgt de analyse van de gegevens van de
koptienden: wat voor informatie geven de gaderboeken en hoe is deze voor
het onderzoek te gebruiken. De resultaten van deze analyse worden vervolgens afgezet tegen de demografische ontwikkeling van het Gooi tussen
1500-1870, waama eerst de landbouw en vervolgens de niet-agrarische bestaansbronnen besproken worden.
2. De landbouw en het grondgebruik in het Gooi

De landbouw op de zandgronden in Oost-Nederland kan in grote lijnen als
voIgt gekarakteriseerd worden. De akkerbouw was over het algemeen het
belangrijkst; het vee diende vooral voor de mestvoorziening. De weidegronden waren grotendeels in gemeenschappelijk bezit en gebruik. Het gebruiksrecht was in principe voorbehouden aan de 'markegenoten'. Na de oogst
werd ook het bouwland als stoppelweide voor het vee gebruikt. Plaggenbe-
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me sting werd overheersend naarmate de verhouding tussen het bouwland en
de beschikbare weidegronden ongunstiger werd. De voor het boerenbedrijf
benodigde woeste grond beperkte de uitbreiding van het bouwland ten koste
van deze woeste grond.
De produktie geschiedde grotendeels voor de eigen consumptie. Dit betekent overigens niet dat regionale markten niet van belang waren. De agrarische beroepsbevolking bestond voornamelijk uit mensen die binnen het eigen bedrijf werkten. Boeren vormden 60-70% van de beroepsbevolking.
Door een in vergelijking met de landbouw in de kustprovincies geringe specialisatiegraad en door het gebrek aan kapitaal was de arbeidsproduktiviteit
5
laag.
In het Gooi was de toestand vergelijkbaar. Het bouwland lag bijeen rond
de dorpskomrnen op de 'engen'. Dit waren de delen die zich door bodem6
kundige omstandigheden het best leenden voor ontginning. Het bouwland
was waarschijnlijk merendeels in eigendom van de boeren zelf, maar het gebruik was weI onderhevig aan bepaalde door de praktijk gestelde en door de
dorpsgemeenschap afgedwongen regels in verband met het feit dat de kavels
op de engen direct op elkaar aansloten. 7
Uit de Informacie van 1514 zou op te maken zijn dat er in die tijd rond
400 morgen bouwland in het Gooi geweest moet zijn. Later heeft De Vrankrijker deze schatting op grond van de koptiende-boeken herzien tot plm. 800
morgen. Bij de opmetingen voor het kadaster in 1832 werd 2623 ha (plm.
8
2685 morgen) land als bouwland gekwalificeerd. De toename van het
bouwland is grotendeels ten koste gegaan van de gemeenschappelijke woeste grond, de heide.
Winterrogge was van oudsher het belangrijkste gewas. In de 1ge eeuw besloeg dit nog ongeveer plm. 1/3 van het areaal. Daarnaast werd aanvankelijk
waarschijnlijk ook veel gerst verbouwd. De teelt van boekweit kan al in de
15e eeuw zijn ingevoerd en, zoals elders het geval was, in de loop van de
16e en 17e eeuw meer zijn ingeburgerd. De meest gebruikte vruchtwisseling
bestaat dan uit de afwisseling van rogge en boekweit. 9 De ontginningen in
de 16e en 17e eeuw gingen waarschijnlijk grotendeels gelijk op met de uitbreiding van de boekweitteelt en van de bijenhouderij. In de 1ge eeuw was
boekweit met plm. 5/12 deel van het areaal het belangrijkste gewas.
De teelt van de aardappel verbreidde zich in de loop van de 18e eeuw.
Vanaf 1732 werd bijv. ook de koptiende (de 'elfde schoof') van de aardappeloogst in de Blaricumse 'bouwvenen' gefud. lO In 1840 besloeg deze teelt
plm. 1/4 van het areaa1, waarna dit nog toenam tot een derde dee1 rond 1870.
Volgens Van Hengel was de verbouw van aardappelen tusen 1830 en 1870
'buitengewoon' toegenomen." Rond 1870 had ieder hoofd van een huisge-
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zin in de 'mindere stand' weI een aardappelakkertje in pacht als aanvulling
12
op het karige loon.
Een klein deel van het bouwland was gelegen in de veengebieden aan de
randen van het Gooi. Het veengebied bij Loosdrecht werd waarschijnlijk
voomamelijk door Loosdrechters gebruikt, aanvankelijk vooral voor het steken van turf. De exploitatie van dit gebied werd in de 15e en 16e eeuw inten siever .13 De ontginning was hier pas in de loop van de 17e eeuw voltooid.
In 1632 vinden we hier zowel bouw- als weilanden.14 De zogenaamde
bouwvenen bij Blaricum waren voor een deel al begin 16e eeuw in gebruik.
In 1780 werd hieraan nog het Molenveen (19 morgen) toegevoegd!S
Nog rond 1870 werd het meeste vee voor de mestvoorziening gehouden.
Het houden van koeien voor de melk of van schapen voor de wol was van
secundair belang. Ook vetweiderij was niet zo belangrijk. Het houden van
varkens geschiedde rond 1870 voomamelijk door boeren en 'burgers', maar
was toen niet van groot belang, evenmin als het houden van geiten en bokken door ' minvermogenden ' . Deze laatste groep vulde zijn voedselpakket
bijvoorbeeld aan door het houden van een aantal kippen in en om het huis.
De wei- en hooilanden zijn in twee categorieen te onderscheiden. Ten eerste het weiland in prive-eigendom: hiertoe behoren de weilanden tussen
Naarden en Muiderberg. Zoals later zal blijken werd over een deel hiervan
koptiende betaald. Mogelijk waren ze vroeger bebouwd geweest: een deel
van deze weiden werd aangeduid als 'ackers' , een Gooise landmaat, die te16
gelijk een aanduiding van het oorspronkelijk gebruik lijkt te zijn.
De 'maatlanden,17 bij Blaricum en Huizen waren eveneens prive-eigendom. Deze graslanden waren in gebruik als hooiland. Het waren gronden die
regelmatig door de zee werden overspoeld. De afzetting van slib die dan
plaatsvond verhoogde de vruchtbaarheid van het land, al werd het gebruik
18
ervan hierdoor bemoeilijkt In de 16e eeuw was een groot deel van de
maatIanden bij Huizen eigendom van inwoners van Naarden en van enkele
andere Noordhollandse steden, in het bijzonder Monnikendam!9 Volgens
Sebus zouden de maatlanden vroeger veengronden geweest zijn, die aanvankelijk ook gemeenschappelijk eigendom waren. Later waren deze dan in slagen verdeeld en ontgonnen. 20 De slagen werden 'zwaden' genoemd; ze waren in den regel twaalf voet breed, en liepen in de richting van de zee, honderden meters lang. Naderhand werden deze graslanden als eigendom beschouwd. Aan de kust had afslag plaats 21, waardoor men waarschijnlijk
later ter compensatie van dit verlies delen van de aangrenzende gemeen22
schappelijke weiden heeft afgesplitst en verdeeld. Over de maatIanden bij
Huizen en wellicht ook over die bij Naarden werd een tijns betaald aan het
klooster van Elten; later ging dit recht over op de Graaf van Holland. Dit
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kan zeer goed het karakter hebben gehad van een recognitietijns, vergelijkbaar met de 'copetijnsen ' .23
De verde ling van de wei- en hooilanden was al in de 16e eeuw ongelijkmatig. Alleen grotere boeien hadden weiland in bezit of konden dit pachten.
De beschikbaarheid van de tweede categorie, de gemeenschappelijke weidegronden, was dan ook voor de vele kleine boeren van groot belang.24 Het gemeenschappelijk bezit bestond uit een aantal weiden bij Naarden en uit de
Meenten: de Hilversummer Meent en de Huizer Meent, inclusief 'het Harde', het overgangsgebied tussen het grasland en de heide.
De Hilversummer Meent, die grotendeels bestond uit veengrond, was een
schraal weidegebied. Beter was het gesteld met de meentgronden langs de
kust, die regelmatig een nieuw sliblaag kregen. Het gebruiksrecht van de gemeenschappelijke gronden kwam toe aan de Erfgooiers. Men noemde dit het
recht van scharing. Het instituut van de Erfgooiers bestond reeds lang v66r
1500. Het erfgooierschap ging alleen van vader op zoon over. Deze beperking van de gebruikrechten tot de Erfgooiers was al in de Middeleeuwen
ontstaan, vermoedelijk onder invloed van een bevolkingstoename door immigratie. 25 Niet alleen was het aantal gerechtigden aan beperking onderhevig, ook werd het recht van ieder verscheidene malen aangepast aan de feitelijke situatie. Dit gebeurde door het opstellen van een nieuwe 'schaarbrief. Zo
werd in de schaarbrief van 1568 het schaarrecht van een gezin van 8 op 6
schaarbeesten gebracht 26
Op de gemeenschappelijke heiden en andere woeste gronden werden schapen geweid, plaggen gestoken, turf gegraven, hout gesprokkeld, heide gemaaid, enzovoort Schapen werden voomamelijk of uitsluitend gehouden
27
door inwoners van Laren en Hilversum. Het aantal schapen zou in de 16e
eeuw tussen 1000 en 2000 stuks geschommeld hebben. Bij tellingen in het
begin van de 1ge eeuw lag het rond 2500 stuks, in 1866 waren het er meer
dan 3000.28 Door de al of niet door de Erfgooiers geautoriseerde aanrnaak
van woeste gronden tot bouwland liep de oppervlakte ervan aanzienlijk terug. Zo zou in de periode 1730-1807355 morgen aan de gemeenschappelijke heide zijn onttrokken. 29 Het totale gemeenschappelijk grondbezit besloeg
in 1709 6732 morgen.
3. De Koptienden
In oorsprong was ook het koptiendrecht een kerkelijk recht, toekomend aan
het klooster van Elten. Bij de overdracht van het Gooise grondbezit van dit
klooster in 1280 aan de toenrnalige graaf van Holland, Floris V, moet het
koptiendrecht al bestaan hebben en aan het klooster gebleven zijn. Een deel
van de opbrengst van de koptiende was bestemd voor het onderhoud van de
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plaatselijke geestelijken. Omdat de inning van de tiende door de Eltense
kloosterlingen zelf niet uitvoerbaar was, werd het recht deze tienden te heffen al vroeg, in ieder geval sinds 1339, door het klooster in leen uitgegeven.
Leenmannen en -vrouwen stamden sindsdien eeuwenlang uit het Huis Nijenrode.
Een belangrijk deel van mijn onderzoek is erop gericht geweest vast te
stellen wat voor inforrnatie de gaderboeken precies bevatten. Het gaat daarbij om de volgende vragen:
1. Wie waren de koptiendbetalers? Waren dit altijd de grondbezitters of ook
weI de grondgebruikers? Vinden we alle grondbezitters in de boeken vermeld?
2. Over welk land waren zij koptiende verschuldigd? Betrof het al1een de
bouwlanden of ook andere gronden? Waren er bepaalde landbouwgronden
uitgezonderd?
3. Wat was het gebruikte tarief per oppervlakte-eenheid en bleef dit steeds
hetzelfde?
4. Werd er ook over nieuw ontgonnen land koptiende betaald?
Samengevat betreft het de vraag of de gaderboeken een representatief
beeld van het bezit aan landbouwgrond geven.
Teneinde over deze vragen duidelijkheid te krijgen, heb ik zoveel mogelijk eigentijds bronnenmateriaal met name uit het koptiende-archief zelf geraadpleegd. Het gaat daarbij om brieven, rekeningen, processtukken e.d. Bovendien is de inhoud van de gaderboeken zelf geanalyseerd en vergeleken
met andere bronnen die vergelijkbare inforrnatie bevatten.
Uit Middeleeuwse bronnen is over de aard van de koptiende weinig op te
maken. De enige, niet onbelangrijke aanwijzing is te vinden in enkele zogenaamde Bosbrieven. Dit waren reglementen voor het gebruik van het Gooi30
erbos. Uit de bepalingen van de bosbrief van 1437 blijkt dat het recht tot
houtkap in het Gooierbos gekoppeld was aan het betalen van tienden: 'een
ygelijcken dan tsijn te bewijsen, na dat hij tiende gave, als kostumelic is ..... '.
Waarschijnlijk waren alleen tiendbetalers 'gegoed' in het bos. Dit blijkt ook
uit de bepaling dat 'nyemant houtvesters te kiesen hij en si in den bos gegoet tot een schepell (d.i. 32 kop) tienden off dair en boven'. Het feit dat er
een recht ontleend kon worden aan het betalen van koptiende, benadrukt het
bijzondere karakter ervan.
Het eerste volledig bewaard gebleven gaderboek van de koptiende is dat
van het jaar 1503. Dit geeft echter net als de latere registers weinig inform atie omtrent de aard van de heffing. De koptiendbetalers worden erin opgesomd per woonplaats. Behalve de naam vinden we al1een het betaalde bedrag in spinten en koppen graan. Ben enkele keer vinden we erbij een ver-
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melding als bijvoorbeeld ' uyt het Huyzerboeck' . Zo 'n vermelding geeft aan
dat de woonplaats van de betaler van de tiende niet overeenkwam met de
plaats waar het land waarover tiend betaald werd zich beyond; in dit geval
bezat iemand van buiten Huizen land in het Huizerboek. Dit is voor het onderzoek alleen maar gunstig, omdat het gevaar van dubbeltelling van personen hierdoor verkleind wordt. Personen die in meerdere plaatsen grond bezitten worden zo slechts een keer geteld. WeI komen soms namen tweemaal
in een bepaalde plaats voor. Uit een vergelijking met latere boeken, waarin
dan deze twee posten met dezelfde naam samengevoegd worden, blijkt vaak
dat het om dezelfde persoon ging. Identificatie van personen en een controle
van de gegevens op naam in het algemeen is echter zo moeilijk en bewerkelijk en het aantal gevallen waarom het gaat zo gering, dat ik bij de verdere
bewerking deze fout niet gecorrigeerd heb, tenzij identificatie zeer gemakkelijk was. Anders was het met de laat 18e eeuwse en 1ge eeuwse gaderboeken. In deze tijd schreef men niet meer tienden over van de ene plaats naar
de andere. In plaats daarvan vinden we meestal de woonplaats van de persoon in kwestie vermeld als deze niet uit de plaats zelf kwam. Identificatie
is dan in de meeste gevallen weI mogelijk31 ; deze fout heb ik dan ook weI
gecorrigeerd.
Slechts zeer zelden vinden we bij een inschrijving een aanduiding over de
aard, ligging en grootte van het land waarvoor tiend betaald werd. Uit alles
blijkt dat de boeren zelf daarvan beter op de hoogte waren dan de tiendheffer. Bij mutaties gaven ze waarschijnlijk aIleen op dat een ander voortaan
(een deel van) hun tiende ovemam, zonder dat de tiendheffer wist om welk
land het precies ging. Moeilijk werd het voor de laatste als bijvoorbeeld een
grondbezitter zonder erfgenamen was overleden en degenen die zijn land
hadden overgenomen dit niet hadden opgegeven. In zulke gevallen en in geval van 'sluy' - dat is wanneer iemand een of meer jaren zijn tiende niet had
kunnen betalen - maakte de boekhouder weI eens aantekeningen met bijzonderheden over het land. Een verband tussen de grootte van het land en het
aantal betaalde koppen is hier echter meestal niet uit op te maken.
Uitzonderlijk is het gaderboek van 1530. In Naarden vinden we zeer vaak
bij de inschrijvingen de vermelding 'half groenlant'. Dit feit staat echter niet
op zichzelf: in Naarden en Muiderberg (later ook in Bussum/2 werd namelijk de koptiende niet uitsluitend in rogge gei'nd, maar gedeeltelijk in rogge
en gedeeltelijk in gerst. Archiefstukken die hier iets meer inzicht in verschaffen dateren uit het laatste decennium van de 16e een eerste decennia
van de 17e eeuw, een periode waarin de tiendheffer trachtte betaling van
tienden over nieuw ontgonnen landen te verkrijgen. Uit de brieven en processtukken die hierover bewaard zijn gebleven, blijkt dat er in die tijd wei-
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landen waren die koptiendplichtig waren. Koptiend wordt betaald 'niet aIleen van beteelde off besaeijde landen nemaer oock van weijlanden die in
geen quartieren van Hollant eenige thienden schuldigh sijn (... ) namentlijck
de buytendijksche landen leggende aen de kant van de suydersee, die altijt
geweijt ofte gehooijt werden .... jaerlicx moeten betalen een halff spint rogh
ende een half spint garste voor yder acker'. Dit gold ook voor de binnendijkse landen tussen Naarden en Muiderberg. 33
Opvallend is hier het gebruik van de term (landmaat) 'acker' voor weiland. Deze term werd in het verpondingskohier van 1630 aIleen in Naarden
34
gebruikt en alleen voor buitendijks weiland. Alle feiten wijzen erop dat aIleen de weilanden tussen Naarden en Muiderberg voor een deel tiendplichtig waren. We kunnen er alleen naar gissen hoe dit is ontstaan. Mogelijk
ging het om veengronden die aanvankelijk bebouwd werden (met gerst?3\
door inklinking en vergraving konden deze gronden later slechts aIs weiland
gebruikt worden. De Huizer maatlanden bestonden waarschijnlijk ook uit
veengronden, die deels vergraven, deels door de opdringende Zuiderzee verzwolgen zijn. Dit gebied werd echter waarschijnlijk van meet af aan alleen
tot grasland ontgonnen, zodat de graslanden hier aIleen tijnsplichtig werden.
Omdat de maatlandentijns aI door het klooster van Elten geheven werd, lijkt
het mij zeker dat er nergens zowel koptiende aIs maatlandentijns van hetzelfde land verschuldigd was.
De maatlandentijns komt terloops tersprake in de Informacie en in een l6e
eeuws penningkohier, waar men spreekt van de 'renmeyser die welcke dye
acchijnsse van dat tgroene lant gaert' .36 Met deze 'renmeyster' wordt de
rentmeester der Domeinen in Kennemerland bedoeld, die ook in later tijd
deze tijns inde. In 1655 werd deze tijns afgekocht voor f 2.400,=. Het is
waarschijnlijk dat dit bedrag werd omgeslagen over de eigenaren zelf, maar
dit blijkt niet uit de schaarse informatie die we erover hebben. De administratie van Domeinen vertoont juist in deze jaren een groot hiaat, zodat we
ook daar geen verdere bijzonderheden kunnen vinden. In de jaren voor 1655
37
zou men jaarlijks f 80,= voor deze tijns hebben moeten opbrengen.
Volgens een opgave uit 1583 hadden Naarden en Muiderberg toen 408
morgen weiland, binnen- en buitendijks. In 1630 waren dat ongeveer 750
morgen, waarvan ruim 294 'ackers', omgerekend ongeveer 96 morgen. In
Muiderberg, Naarden en Bussum werden in de l6e en l7e eeuw jaarlijks
600-650 spint rogge en gerst betaaId. Omdat er in deze plaatsen ook nog zeker 600 morgen bouwland was, is niet vast te stellen hoe de koptiendlast
over bouw- en weilanden verdeeld was. In ieder gevaI kan niet aI het land
hier tiendplichtig geweest zijn, want dan zou er veel te weinig koptiende betaald zijn. Zelfs als alleen over de 294 'ackers' tiende betaaId moest worden
dan komen we voor het resterende bouwland op een uitzonderlijk laag tarief
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uit, nl. ongeveer 4 kop per morgen. 38 Om deze redenen - de gegevens van
deze dorpen zijn niet vergelijkbaar met die van de rest van het Gooi - heb ik
besloten de koptiende-gegevens van Muiderberg, Naarden en Bussum verder buiten beschouwing te laten.
Voor Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum kan daarentegen met vrij
grote zekerheid gesteld worden dat men hier alleen over de bouwlanden
tiende betaalde. Het beeld zou enigszins vertroebeld kunnen worden door
lieden die ook weilanden bij Naarden in eigendom hadden. Voorzover dit
voorkwam moet dit van zeer ondergeschikt belang zijn geweest Het omgekeerde was veeleer het geval. Veel stedelingen bezaten weilanden in de Huizer maatlanden, die aan dorpelingen werden verpacht. 39
De volgende vraag die beantwoord moet worden is of men van aIle bouwlanden koptiende betaalde. Blijkens het al eerder genoemde proces over de
betaling van 'novale' tienden was dit geen vanzelfsprekende zaak. Oorspronkelijk moet al het bouwland tiendplichtig geweest zijn volgens een algemeen geldend tarief per oppervlakte-eenheid; m.i. kunnen we ervan uitgaan dat dit in 1503 nog het geval was. De meest gebruikte oppervlakte-eenheid was de schepel. Een schepel land was in principe de hoeveelheid die
met een schepel graan bezaaid kon worden. De opbrengst van de tiende was
dus niet afhankelijk van de jaarlijks wisselende oogst, maar in feite hestond
er oorspronkelijk een min of meer vaste verhouding tussen zaaizaad en tien40
de.
Een niet onbelangrijke reden voor het betalen van tiende over nieuw ontgonnen land moet lange tijd geweest zijn het daaraan gekoppelde recht op
houtkap in het Gooierbos. Het helang van dit recht, tot circa 1500 vermoedelijk groot, nam echter in de loop van de 16e eeuw door het verdwijnen
van het Gooierbos af. Er werd niet meer de hand gehouden aan de reglementering van de houtkap in het bOS.41 Met name de behoefte aan hout in Naarden kan hier een rol gespeeld hebben.42 De koptiende verloor daarmee zijn
positieve kant voor de boeren (anderen kapten ook zonder tegenprestatie).
De aftakeling van het bos ging zover dat het rond 1600 geheel verdwenen
was. Het feit dat aan de betaling van tienden een belangrijk recht kon worden ontleend dat v66r 1500 inhoud had, is een reden om aan te nemen dat
v66r de 16e'eeuw met de toename van de oppervlakte bouwland ook de opbrengst van de tienden nog gegroeid kan zijn. In 1504 was de totale opbrengst over geheel Gooiland bijna 2200 spint. In de 17e eeuw was de opbrengst nog vrijwel dezelfde; in de 18e en 1ge eeuw liep deze zelfs enigszins terug. Het teruglopen is voor een klein deel waarschijnlijk toe te schrijyen aan het verlaten (abandonneren) van bouwland, dat met name in de
eerste helft van de 18e eeuw moet hebben plaatsgehad. Belangrijker was
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m.i. echter het voorkomen van 'sluy'. Deze sluy kwam vooral in de boeken
voor als een bepaalde tiende niet meer gei"nd kon worden omdat men niet
meer kon nagaan wie daarvoor moest opdraaien. Een dergelijke post werd
vaak tientallen jaren en soms meer dan een eeuw lang nog in de boeken opgevoerd.
Dat de opbrengst van de tienden in graan niet groeide, terwijl er weI ontgonnen werd, is voor een deel ook toe te schrijven aan de contracten die in
de tweede helft van de 18e eeuw over nieuwe ontginningen werden gesloten, waarbij de tiende in geld werd vastgesteld. De meeste van deze contracten betroffen land in Hilversum, gelegen tussen Hilversum en 's-Graveland.
Het waren delen van de gemeenschappelijke heide, die met toestemming
van ' Stad en Lande' ontgonnen werden. Opdrachtgevers waren vrijwel zonder uitzondering de eigenaars van 's-Gravelandse buitenplaatsen. Deze ontginningen besloegen samen plm. 300 morgen. Uit het kadaster (1832) blijkt
43
dat een deel van dit land later met bos werd beplant.
Uit de stukken die bewaard zijn gebleven met betrekking tot een proces
over de tienden van nieuw aangemaakte 1anden wordt duidelijk dat men in
de 16e eeuw zelden of nooit ontginningen opgaf aan de tiendheffer als
nieuw tiendplichtig land. Het bouwlandareaal rond 1500 kan geschat worden op plm. 800 morgen.44 Volgens een opgave uit 1583 zou er toen over
859 (903 inc!. Muiderberg) morgen bouwland verponding verschuldigd zijn
geweest. Omdat men m.i. een verkeerde verhouding schepel-morgen gebruikt moet hebben (nl. 8 schepel in een morgen), moet dit aantal gecorrigeerd worden tot 1396 morgen (1466 morgen incl. Muiderberg).45 Bij de
opstelling van de nieuwe verpondingskohieren in 1630, enkele jaren nadat
tussen de tiendheffer en de dorpen overeenstemrning was bereikt over de
hefting van de nieuw ontgonnen landen (1623/26), yond men ruim 1800
morgen bouwland in het Gooi. Deze belangrijke toename van het areaal
bouw1and had niet tot een stijging van de opbrengst van de koptiende geleid. Bij de overeenkomsten tussen de tiendheffer en Naarden en de 5 dorpen in 1623/26 werden bepaalde bedragen in geld vastgesteld, die voortaan
jaarlijks voor de landbouwgrond die nooit opgegeven waren aan de tiendhefter zouden worden betaald (tabel 1). Uit het feit dat niet de grondbezitters zelf, maar stad en dorpen als geheel moesten opdraaien voor de kosten,
blijkt dat niet meer na te gaan was wie de eigenaren waren van deze grond,
waarover men ten onrechte nooit tiende was gaan betalen.
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Tabel 1. Schattingen en gegevens betreffende het aanwezige bouwland en toename van
het areaal, 1504-1630 in morgens en bedragen van de accoorden 1623126 over nieuw
ontgonnen land.
plaats

1504

1583

Muiderberg

72

70

497

528

}

{

113
en Naarden

8

47

218

306

82

Laren

131

Hilversum

146

Bussurn en

1630

}
Huizen
Blaricurn

toename

bedragacc.

1504-1630

1623/26

(485)

f 75,--

f 22,50

433

207

127

159

77

146

255

124

f 13,50

269

424

278

f31,--

f

10,--

}
De boeren hadden dus niet bijgehouden welke grond van oudsher tiendplichtig was geweest en welke niet. Zij beschouwden de tiendlast als een
persoonlijke verplichting, die op al hun land rustte. Bij overdracht van een
stuk land was het de gewoonte daarmee tegelijk een deel van de tiendlast
over te doen, ongeacht het nieuw ontgonnen land was of niet. Dit blijkt ook
uit diverse stukken uit het begin van de 17e eeuw: 'in alle vercoeppinge van
landen wordt geobserveert ten waere zijluyden enige landen vercoeppen die
thyenden vandien door malversatie assigneren op enige van de soberste aengemaeCte landen, op de welcke sij halve thijende sijn stellende,.46
In tabel I zijn de relevante schattingen van het landbouwareaal, uitgesplitst naar de verschillende dorpen, bij elkaar gezet. De schatting voor 1504
betreffende Muiderberg en Naarden is waarschijnlijk te laag. Hoewel deze
cijfers niet met grote zekerheid gegeven kunnen worden is het duidelijk dat
de in 1623/26 overeengekomen bedragen een weerspiegeling zijn geweest
van de feitelijke toename van het landbouwareaal in de voorafgaande periode.
In het vervolg wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het gebruikelijk
was bij verkoop, boedelscheiding etcetera van bouwland de tiendlast over
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het bouwland te verdelen, wat ertoe heeft geleid dat op den duur ook van het
nieuw ontgonnen land tiende betaald werd. De vrijwel gelijk blijvende
tiendlast raakte uitgesmeerd over een groter oppervlakte bouwland; het gemiddelde tarief per oppervlakte-eenheid moet dus zijn teruggelopen. Daardoor blijft het dus mogelijk uit het betaalde bedrag de grootte van het bezit
aan bouwland af te leiden, maar voor verschillende tijdstippen moet een ander tarief worden gehanteerd. Bij een dergelijke bewerking van de koptiende-gegevens is het mogelijk in grote lijnen de verdeling van het bezit aan
bouwland vast te stellen, zonder daarbij al te veel in details te kunnen treden, omdat niet iedere grondbezitter juist het gemiddelde tarief betaald zal
hebben.
Een kleine correctie op het tot nu toe geschetste beeld is nog nodig, omdat
niet al het bouwland dat volgens bijvoorbeeld de verpondingskohieren onder de dorpen Huizen, Blaricum, Laren en Hilversum viel, koptiendplichtig
was. De eerste uitzondering wordt gevormd door de bouwvenen bij Blaricum (op de grens met Eemnes). De tienden van dit complex werden apart
47
verpacht. De opbrengst hiervan was beduidend hoger dan die van de koptiende, omdat hier weI een deel van de oogst (de elfde schoof) werd gefud.
De omvang van dit complex (circa 30 morgen) is op het totale areaal bouwland in de vier dorpen echter gering. De tweede uitzondering betreft de zogenaamde Kerkelanden bij Loosdrecht, die onder Hilversum vielen. Dit land
behoorde (sinds 1481) grotendee1s aan de kerk van Naarden.48 In 1832 was
hier ongeveer 180 ha. (circa 185 morgen) bouw1and. Het is echter vrijwe1
zeker dat dit land grotendeels door Loosdrechters werd gepacht.
Voor het vaststellen van het gerniddelde tarief per p1aats op verschil1ende
tijdstippen heb ik zoveel mogelijk de schaarse expliciete informatie hierover
49
verzameld. Daamaast heb ik, mede om de gevo1gde werkwijze te toetsen,
een aantal vergelijkingen gemaakt met gegevens betreffende het grondbezit
uit andere bronnen. Dit onderzoek zal nu de revue passeren.

De 1nformacie van 1514
In de Informacie vinden we alleen bij Blaricum en Hilversum de grootte van
het bouwland opgegeven. Blaricum: 'zy hebben omtrent ... 300 schepel zaylants'. Hilversum: 'Seggen voorts, dat heur!. Kerspel groot es in zaylant omtrent 120 mergen, ende behoert hem1uyden eygen, ende wort bij hemluyden
selve gebruyct' (120 m. = 486 schepel). In de jaren 1503-1506 werden in
Blaricum en Hilversum respectievelijk 235 en 36250 spint betaald. Bij 5 kop
per schepe1 betekent dat resp. 376 en 579 schepel bouw1and.
Als de opgaven in de formacie juist zouden zijn, dan zou het tarief 6 kop
per schepel geweest moeten zijn. Het lijkt mij echter eerder zo dat de gegeyens in de Informacie aan de lage kant zijn. Het oorspronkelijke tarief, zoals
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dat nog in het begin van de 16e eeuw van kracht kan zijn geweest, kan dus 5
kop per schepel hebben bedragen. Het is echter niet met zekerheid te zeggen
dat het gemiddelde tarief in bepaalde plaatsen toen niet allager was.

De 16e eeuwse kohieren van de lOe en lOOe penning
De penningkohieren geven over het algemeen bijzonderheden over:
Onroerende goederen in gebruik bij de eigenaars:
A.
- huizen (meestal boven een bepaalde taxatiewaarde)
- hofsteden (waarschijnlijk ook boven een bepaalde waarde), meestal zonder
de grootte van het erf
- bouw- en weilanden
- diversen (bijvoorbeeld in Naarden: kool-, moestuinen, elders een enkele
molen).
B.

Onroerende goederen die verpacht zijn (op naam van de
pachter, meestal met vermelding van de eigenaar):
- bouwland
- weiland (over het aIgemeen meer dan de helft van de weilanden).

Ondanks de bezwaren die aan de penningkohieren kleven als bron voor ge5
detailleerd historisch onderzoek \ heb ik gemeend een aantal hiervan uitvoerig te moeten bestuderen, omdat penningkohieren en koptiendeboeken
een vrij unieke gelegenheid bieden tot enige toetsing over en weer. De bezwaren van de penningkohieren zouden met name zijn de onvolledigheid het armere deel van de bevolking werd niet belast en dus ook niet in de bron
vermeld - en de onbetrouwbaarheid - opgaven waren waarschijnlijk vaak
aan de lage kant, omdat het een belastingaangifte betrof. Soms vinden we de
huizen of de hofsteden niet vermeld, soms worden juist alleen de huizen opgesomd; de ene keer worden de 'paupers' weI vermeld (met de aanduiding
'exempt'), de andere keer weer niet, etcetera.
Een praktisch probleem is dat het niet aItijd met zekerheid te zeggen is of
een bepaald kohier volledig bewaard is gebleven of een volledige opgave
doet van aIle onroerende goederen in bezit/gebruik van de inwoners, dan
weI een aanvulling of correctie op een vorig (verloren gegaan) kohier geeft
Tiende penningkohieren zijn voor aile plaatsen in het Gooi voor de jaren
1543/44 en 1561/62 bewaard gebleven. Bovendien zijn er voor aile plaatsen
uit de jaren 1553-58 een of meer kohieren en zijn er voor Huizen, Laren en
52
Hilversum kohieren bewaard gebleven van de 100e penning van 1570.
Een eerste conclusie uit de bestudering van de penningkohieren is dat in
het midden van de 16e eeuw vrijwel al het bouwland (nog) door de eigenaar
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zelf gebruikt werd. Ditzelfde beeld komt ook al, hoewel met minder stelligheid, naar voren uit de Enqueste (1494) en de Informacie (1514). Behalve
de direct uit de penningkohieren te verzamelen informatie betreffende het
aantal huizen, de oppervlakte belaste bouwland, e.d. heb ik een viertal kohieren uitvoerig bestudeerd en vergeleken met de koptiendeboeken uit dezelfde tijd. Dit waren de penningkohieren van Blaricum (1544), Blaricum
(1561), Laren (1561) en Hilversum (1561). Koptiendeboeken zijn beschikbaar voor de jaren 1541 en 1545 en voor 1561.
Mijn bevindingen van deze vergelijkingen kunnen als voIgt worden samengevat In drie van de vier penningkohieren vinden we vrijwel evenveel
personen vermeld als in de koptiende-boeken. AIleen in het kohier van Hilversum ligt het aantal veellager, nl. 88 personen in het penningkohier tegen
190 in het koptiendeboek. Vergelijking op naam van de gegevens is niet alleen zeer bewerkelijk, maar leverde ook steeds een onbevredigend resultaat
op. Meestal was niet meer dan de helft van de namen over en weer te identificeren, en dan nog niet eens altijd met volledige zekerheid. Bovendien gaf
de vergelijking van de door deze personen betaalde koptiende met het aantal
schepels bouwland dat zij volgens het penningkohier moesten hebben, geen
duidelijk inzicht in het aantal koppen dat per schepel betaald werd.
Een betere overeenstemming werd verkregen door van beide reeksen gegevens een klassenindeling te maken en deze naast elkaar te leggen (zie de
tabellen 2 en 3). In het geval van Blaricum (1544) was het resultaat niet geheel overtuigend, in het geval van Hilversum (1561), zoals weI te verwachten was, in het geheel niet. Het was daarbij ook niet met voldoende zekerheid vast te stellen of het juist de groep van de kleinste grondbezitters was
die in het penningkohier ondervertegenwoordigd was.
De belangrijkste conclusie uit deze vergelijking moet echter eerder zijn dat
de nauwkeurigheid en de volledigheid van sommige penningkohieren te
wensen over laat, dan dat er getwijfeld moet worden aan de betrouwbaarheid van de koptiende-boeken. Oit wordt bevestigd door de vergelijking van
penningkohieren van dezelfde plaats uit verschillende jaren, die vaak grote
verschillen tussen deze kohieren laat zien.
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Tabel 2. De bezitters van bouwland volgens het penningkohier en volgens de gegevens van de koptiende (omgerekend met een tarief van 3 1/2 kop per schepel), inge-

deeld in klassen naar de grootte van hun grondbezit (in schepels), Blaricum 1561.
aantal schepels

<5

>5

>10

>20

penningkohier
koptiende

38

34

46

32

14
16

3
2

>40

tot.
aant.
pers.

89

96

Bron: zie noDI 52.
Tabel 3. De bezitters van bouwland volgens het penningkohier en volgens de gegevens van de kopliende (omgerekend met een tariefvan 3 1/2 kop per schepel), ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbezil (in schepels), Laren 1561.
aantal schepels

<5

>5

>10

> 20

penningkohier
koptiende

41

48

58

42

14
16

3

1

>40

tot.
aant.
pers.
104
119

Bron: zie noDI 52.
De verpondingskohieren uit de 17e en 18e eeuw
In 1632 werden in geheel Holland nieuwe kohieren van de verponding opgemaakt. Een eeuw later werd weer besloten geheel nieuwe kohieren op te
stellen, waardoor de kohieren van v66r 1732 meestal niet bewaard zijn gebleven. WeI zijn de totalen uit de kohieren van 1632 bekend. Uitzonderlijk
is het dan ook dat in Huizen een serle kohieren uit het laatste kwart van de
l7e en het eerste kwart van de 18e eeuw bewaard is geb1even. Het vroegste
53
hiervan, dat waarschijnlijk uit 1674 dateert, heb ik vergeleken met het koptiendeboek uit hetzelfde jaar (tabel 4). Het resultaat van deze vergelijking is
bevredigend.
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Tabel 4. De bezitters van bouwland volgens het verpondingskohier en volgens de
gegevens van de koptiende (omgerekend met een tariefvan 2 114 kop per schepel),
ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbezit (in schepels), Huizen 1674

aantal schepels

verpondingskohieT
koptiende

<5

>5

>10

>20

68
71

43

49

46

57

29
29

>40

tot.
aant.
peTS.
189
203

Bron: GA. Huizen, no . 188.
In de verpondingskohieren van de huizen van 1732
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staan voor wat betreft
Huizen, Blaricum en Laren enige bijzonderheden betreffende het bouwland
dat bij de boerderijen hoort. In Huizen worden dit vaak aangeduid als 'een
bouhuys met meer als 5 morgen lant'. Soms staat er ook bij dat (een dee I
van) het land verhuurd wordt. Er worden samen 43 van zulke 'bouhuysen'
vermeld. In het koptiendeboek van van 1732 zijn er 42 personen die 5 spint
of meer betalen. Ben vergelijking op naam geeft ook een vrij goede overeenstemming te zien.
In Blaricum worden 17 huizen onderscheiden waarbij meer dan 5 morgen
land hoort. In het koptiendeboek vinden we ook 17 personen die 5 spint of
meer betalen. Een vergelijking op naam geeft een iets minder duidelijke
overeenstemming. In Laren worden 49 'bouhuysen' genoemd; bij de meeste
ervan de vermelding: 'bij hen gebruyct en bewoont'. Gezien het feit dat
hierbij geen bepaalde grootte wordt onderscheiden kunnen we hier verder
niet veel van zeggen. Bij een vergelijking op naam zijn er 38 te identificeren
in het koptiendeboek. Allen op een na betalen zij 1 1/4 spint of meer. Dit
zou vergelijkbaar zijn met 5 a6 schepel bouwland. Overigens zijn er in Laren in dat jaar nog 20 personen meer die 1 1/4 spint of meer betalen.
De 18e eeuwse verpondingskohieren van de landbouwgrond zijn, voorzover nog aanwezig, zeer moeilijk bruikbaar. Meestal werden ze jarenlang bijgewerkt, en werden de veranderingen niet gedateerd, zodat uit de wirwar
van aantekeningen en doorhalingen geen wijs te worden is. Ook is het vaak
niet duidelijk wanneer men ophield met bijwerken en in een nieuw boek begon. De kohieren uit het laatste kwart van de 18e eeuw werden meestal bijgewerkt tot ongeveer 1807, zodat uit de posten die daarin niet doorgehaald
zijn de toestand van ca 1807 opgemaakt moet kunnen worden. Dit geldt
bijv. voor Blaricum en Huizen, van welke plaatsen ik de kohieren bestudeerd
heb (tabeUen 5 en 6).55 Ook deze vergelijking levert een redelijke mate van
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overeenstemming tussen beide bronnen op. Dit geldt ook voor de vergelijking van de gegevens over de verdeling van het bouw- en weiland in Hilversum in 1807 en het daarrnee corresponderende koptienderegister (tabel 7).56
Tabel 5. De bezitters van bouwland volgens het verpondingskohier en volgens de
gegevens van de koptiende (omgerekend met een tarief van 1 3/4 kop per schepel),
ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbezit (in schepels), Blaricum ca.
1807.

aantal schepels

verpondingskohier
koptiende (1807)

<5

31
19

>5

15
12

>10

>20

>40

tot.
aant.
pers.

18
12

13
14

6
5

83
62

Bron: zie noot 55 .
Tabel 6. De bezitters van bouwland volgens het verpondingskohier en volgens de
gegevens van de koptiende (omgerekend met een tariefvan 2 kop per schepel), ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbezit (in schepels), Huizen ca.
1807

aantal schepels

verpondingskohier
koptiende(1807)

<5

59
43

>5

17
16

>10

>20

> 40

tot.
aant.
pers.

21
21

18
29

15
12

130
121

Bron: zie noot 55.

H et kadaster
De laatste en waarschijnlijk nauwkeurigste bron waarnaast de koptiende-gegevens gelegd kunnen worden is het kadaster. De eerste registers hiervan
dateren uit 1832. Bij iedere ingeschrevene staat een totaal 'belastbaar 1832'
en/of 'belastbaar 1833' zodat de toe stand in een van deze jaren te reconstrueren is. Helaas vertoont de reeks koptiendeboeken juist in deze jaren een hiaat, zodat voor vergelijking aIleen de jaren 1829 en 1835 gebruikt kunnen
worden. In de tabellen 8 en 9 wordt de vergelijking tussen beide bronnen
voor Laren en Hilversum gemaakt.
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Tabel 7. De bezitters van bouw- (en wei-)land volgens de telling van 1807 en van
bouwland volgens de gegevens van de koptiende (omgerekend met een tariefvan 1
kop per schepel), ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbzit, Hilversum 1807

<1

1-5

5-10

10-20

20-30

30-40

totaal

1807

35

54

30

11

3

3

136

aantal
schepels

<5

5-20

20-40

>40

Tot.aant.pers.

koptiende

53

57

30

22

162

aantal
morgens
telling

Tabel 8. Bezitters van bouwland volgens het kadaster en volgens de gegevens van
de koptiende (omgerekend met een tarief van 1 kop per schepel), ingedeeld in k/assen naar de grootte van hun grondbezit, Laren 1833/35 (0,21 ha = 1 schepel).

aantal schepels

kadaster
koptiende

<5

>5

>10

> 20

>40

tot.
aant.
pers.

50
41

21
20

20

32
25

5
7

128
117

24

Tabel 9. Bezitters van bouwland volgens het kadaster en volgens de gegevens van
de koptiende (omgerekend met een tarief van J kop per schepel), ingedeeld in klassen naar de grootte van hun grondbezit, Hilversum 1833/35 (0,24 ha = 1 schepel).

aantal schepels

kadaster
koptiende

<5

>5

>10

> 20

>40

tot.
aant.
pers.

52
56

27
26

23
21

32
31

23
24

157
158

Concluderend kunnen we stellen dat de koptiende-gegevens te gebruiken
moeten zijn voor een grove klassenindeling van het bezit aan bouwland in
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de 4 plaatsen. WeI is het nodig voordien voor elk van de jaren die we willen
onderzoeken per plaats een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken
van het gemiddelde tarief per schepel. 57 Op grond van deze grove klassenindeling van het bezit aan bouwland kan tevens een even grove, maar in de
loop der eeuwen tamelijk consistente, sociale stratificatie opgesteld worden. In
de volgende hoofdstukken zal dit gedaan worden door ook de ontwikkeling van
de bevolking - het aantal huishoudens - in de beschouwing te betrekken.

4. De demografische ontwikkeling
De informatie over de omvang van de bevolking van het Gooi voor 1795 is vrij
schaars. Betrouwbare cijfers hierover beperken zich tot de uitkomsten van de
volkstelling van 1622. Om het vedoop van het aantal inwoners en huishoudens
v66r 1795 beter te kunnen beoordelen kunnen deze gegevens aileen aangevuld
worden met schattingen op grond van het aantal haardsteden of huizen. Voor
1747 kan het inwonertal ruw geschat worden op grond van het aantal weerbare
mannen in datjaar.
TabellO. De geschatte bevolking van het Gooi, 1470-1869.

Jaar

Naarden Bussum

1470
1514

±2500
(1809 (zie N)
2200)
3285
237
2344
334
±2150
±400
1988
300
(2121 ) ( 377)
2379
588
2590
740
2359
911
2213
1041
2651
1158

1622
1732
1795
1809
1829
1839
1849
1859
1869

Huizen Blaricum

Laren

Hilversum

Totaal
±4600

(500)
789
1355
±1700
1869
1840
2037
2342
2620
2776
3086

(250)

(325)

(560)

263
715
±650
533
549
687
746
850
890
948

428
915
±900
940
1484
1829
1929
1981
1933
2029

592
1509
±3000
3410
3541
4367
4999
5454
5852
6614

5594
7172
±8800
9040
9912
11887
13346
14175
14705
16486

Bronnen:

1470:
1514:
1622:

Schatting De Vrankrijker (1981)
Informacie: tussen haakjes de aantallen communicanten, daaronder
de schatting Sebus (1933)
Volkstelling
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1732:
1795-1869:

Schatting De Vrankrijker (1981) op basis van het aantal huizen in de
Verpondingskohieren
volkstellingen, 1809: godsdiensttelling

Tabeill . Het aantal huizen en/of huishaudens, 1470-1870.
Jaar

Naarden

±1470 H 500
1494 H 300
1504
1514 H 500
arm: H (200)
1543
1553
1557/8
1561 H 462
1570
1583 H 500?
1622 HH 469
1632 H 417
1674
1679
1732 H ±41O

Bussurn

Huizen

Blaricurn

Laren

Hilversum

H
H

H 105
H 74
H(120)
H 120
H (40)
H 130

H
H

H
H
H
H
H

H
H

23
?

H 36
H (12)
H
H

65
45

H 40
H (10)

29
29

H 29
HH 56
H 52

H ±70

H 100
H 95
H 100
HH226
H 136
H256?
H276?
H 284
HID06

H
52
HH119
H 77

H 68-70
H
61
H
82
H
60?
HH 152
H
118

H 108
HHll0

H
149
HH 157

H 288
HH504

H 102
HH136

H
H

65
52

1796
1807 H 513
HH 553

H
HH

*
Brannen:
1470 en 1494:
1504 en 1514:
1543 - 1570:
1583:

1622:
1632:

60
50
(65)
65
(10)

Totaal

100 H
863
74 H (543)"

H 90
H (40)

H
H

851
(312)

H 100
H 100
H 122 H
826
H 121
H 119
HH251 HH 1273
H 146 H
946

H 447
HH682
H 481
HH:800
H
192 H 487
HH 327 HH747

H

1484

H

1582

= aantal huizen
= aantal huishoudens
= zonder B ussurn
Enqueste (Haardsteden)
Informacie (idem)
Kohieren van de 1De en l00e penning
Uit latere papieren betreffende de verponding; waarschijnlijk afgeleid uit oudere penningkohieren (ARA, Financie van Holland, no.
462)
Het aantal huishoudens berekend uit het aantal inwoners (Naarden 5,
dorpen 6 inwoners per huishouden)
Huizen die aangeslagen werden in de verponding
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1674 en 1679: Verpondingskohieren GA Huizen, no. 180-181
Verpondingskohieren betreffende de huizen, ARA, Financie van
1732:
Holland, no. 502; Hilversurn: De Lange (1981) 242
1796:
Schook (1895) 21
1807:
Telling 1807 (zie noot 69); bij de huishoudens het aantal gezinshoofden + a1leenstaanden.
Deze schatting wijkt nogal af van die op grond van het aantal huizen in
1732 door De Vrankrijker, vooral wat Hilversum betreft Bij deze schatting
58
ging De Vrankrijker uit van 6 inwoners per huis, wat aan de hoge kant is.
Op grond van gegevens over het aantal inwoners per huis rond 1800 (1795/1807),
is de schatting van De Vrankrijker voor 1732 daarom iets aangepast
De tabellen 10 en 11 bevatten de schattingen van de omvang van de bevolking van het Gooi die op deze bronnen - de bevolkingscijfers van 1622 en
vanaf 1795 en het aantal huizen in de overige jaren - zijn gebaseerd. De demografische ontwikkeling van de streek, en in het bijzonder van Hilversum,
vertoont niet het typisch Hollandse patroon van snelle expansie tot halverwege de 17e eeuw gevolgd door stagnatie. Naarden vertoont eeuwenlang
stagnatie en ook Bussum groeit maar weinig. De vier Gooise dorpen vertonen aIle in de 16e eeuw een duidelijke groei. Blaricum en Laren komen in
de loop van de 17e eeuw in een lange periode van bevolkingsachteruitgang
en stagnatie, terwijI Huizen een gestadige groei doormaakt en Hilversum
sterk blijft groeien. De 1ge eeuw is zonder uitzondering een periode van
sterke tot zeer sterke groei.
Tabel 12. Indexcijfers van de bevolkingsontwikkeling in Noordholland, Zuidholland
en het Gooi, 1514-1869 59

NoordHolland
1514/1622a
1622/1795b
1795/1815c
1815/1840d
1840/186g e
a 1514

234,1
67,3
95,3
131,1
131,5

ZuidHolland
248,5
136,0
94,1
129,2
130,4

Gooi (ook
Gooi (excl.
' s-Gravenzande) excl. Naarden)
128,2
126,0
104,4
141,5
123,5

209,1
146,1
105,1
145,1
128,6

= 100, b 1622 = 100, C /795 = 100, d 1815 = 100, e 1840 = 100

Ook zonder Naarden blijkt de bevolkingsgroei in het Gooi in de 16e eeuw
enigszins achter te blijven bij de rest van Holland. Na 1622 ligt het indexcijfer voor het Gooi aan de hoge kant Deze uitzonderlijke ontwikkeling is gro-
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tendeels toe te schrijven aan de sterke groei van Hilversum. Hoe deze 'afwijkende' demografische ontwikkeling verklaard kan worden uit de ontwikkeling van de economie wordt in de volgende paragrafen geanalyseerd.

5. De landbouw
Voor een aantal peiljaren heb ik uit de koptiende-boeken per plaats opgetekend hoeveel koptiendplichtigen er waren en hoeveel elk verschuldigd was.
Via de schattingen van het gemiddelde tarief in elk van de gekozen jaren
(per plaats meestal iets verschillend) kunnen we een indeling maken van de
tiendplichtigen naar de grootte van het bouwland dat zij in bezit hadden.
Hiervoor heb ik vijf klassen van grondbezitters gekozen: drie boven en twee
onder de grens van het 'rnimimum-Iandbouwbedrijf', dit is het aantal ha
bouwland dat nodig is om een huishouden van te onderhouden. Deze grens
scheidt dus de groep die van hun landbouwgrond kan bestaan van degenen
die daar niet van kunnen leven. Roessingh trekt deze grens voor de Veluwe
(midden 18e eeuw) bij 2 1/2 ha. Onder 1 1/3 ha kunnen we volgens hem
nauwelijks van een landbouwbedrijfje spreken en zeker niet veronderstellen
dat landbouw het voomaamste middel van bestaan is. 60 Lamarcq schrijft in
zijn artikel betreffende Velzeke (Zuid Vlaanderen) dat een 'bunder' akkerland (1,23 ha) net niet voldoende is om een doorsnee huishouden te voorzien van de nodige hoeveelheid graan en aardappelen (circa 1800).61 Voor
het Gooi heb ik de scheiding tussen de kleinste grondbezitters en de boeren
en andere grotere grondbezitters gesteld op 10 schepel (plm. 2 1/4 ha). Bovendien is de groep van de kleinste grondbezitters nog eens opgesplitst; de
huishoudens die minder dan 5 schepel (ruim 1 ha) hadden, konden daarmee
zeker niet rondkomen en moeten een andere hoofdactiviteit hebben gehad.
Met deze grenzen blijven we wat betreft de onzekerheden van de koptiendegegevens aan de veilige kant. Het feit dat soms een klein deel van de kleinste grondbezitters niet in de koptiende-gegevens te vinden is, zoals uit het
voorafgaande is gebleken, doet geen afbreuk aan de gevonden uitkomsten.
Er is immers ook altijd nog een aantal dorpelingen die geen land bezitten.
De totale omvang van de niet-agrarische bevolkingsgroep moet dan ook met
name uit een vergelijking met gegevens omtrent de totale bevolking worden
afgeleid.
In tabel 13 is de indeling gegeven van de koptiendplichtigen naar de
grootte van het bouwland waarover zij koptiende betaalden. Ben moeilijkheid bij het maken van deze indeling was het vaststellen van een betrouwbaar gemiddelde tarief. Het is duidelijk dat dit tarief niet met al te grote precisie is vast te stellen. Hoewel er zich kleine verschuivingen zouden voordoen indien het tarief hier en daar bijgesteld zou moeten worden, is de ten-

JANSE KOPTIENDEN ALS BRON

57

dens die uit deze cijfers naar voren komt toch redelijk betrouwbaar. Uit een
combinatie van gegevens betreffende de verdeling van het grondbezit en die
betreffende het aantal inwoners, huizen en huishoudens, heb ik een aantal
doorsneden kunnen samenstellen, waarin het relatieve belang van de landbouw en de ontwikkeling daarvan nog duidelijker naar voren komt.
Tabel 13. Aantal huishoudens met hun bezit aan bouwland (in schepels) en het
taal aantal huishoudens in vier Gooise dorpen, 1504114-1829

aantal huishoudens dat bouwland bezit:

to-

totaal

aantal

Huizen
1504/14
1622/32
1732
1829
Blaricum
1504/14
1622/32
1732
1829
Laren
1504/14
1622/32
1732
1829
Hilversum
1504/14
1622/32
1732
1829

0

0-5

5-10

10-20

20-40

> 40 huishoudens

27
142
273

68
66
66
92

42
46
31
26

38
56
26
22

3
30
28
16

13
10

120/151
225
306
439

12
4
57

36
46
44
29

21
32
20
24

8
27
25
15

1
3
17
12

6

40/66
120
110
143

10
39
263

39
57
42
41

29
36
26
20

17
36
15
25

3
10
30
23

5
8

65/88
150
157
380

20
421
850

95
102
110
54

47
59
70
25

10
56
49
21

2
21

90/152
250
682
1000

a

a

a

a

13
30
29

Aantal huishoudens volgens Informacie van 1514 is kleiner dan aantal bezitters
van bouwland.
NB. Ben schepel bouwland is 0.21-0.23 ha.
Bronnen: zie de tekst.

a-
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De interpretatie van de gegevens van tabel 13 geeft het volgende beeld. Aan
het begin van de l6e eeuw was de specialisatie nog zo gering dat vrijwel
iedereen zich met akkerbouw bezighield. 62 Daarbij was de gemiddelde bedrijfsgrootte zo klein dat zeer velen naast de akkerbouw andere bronnen van
inkomsten moeten hebben gehad (vgl. paragraaf 6). Het is mogelijk dat toen
het relatieve belang van de veeteelt nog groter was dan in de 18e en 1ge
eeuw. Er was immers in verhouding nog meer weidegrond beschikbaar.
Door de bevolkingsgroei in de loop van de l6e eeuw moest het aantal
schaarbeesten van 8 op 6 worden gebracht. De ontginningsactiviteit in de
16e en 17e heeft ervoor gezorgd dat de uitbreiding van het areaal bouwland
dooreen genomen op zijn rninst gelijke tred hield met de bevolkingsgroei.
Het aantal schepels bouwland per inwoner nam in de vier dorpen volgens
deze schattingen toe van I,ll in 1504/14 via 1,27 in 1622/32 naar 1,30 in
1732, en daalde pas na 1732 tot 0,86 in 1829/35. Het aantal huishoudens
zonder bouwland is in de 16e eeuw en in 1630 nog gering; het percentage
huishoudens met een bedrijfUe) met meer dan 5 schepel bouwland neemt in
de loop van de periode 1504-1632 zelfs toe, wat duidt op een toenemend belang van agrarische activiteiten.
De agrarische depressie van de periode 1650-1750 moet ook het Gooi niet
ongemerkt voorbij zijn gegaan. Het belangrijkste gevolg hiervan zoals dat
uit de koptiende-gegevens naar voren komt, is de concentratie van het
grondbezit. Vooral de groep van de kleinste grondbezitters (<10 schepel),
die dus niet aileen van hun grondbezit konden leven, wordt op den duur
steeds kleiner van omvang (tabel 13). In een tijd van dalende graanprijzen
wordt het voor hen voordeliger al hun voedsel op de markt te kopen en zich
geheel op niet-agrarisch werk toe te leggen, in plaats van een deel van hun
voedsel zelf moeizaam te produceren.63 Anders gelnterpreteerd: veel kleine
boeren verloren na 1630 hun landbouwgrond.
Deze landbouwgrond kwam waarschijnlijk op den duur vooral bij degenen
terecht die voor hun inkomsten niet of niet alleen afhankelijk waren van de
landbouw, met name beter gesitueerde 'middenstanders' en ondernemers
(fabrikeurs). In Hilversum en Huizen ontstaat een groep van (groot)grondbezitters buiten de landbouw. Blaricum, dat sterker agrarisch blijft, vertoont
dit veel minder dan de andere dorpen.
De stagnatie in de bevolkingsontwikkeling in Blaricum en Laren is blijkbaar niet te wijten geweest aan een tekort aan landbouwgrond. De per inwoner beschikbare landbouwgrond was in deze plaatsen in 1732 gunstiger dan
elders en dan voorheen, onder meer door de daling van de bevolking na
1622. Het was vooral de tamelijk gelsoleerde ligging van deze dorpen waardoor zij meer aangewezen bleven op de landbouw en de niet-agrarische sector hier niet zo gemakkelijk tot ontwikkeling kwam, die maakten dat in een
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tijd van agrarische depressie velen uit Blaricum en Laren moeten zijn weggetrokken.
In 1708 werd een lijst opgesteld van aIle gerechtigden tot het gebruik van
de gemene gronden, de 'erfgooiersnaarnlijst'.64 Van de 1088 personen op
deze lijst (waarvan 938 in de 4 dorpen) maakten 464 gebruik van hun
schaarrecht65 , m.a.w. de meesten van hen zullen een landbouwbedrijf(je) gehad hebben. Het aantal scharenden was voor een dee1 zoveel kleiner dan het
aantal erfgooiers omdat vaak meerdere leden van een huishouden erfgooier
waren. In de 4 dorpen zouden er naar verhouding 400 scharenden geweest
kunnen zijn. Alleen uit een vergelijking op naam met de koptiendeboeken
zou op te maken zijn of er vee1 niet-erfgooiers landbouwer waren. In de
klassen boven 5 schepel vinden we in 1708 ruim 400 personen (huishoudens) in de 4 dorpen. Het is dus mogelijk dat we vrijwe1 al1e scharende erfgooiers in deze groep zouden aantreffen. Anderzijds kan de beschikbaarheid
van gratis weidegrond juist voor de kleinste grondbezitters relatief van meer
belang geweest zijn, omdat zij waarschijnlijk nauwelijks weiland in eigendom hadden. Zonder de bedoelde vergelijking is hierover geen uitsluitsel te
bieden. Een vergelijking op naam zou echter niet aIleen zeer bewerkelijk
zijn, maar het is twijfelachtig of deze goed uitvoerbaar is.
Het aantal erfgooiers lag rond 1800 en 1840 nog steeds op plm. 1000.
Door de strenge bepalingen met betrekking tot het erfgooierschap bleef hun
aantal dus vrijwel gelijk, terwijl de bevolking in aantal toenam. Het aantal
scharenden was rond 1840 volgens Backer ongeveer 400; ook waren het
66
volgens hem vrijwe1 aIleen erfgooiers die landbouw bedreven. Het nietrechthebben op de gemene gronden in een streek waar de landbouw aIleen
met vee1 moeite enige vruchten afwerpt, za1 voor niet-erfgooiers een extra
drempel gevormd hebben, die bijgedragen zal hebben tot de noodzaak van
het verrichten van niet-agrarisch werk.
De concentratie van het bezit van landbouwgrond heeft dus in de loop van
de 18e eeuw geleid tot een vorm van 'groot'grondbezit - het gaat daarbij
meestal slechts om 10 tot 20 ha. Uit gegevens uit het begin van de 1ge
eeuw 67 blijkt dat het naast enkele grote boeren vooral betreft welgestelde
ambachtslieden en winkeliers, fabrikeurs en (in het geval van Hilversum)
een klein aantal eigenaars van de 's-Gravelandse buitenplaatsen. Een deel
van deze 'groot'grondbezitters zal zijn bouwland verpacht hebben. Met het
oog hierop zou het bee1d dat we uit de koptiende-boeken krijgen door de
verschoven verhouding eigendom/pacht vertroebeld kunnen zijn. In 1807
was naar schatting 33% van het bouwland in Huizen, 50% in Hilversum,
25% in Blaricum en 11 % in Laren verpacht - voor de vier dorpen sam en
was dit getal ca 33%.68

60

ESHJb 55 (1992)

De grote lijn in het belang van de landbouw voor het bestaan van de Gooise bevolking komt uit de gegevens van tabel 13 duidelijk naar voren. In de
l6e eeuw hadden vrijwel alle huishoudens een (klein) stukje bouwland en
was men vermoedelijk slechts een deel van het jaar in de landbouw actief.
Aan het begin van de 1ge eeuw zijn deze kleine landbouwbedrijfjes vrijwel
alle verdwenen en is vooral in Hilversum en Huizen slechts een betrekkelijk
gering deel van de bevolking in de landbouw actief - maar dan weI op relatief grote landbouwbedrijven.

6. Niet-agrarische bestaansmiddelen
In deze paragraaf komt voomamelijk aan de orde het werk (buiten de landbouw) waarvan de produktie niet (uitsluitend) bestemd was om te voorzien
in de plaatselijke of regionale behoeften. Er wordt dus niet ingegaan op het
belang van de ambachten, de (detail)handel, de maatschappelijke diensten
69
e.d.; van deze sectoren is alleen meer bekend uit 1ge eeuwse gegevens.
De middelen van bestaan in het Gooi rond het begin van de 16e eeuw worden in de Enqueste en in de Informacie als voIgt omschreven:
Enqueste (1494):
Naarden:

1 draperije

2 een weinig veenlants

Huizen:

1 akkerbouw
3 koeien houden

2 schapenteelt
4 spinnen en kaarden

Laren en Blaricum:

1 akkerbouw
3 koeien houden

2 spinnen

Hilversum en Bussum: 1 spinnen (en kaarden?)

2 (paarden? en)
koeien houden

3 akkerbouw
Informacie (1514):
Naarden:

1 draperije

Bussum:

1 spinnen
3 wagenmennen

2 spitten en delven

Huizen:

Ilandbouw
3 spinnen en kaarden

2 spitten en delven
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Blaricum:

1 spinnen en kaarden

2landbouw

Laren:

1 kaarden en spinnen
3 akkerbouw

2 spitten

Hilversum:

1 spitten en delven
3 akkerbouw

2 spinnen en kaarden
4 koeien houden

In elk van de vier laatste dorpen zijn akkerbouw en veeteelt van belang,
maar lang niet altijd wordt de landbouw als eerste genoemd. Onder spitten
en delven wordt mogelijk verstaan het omspitten van de akkers of het ontginnen van heide tot landbouwgrond, maar het zou ook turfgraven kunnen
omvatten. Dit laatste werd in het Gooi waarschijnlijk aIleen voor eigen
(plaatselijke) behoefte gedaan. In 1477 werd tegen de uitvoer van turf naar
buiten het Gooi opgetreden. Niet alleen langs de randen van het Gooi (het latere 's-Graveland, bij Loosdrecht en Eemnes, enzovoort) werd turf gegraven,
ook bijvoorbeeld in de maatlanden kan veengrond vergraven zijn.
Het spinnen en kaarden lijkt in 1514 een nog belangrijker plaats in te nemen dan in 1494. Sebus concludeerde op grond van de gegevens van 1494
en 1514 dat het Gooi in deze tijd meer industriegebied dan landbouwstreek
was. 70 Mede op grond het feit dat aIle huishoudens weI over enige landbouwgrond beschikten, krijgen we het beeld van een samenleving waarin de
specialisatie nog maar weinig is doorgedrongen.
Het spinwerk geschiedde in opdracht van stedelijke lakenwevers of kooplieden. Duidelijk blijkt dit uit de Informacie betreffende Hilversum:
'seggen, dat zij hem generen ... meest mit wolle te spinnen ende te caerden, ende datter een man niet en es hij en spint ende caerdt wolle als een
wijf. Ende en hadde Naerden geen draperie, zij mosten omme broot
gaen. ,71
Het hoogtepunt van de Naardense lakennijverheid lag in het derde kwart van
de 15e eeuw. Deze nijverheid gaat weliswaar in de loop van de 16e eeuw
72
sterk achteruit, maar blijft nog tot in de 17e eeuwbestaan. Op den duur
werd de Leidse lakennijverheid belangrijker als opdrachtgever voor de
Gooise spinners en spinsters. De wol die verwerkt werd, was niet zozeer de
in het Gooi zelf geproduceerde wol, maar werd, van elders aangevoerd. 73
Uit de koptiende-gegevens blijkt dat gedurende de 16e eeuw en de eerste
helft van de 17e eeuw de landbouw een verandering ondergaat. Het is moeilijk daarbij een verb and met de achteruitgang van de lakennijverheid te
Naarden aan te tonen. Zolang de landbouw echter voor velen een on voldoende bestaansbron verschafte was het voor de weyers in Naarden het ge-
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hele jaar door gemakkelijk aan goedkope arbeidskracht te komen voor het
kaarden en spinnen van hun wol. In de loop van de 16e eeuw ging de landbouw meer arbeid naar zich toe trekken. Het aantal personen dat zich met de
landbouw bezighield steeg weliswaar niet helemaal even sterk als de totale
bevolking, maar er yond een proces van specialisatie plaats. Een groter deel
van de huishoudens kon van zijn grondbezit bestaan (tabel13). Dit alles betekende niet dat de Naardense weyers in het geheel geen spinners meer konden vinden in het Gooi, maar dat het spinnen meer als aanvullende werkgelegenheid moet zijn gaan fungeren.
Rond het midden van de 17e eeuw verdwijnt de Naardense lakenindustrie
ondanks pogingen van het stadsbestuur deze te behouden. Min of meer hiervoor in de plaats komt de zijde- en fluweelnijverheid (met name dankzij immigranten uit Frankrijk), hoewel ook deze niet tot grote bloei komt en rond
1800 weer grotendeels verdwenen is. Omstreeks 1800 zei men dat er 'vroe74
ger' 200 getouwen in de fluweelindustrie gebruikt werden.
In de tweede helft van de 17e eeuw ontwikkelt HiLversum zich als zelfstandig centrum van de textielnijverheid - aanvankelijk met name lakennij75
verheid - mede dankzij de aanleg van de Gooise Vaart. Ook op dit gebied
schrijdt dus op het platteland de specialisatie voort. Voordien hadden de
spinners/sters steeds een zekere agrarische bestaansbasis gehad, die het mogelijk maakte dat men tegen een minim ale vergoeding spinwerk kon doen.
Het weven en de verdere bewerking van de stoffen moet op den duur grotendeels het werk van gespecialiseerde arbeidskrachten zijn geworden. Het
belang van de textielnijverheid in Hilversum in de eerste helft van de 18e
eeuw kan indirect opgemaakt worden uit het grote aantal niet-agrarische
huishoudens in 1732. In de eerste helft van de 18e eeuw bereikte de lakennijverheid in Hilversum haar hoogtepunt. Langzamerhand werd gedurende
de 18e eeuw de grondstof wol meer en meer verdrongen door katoen. Rond
1750 was het aantal gebouwen in de lakennijverheid teruggelopen tot plrn.
76
100 ; aan het begin van de 1ge eeuw leidden de laatste lakenweverijen een
kwijnend bestaan. Een belangrijke oorzaak voor het verval van de wolnijverheid te Hilversum zou de concurrentie met andere textielcentra (met
name Tilburg) zijn geweest, waar de 10nen lager waren. 77
Naast de katoennijverheid komt in het laatste kwart van de 18e eeuw de
tapijtweverij sterk op. Deze tak van nijverheid was vooral gebaseerd op de
nieuwe grondstof koehaar, eigenlijk een afvalprodukt van de leerlooierij.
Het procede van de verwerking van deze grondstof werd na 1752 voor een
belangrijk deel te Hilversum ontwikkeld en Hilversum was lange tijd een
van de weinige plaatsen waar deze bijzondere tak van nijverheid te vinden
was. Het aantal weverijen in Hilversum aan het eind van de 18e en het begin
van de 1ge eeuw varieerde van 72 tot 82; in 1795 telt men hier plrn. 500 ge-
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78
touwen. Van de 747 personen bij de telling van 1807 waarvan het beroep
bekend is - de hoofden van huishoudens en de alleenstaande personen - waren er 73 fabrikeurs en 260 'weyers, knechts, arnbachts- en ander gezellen,.79
Volgens de 'registres civiques' van 1811 waren er onder de mannelijke bevolking van 21 jaar en ouder 391 personen werkzaam in de textiel, waarvan
273 weyers en 57 fabrikeurs; in totaal werden in deze bron 837 mannen met
80
een beroep vermeld.
Het spinwerk werd grotendeels als huisnijverheid door vrouwen en kinderen gedaan. Het aantal spinners en spinsters was een veelvoud van het aantal
weyers. De Lange schat hun aantal (plm. 1811) zelfs op 2000.81 Rond 1810
was dus bijna de helft van de mannelijke beroepsbevolking in de textielnijverheid werkzaarn. Van de vrouwen en kinderen was nog een aanzienlijk
groter deel daarbij betrokken.
Gedurende de 1ge eeuw werd de concurrentie met andere gebieden waar
katoenen stoffen werden vervaardigd steeds belangrijker. WeI werd op den
duur de katoen niet meer met de hand gesponnen, maar werden machinaal
gesponnen garens ingevoerd. Modernisering en mechanisatie van de weverijen yond echter nauwelijks plaats. Pas in 1867 yond de eerste toepassing
van stoomkracht plaats in de vorm van een stoomspinnerij van katoenen garens . Het zwaartepunt in de textielnijverheid kwam steeds meer te liggen in
de tapijtweveril2, die echter onder hoogst miserabele werkomstandigheden
werd bedreven. Het schoonmaken en spinnen van het koehaar was tot in het
laatste kwart van de 1ge eeuw grotendeels handwerk.83 Door de grote hoeveelheden stof en vuil die bij de bewerking ervan vrijkwamen was dit een
zeer ongezonde bezigheid. In 1860 waren er 400 tapijtwevers in Hilversum,
die sarnen zo'n 4000 mensen (meest vrouwen en kinderen) in Hilversum en
omgeving spinwerk gaven.84
Het lijkt erop dat op den duur aileen het vuilste en zwaarste werk voor de
Hilversumse textielarbeiders en -arbeidsters overb1eef. Waarschijnlijk lag
het loonniveau in het Gooi hoger dan in textielproduktie-gebieden in het
oosten en zuiden van het land. Dit kan zijn oorzaak hebben in hogere kosten
van levensonderhoud in het westen van het land. Bovendien was het werk in
de textielnijverheid voor de meeste huishoudens in Hilversum in de 18e en
1ge eeuw hoofdbedrijf en had men geen of vrijwel geen extra inkomsten uit
een eigen stukje land of een paar koeien - het 'subsistence'-inkomen beperkte zich vrijwel uitsluitend tot de opbrengst van een klein stukje gepacht
aardappelland. Bovendien stagneerde het 100npeil; vanaf het begin van de
1ge eeuw tot 1871 is het loonniveau in de textielnijverheid in Hilversum
niet of nauwelijks gestegen.85 De tendentitHe stijging van de kosten van levensonderhoud moest dus opgevangen worden door harder werken en/of
door zwaarder en vuiler werk te gaan doen.
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De groep niet-agrarische huishoudens in Huizen was begin 18e eeuw al vrij
groot, maar dit was voomamelijk toe te schrijven aan de visserij. Toch vinden we bijvoorbeeld in het kohler van de 'Personele Quotisatie' (van 1742)
zes 'feylkopers' (feyl = grof weefsel, dwell) en een lakenfabriekster. Vijf
van de zes feylkopers hadden bovendien nog een boerderij.86 In 1807 en
1811 is het aantal fabrikeurs en weyers hier vrij klein. 87 Ook dan hebben de
meeste fabrikeurs nog een boerenbedrijf erbij. De telling van 1807 vermeldt
echter naast 18 spinners 140 spinsters. Bij de meeste van deze spinsters ging
het om een bijverdienste in een huishouden waar de man ander werk had;
een groot aantal was in de visserij en de verkoop van vis werkzaam. Uit de
uitkomsten van de eerste volkstellingen (1829 en 1839) blijkt dat de werkgelegenheid in de textielnijverheid niet noemenswaardig was toegenomen. 88
89
In Huizen werd, ondanks het gemis van een haven , waarschijnlijk vanaf
het eind van de 17e of het begin van de 18e eeuw de visserij en de aanverwante bedrijvigheid - netten breien, taanderij, zeilmakerij, en vooral het uitventen van de vis, in het Gooi zelf en tot in Amsterdam en Utrecht toe - het
belangrijkste middel van bestaan. De Huizer vissersvloot voer voomamelijk
op de Zuiderzee, voor een deel ook op de Noordzee. In 1806 telde ze 73
schepen. 90 In 1811 was meer dan de helft van de mannelijke beroepsbevolking boven de 21 jaar bij de vangst en verkoop van vis betrokken. 91 De visserij met de daaraan verwante bedrijven groeide in de eerste decennia van de
1ge eeuw tenrninste proportioneel met de bevolking (de textielnijverheid
bleef wat dat betreft iets achter).92 In 1853 waren er in Huizen 106 botters in
de vaart en 140 - 150 'botboeren' (venters); in de jaren 1860 - 1870 voeren
93
jaar1ijks gemiddeld zo'n 125 botters uit ter visvangst.
Er zijn tal van aanwijzingen dat naast de vervaardiging van fijnere weefsels
en vloerkleden door meer gespecialiseerde arbeidskrachten overal in het
Gooi ook meer grove weefsels werden gemaakt, waarschljnlijk vooral als
huisnijverheid. Zo waren er in 1795 ook in Blaricum 18 weverijen van grof
doek.94 Het gaat daarbij met name om dweilen en koedekken die van vlasafval werden vervaardigd. Gezien de aanwezigheid van de 'feylkopers' in
Huizen in 1742 kan deze vorm van huisnijverheid al een langer bestaan hebben gehad. In 1870 spreekt Van Hengel er nog van, dan in verband met Laren en Blaricum.
In Laren was de landbouw in de eerste helft van de 18e eeuw nog het belangrijkst, hoewel het percentage niet-grondbezitters veel groter was dan in
Blaricum. Of de textielnijverheid in Laren toen al van veel belang was is
echter niet met zekerheid te zeggen. In 1795 blijken er echter al 60 weverijen te zijn. Niet bekend is of hier de eventuele bestaande huisnijverheid meegerekend werd. In ieder geval was het aantal niet-agrarische huishoudens in
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Laren al rond 1800 zeer groot. In 1841 zou 2/3 van de inwoners van Laren
zijn bestaan hebben gevonden in weven en spinnen (dweilen, koedekken,
maar ook vloerkleden).95
7. Conclusie: agrarische en niet-agrarische bestaansbronnen; verhouding en samenhang
Het grote belang van kaarden en spinnen als huisnijverheid rond 1500 moet
met name toegeschreven worden aan de bloei van de Naardense (en andere
Hollandse) textielnijverheid. Toch zal het landbouwsysteem, zoals men dat
in het Gooi moet toepassen er een oorzaak van geweest zijn, dat deze vorm
van huisnijverheid zo diepgeworteld en wijd verbreid raakte. Immers, tijdens de bloei van de Hollandse textielnijverheid werd overal op het omringende platteland weI spinwerk uitbesteed (bijv. ook in WaterJand). Elders in
Holland werd echter op den duur het bedrijven van veeteelt in het boerenbedrijf overheersend. Tegelijkertijd treedt dan een commercialisatie van het
boerenbedrijf op. Oeze vorm van landbouw gaf veel minder aanleiding tot
seizoenschommelingen in de werkgelegenheid. Anders was het in het Gooi,
waar de akkerbouw verreweg het belangrijkste was en bleef. Hier was seizoenswerkloosheid gedurende de winter waarschijnlijk veel belangrijker.
Ook is het mogelijk dat er voor de vrouwen en kinderen in het akkerbouwbedrijf rninder werk te doen was dan in het veeteeltbedrijf. Het is dus zeer
waarschijnlijk dat het verrichten van spinwerk en eenvoudig weefwerk in
huisnijverheid op het boerenbedrijf zeer algemeen bleef (vooral onder de
talrijke kleine boeren die eigenlijk te weinig grond hadden om van te kunnen leven), ook na de bloei van de Naardense textielnijverheid, toen zeer velen daar hun voomaamste bezigheid van gemaakt hadden.
De stap van 'part-time' huisnijverheid naar de 'full-time' gespecialiseerde
nijverheid is in een dergelijke gemeenschap uiteraard maar klein en vooral
voor de hand liggend in een tijd, waarin de moeizame uitbreiding van het
landbouwareaal door prijsdalingen van gran en belangrijk minder aantrekkelijk wordt. Oat het juist Hilversum was waar de textielnijverheid het eerst en
het sterkst tot ontwikkeling kwam is misschien toe te schrijven aan de verbinding die Hilversum kreeg via de Gooise Vaart. Uit de koptiende-gegeyens blijkt dat er in Hilversum altijd minder bouwland per inwoner beschikbaar was dan elders; de noodzaak ander werk te doen moet hier sterker gevoeld zijn dan elders.
Oat de invloed van de stad Naarden door de afgenomen welvaart aldaar
ook verminderd was, blijkt uit het feit dat Naarden op den duur de vestiging
van een plattelandsnijverheid niet kon tegenhouden. Toen Hilversum zich
eenmaal ontpopt had als nieuw centrum van de textielnijverheid, waar men
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niet gebonden was aan allerlei stedelijke regelingen (gilden), trok deze
plaats waarschijnlijk ook uit de rest van het Gooi veel mensen aan die in de
landbouw geen toekomst meer zagen.
De weverij in Hilversum werd van huisnijverheid in het winterseizoen op
het boerenbedrijf in de tweede helft van de 17e eeuw langzamerhand overwegend het werk van gespecialiseerde weyers. Deze textielnijverheid bleef
echter afhankelijk van een heelleger van spinners en vooral spinsters in de
huisnijverheid, die aanvankelijk vrijwel allen een agrarische bestaansbasis
hadden. AI in de 18e eeuw zijn de twee sectoren al zo ver in omvang uit elkaar gegroeid dat ook onder de spinners/sters de meerderheid afhankelijk
moet zijn geweest van niet-agrarisch werk. Waarschijnlijk moeten we in de
eerste plaats denken aan de weversgezinnen zelf die het spinwerk deden
voor de wever. AIs ondernemers in deze nijverheid moeten we in de eerste
plaats de talrijke plaatselijke fabrikeurs zien. Zodoende had de Hilversumse
textielnijverheid al in het begin van de 18e eeuw het karakter van een protoindustrie. Later is Laren Hilversum in deze ontwikkeling gevolgd. Elders
behield de textielnijverheid meer het karakter van huisnijverheid op het boerenbedrijf.
Dat in de loop van de 1ge eeuw zoveel Hilversumse weyers, spinners en
handwerkslieden weer 'terugvielen' op het bewerken van een aardappellandje is toe te schrijven aan de volgende factoren:
- de verslechterende inkomenspositie van deze bevolkingsgroep: dalende
reele lonen maakten extra inkomsten noodzakelijk;
- het ingeburgerd raken van de aardappel in het dagelijks voedsel vanaf het
eind van de 18e eeuw;
- het feit dat de aardappelteelt een betrekkelijk eenvoudige teelt is, waarbij
op een klein stukje gepachte grond een vrij gunstige opbrengst verkregen
kan worden.
Het is niet juist hierin zonder meer een overblijfsel te zien uit de tijd dat
textielnijverheid en landbouw nog sterk met elkaar verweven waren.
Terwijl de bevolking van Hilversum na 1650 zich steeds meer op de textiel toelegde, kwam min of meer parallel daaraan de visserij in Huizen op.
De opkomst van de visserij te Huizen moet zeker in verband gezien worden
met de ongunstige vooruitzichten die de landbouw tegen het einde van de
17e eeuw bood. Ook in de loop van de 18e en het begin van de 1ge eeuw
liepen ontwikkelingen in de visserij van Huizen min of meer gelijk op met
die in de textiel van Hilversum: ook de visserij ontwikkelde zich van een nevenactiviteit die vooral in combinatie met de landbouw werd uitgeoefend tot
een volwaardig specialisme.
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NOTEN
*

Het onderzoek waarvan hier verslag wordt uitgebracht, werd in 1983 afgesloten door de
auteur; J.L. van Zanden herschreef in 1990 de tekst van het onderzoeksverslag tot het hier afgedrukte artikel.
Voor die tijd was het in het belang van de tiendheffer geweest om dit archief te bewaren,
1
omdat de stukken meermalen tevoorschijn moesten worden gehaald bij gerechtelijke geschillen,
als bewijsstukken dat de tiendheffer inderdaad van oudsher het recht tot tiendheffing bezeten
had. Van Tol (1983) is van mening dat de 'daad van het overschrijven van de grondeigendom
in het koptiendeboek' als het 'doen van lantwinning' aangeduid mag worden , en het erfgooierschap dus afhankelijk zou zijn geweest van inschrijving in het koptiende-boek. Dit kan in 1408,
toen deze bepaling werd opgesteld misschien zo bedoeld zijn geweest; in later tijd werd het erfgooierschap niet bepaald door het feit dat men koptiende betaalde. In het grootste deel van de
door mij bestudeerde periode was de koptiende niet anders dan een soort grondbelasting en waren de koptiende-boeken aileen voor de tiendheffer zelf van waarde.
2
De Vrankrijker CI947) 51; zie ook Sebus (1933) 193/4.
3
De Vrankrijker (1947) 38.
4
Van Tol (1983) noemt de koptiende een 'recognitietijns'. Dit is ook m.i. een aannemelijke verklaring voor het ontstaan van de koptiendehefftng en het bijzondere karakter ervan.
Zijn opvatting echter dat de koptiende in feite een 'copetijns' zou zijn geweest en min of meer
een voorloper van de latere recognitietijnsen uit het Hollands/Utrechtse laagveengebied is
moeilijk te bewijzen. Wei kan de abdis van Elten als landsvrouwe van het Gooi belang gehad
hebben bij het bevolkt raken van het Gooi en dus de ontginning bevorderd hebben door het uitgeven van grond tegen een recognitietijns, maar het karakter van de ontginning (heide tot
bouwland) en van de koptiende zelf (in natura) is m.i. te veel verschillend van de latere uitgifte
van veengronden tegen een jaarlijks klein en vast bedrag in geld, om de vergelijking zover door
te kunnen voeren. Vgl. Van Tol (1983) en Van der Linden (1956).
5
Verg. J. de Vries (1980) en Roessingh (1979); verder nog Van Zanden (1985).
6
Perk (1866) 215.
7
Zo lezen we in het penningkohier van Laren (1553): 'aile die landen ghelegen gemeenlick myt mencander aen cieijne perselen van ackertges sonder yemant the hebben enyge becorve krochten' , (d.i. begreppelde akkers) 'maer een man dye daer een morgen landts is hebbende,
dat leyt dickwilts gelegen tot drie ofte vijf deversche plaetsen'. En in een stuk uit 1655 onderscheidt men (in Blaricum en Laren): (bouw)'land C..... ) gelegen tegen de dorpen aen, die zonder
beheyninge off bevrijdinge gehouden worden C..... ) ende die' (Janden die) 'van de dorpen aff
leggen tegen de heyde ende tegen t inlopen van beesten moeten bewalt off beheynt worden'.
Bronnen: zie noot 52 en: Arch. Polder 's-Graveland, no L 99.
8
De Vrankrijker (1947) 60 en 86(1; en: Verslag van de landbouw, 1875 (Grootte der gronden tijdens de invoering van het kadaster).
9
Perk (1866) 275; Harten (1976) 105; Roessingh (1964) 118; de 16e en 17e eeuw laten op
de Veluwe een uitbreiding van de boekweitteelt zien;
10
R.A. Haarlem, Koptiendearchief, map 278 Copbrengsten bouwvenen).
11
Van Hengel CI875).
12
Van Hengel (1875) 99-100 en 231.
13
Zie bijv. Perk (1842) 40/1.
14
Kadaster Hilversum, sectie H.
15
De Vrankrijker (1947) 52; Koptiendearchief (o.a. no. 247) akkoord 20 dec. 1779; Gem.
Arch. Blaricum, Boek van het Molenveen (geen inv.nr.).
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16
Volgens Hortensius (16e eeuw; editie Perk, 1866,74) was de wolnijverheid te Naarden
'vroeger' z6 belangrijk dat de landbouw verwaarloosd werd. Door de bloei van de textielnijverheid te Naarden in de 15e eeuw kan dus een extensivering van de landbouw in de omgeving van
Naarden hebben plaatsgehad, waarbij deze 'ackers' tot weidegrond omgevormd kunnen zijn.
17
Maatlanden: Deze term wordt vaak in verband gebracht met meten, dus volgens een bepaalde maat verdeelde landen. Veel waarschijnlijker lijkt mij de oorsprong 'made' dat wil zeggen hooiland.
18
Buitendijks land werd bijvoorbeeld hoger getaxeerd bij de Informacie (vergelijk Sebus
(1947) 160). Over de problernen die het regelmatig overstromen van het hooiland met zich
meebracht vememen we onder andere uit enkele 16e eeuwse penningkohieren.
19
Zoals blijkt uit de Informacie (1514) en diverse penningkohieren.
20
Sebus (1947) 21; zie ook de eerste Schaarbrief van 1404, no. 1 op 209.
21
Zo verdween op den duur de plaats waar Naarden in de Middeleeuwen (tot ca. 1350) gelegen was in de golven. Volgens Lustigh (begin 18e eeuw) ging er ook in zijn tijd steeds land
verloren, bijvoorbeeld aan de kust bij Huizen (Anon., 1963, p. 20). De oppervlakte land waarover in Naarden verponding betaald moest worden liep van 1630 tot 1732 terug met 7 1/2 swat,
10 1/2 voet 'afgespoelt Ian!' (GA Naarden no. D VI 18, Verpondingskohier Huizen, 1734).
Perk (1842) 21; Perk (1866) 275/6; Sebus (1933) 21.
22
23
Vergelijk hierover noot 1; zie ook Enklaar (1935) 156 e.v.
24
De graslanden in eigendom besloegen tesamen zo'n 900 morgen: Binnen- en Keverdijkse
polder, plm. 400 morgen; Naarder maatlanden, ruim 100 morgen (Blauw (1954) 71); Huizer en
Blaricummer rnaatlanden, plm. 400 morgen (resp. 226 en 107 ha.) (G.A. Huizen, no. 209). De
graslanden in gemeenschappelijk bezit besloegen tesamen ruim 1400 morgen .
25
Enklaar (1939) 94/5. Met name nieuwe poorters van Naarden en immigranten uit het
Sticht.
26
Bij een proces in 1546 was deze beperking reeds ingesteld. Zie HuussenlKoster-Van Dijk
(1975).
27
Na 1741 kregen ook inwoners van andere dorpen toestemming schapen op de heide te laten
grazen. Van dit recht werd echter nauwelijks gebruik gemaakt (vergelijk Van Hengel (1875).
28
Resp .: Perk (1866) 275; RA Haarlem, Arch.Gew.Best.,1799 1810, no.385 (telling 1807):
2474 stuks; ARA, Arch.Binn.zaken, 1795-1813, no. 81 (1809): 2276 stuks; RA Haarlem, Arrond.Best., 1811-1815, no.35 (1811): 2167 stuks, en 1813: 2727 stuks.
29
RA Haarlern, Arch.Gew .Best., 1799-1810, no. 451. N.b. 'Volgens contracten', dus waarschijnlijk koptiende contracten.
30
Bosbrief 1437, gepubliceerd bij Sebus (1933) 212 (vgl. ook idem, 173).
31
In deze latere jaren vinden we nl. in elk gaderboek meestal per plaats een alfabetische index op naam.
In Bussum werd aanvankelijk weinig koptiende betaald (voomamelijk in rogge). De tota32
Ie opbrengst werd hier in de 17e eeuw beduidend hoger, omdat veelland (met de tiende in rogge en gerst) overgenomen moet zijn van inwoners van Naarden.
33
ArchiefKoptienden, no.3 ('memorie' uit 1594).
34
Vergelijk hiermee de aantekening in het koptiende-boek voor Oud Bussum, 1503: '5
spint over 5 acker buten dickx'.
35
Wellicht werd aanvankelijk aileen van ackers gerst gei'nd; werd gerst voor de brouwerijen te Naarden op ackers verbouwd? De opmerking van Sebus «1933) 109) dat gerst van de
beste landen werd gevorderd lijkt mij niet juist. Gerst was imrners steeds goedkoper dan rogge.
36
Informacie betr. Naarden; en: Penningkohier Hilversum, 1558 (zie noot 52).
37
Sebus (1933) 113; Verder hierover: Enklaar (1939) 20 en Enklaar (1934) 51. Behalve genoemde tijns werd in het Gooi ook nog over sommige weilanden de tijns van de Keurmedigen

lANSE KOPTIENDEN ALS BRON

69

van de Proostdij van St. Jan te Utrecht betaald. In de loop van de 17e eeuw kwam aan de inning
hiervan eveneens een einde.
38
Het tarief van 1 spint per acker is niet zeker. Vergelijk bijvoorbeeld het koptiendeboek
van 1561 betr. Naarden: 'Aert Claisz kinderen betalen 4 spint voor drie ackeren op stoppelen.
Ghijsbert lansz betaalt 31,7. spint + I kop. Dit groen landt is gelegen binnen dijcx t weten 2 campen van 8 ackeren ende een camp van 3 ackeren ruym ende bruyct c1ais jonge freecke'.
39
Volgens Informacie en Penningkohieren.
Bij een tarief van x kop per schepel en gebruik van 1 schepel zaaizaad per schepelland
40
was de de koptiende x{32 deel van het zaaizaad en bij zaaizaad/opbrengst verhouding l:y x{32y
deel van de oogst. Bij een tarief van 4 kop per schepel en een zaaizaad/opbrengst verhouding
van 1:8 (Vgl. Van Tol (1983) noot 38) zou de koptiende 1/64 deel van de oogst zijn geweest,
dus aanzienlijk minder dan 1/10 (normale tiende).
41
Perk (1866) 260; Gedenkboek Hilversum (1924) 32/3.
42
Zie Enklaar (1939) 144/151.
43
Zie ook Harten (1976) 101. Aanvankelijk waren deze ontginningen wei bouwland.
44
Vgl. hiermee Harten (1976) 100 en noot 28, die dit cijfer voor ca. 1530 als veel te laag
beschouwt op grond van oude kaarten van het Gooi, waarop de omvang van de engen al vrijwel
dezelfde is als die in later tijd. De vraag is echter waar anders nog zoveel ontgonnen kan zijn.
De in noot 28 genoemde toename van 1750-1860 van 1400 tot 2740 ha. is inderdaad niet juist.
In 1730 moet er al meer dan 2000 ha. bouwland geweest zijn en in 1832 waren er 2623 ha.
(zander 's-Graveland).
45
De cijfers van 1583 zijn m.i. gebaseerd geweest op oudere penningkohieren (van 1561?),
waar men de genoemde verhouding schepel/morgen hanteerde. ARA, Financie van Holland,
no. 462.
46
Dit stuk met de term malversatie is uiteraard van de kant van de tiendheffer (Kopt.arch .,
no 3; stuk uit 1607).
47
Deze tienden werden al in 1523 verpacht. De Vrankrijker (1947) 46 en 52 e.v.
48
Enklaar (1939) 153; Gem. Arch. Naarden, no. 0 II 2.
49
Met name uit Koptiendearchief, no. 3; diverse koptiende boeken en Archief Polder 'sGraveland, no.L 99.
50
Dit bedrag is inc1usief de plm. 18 spint die door inwoners van Loosdrecht en Kortenhoef
werden betaald. Dit betrof zonder twijfel land op de Hilversumse eng. Enklaar (1932) 342/3
geeft een lijst van (20) Loosdrechters die land (in totaal ca 64 schepel) op de Hilversurnse eng
gebruikten, volgens een opgave uit de eerste helft van de 16e eeuw. Een klein aantal van de namen op deze lijst is terug te vinden in de koptiende-boeken. Uit de vergelijking met de koptiende-boeken is deze lijst niet veel preciezer te dateren (waarsch. '20-er of '30-er jaren van de 16e
eeuw). Ook zijn er te weinig overeenkomsten om iets te kunnen zeggen over het tarief. Door de
ontginning van de veengebieden dichter bij Loosdrecht moet het bezit/gebruik van bouwland in
Hilversum door Loosdrechts in de loop van de 16e eeuw van ondergeschikt belang zijn geworden.
51
Zie hierover bijv. Van der Woude (1972) 64.
52
ARA, Archief van de Staten van Holland v66r 1572 (31 nummers). Hiervan zijn kopieen
aanwezig in RA Haarlem, coli. kopieen.
53
GA Huizen, no. 188.
54
ARA, Financie van Holland, no. 502; kopieen aanw. in RA Haarlem, coli. kopieen.
55
GA Blaricum (geen inv.nr.); GA Huizen, no. 203-204.
56
'15/16 is bouwland' (van het totaal). Bron: GA Hilversum, no. 12 (statistieke opgaven).
57
Voor deze schattingen heb ik schriftelijke gegevens geput uit koptiende archief, map 3;
Arch Polder 's- Graveland no. L 99. In het laatste koptiende-boek dat beschikbaar is (1853)
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vinden we een aantekening betreffende het tarief: 'het schepel wordt op het Gooiland op twee
kop gerekend'.In het boek van Hilversum van hetzelfde jaar vinden we bij 9 boedels die gescheiden werden aantekeningen hoe de daarbij horende tiendelast werde verdeeld. Het betreft
303 3/4 schepels, waarover 209 3/4 koppen graan verschuldigd waren (gem. iets meer dan 2/3
kop per schepel). Het tarief varieerde daarbij tussen 0,3 en 1,5 kop per schepel. Gezien andere
omstandigheden heb ik in dit geval toch 1 kop per schepel als gemiddelde aangehouden.
58
Bron: De Vrankrijker (1981).
59
Gedeeltelijk naar Van der Woude (1972).
60
Roessingh (1965) 204.
61
Lamarcq (1982) 303.
62
Opvallend is dat het aantal koptiendplichtigen in het begin van de 16e eeuw veel hoger
blijkt te zijn dan het aantal haardsteden in 1514 in elk van de vier dorpen . Oit feit wijst er m.i.
nogmaals op dat sommige opgaven in de Enqueste en de Informacie veel te laag moeten zijn
gedaan. Aangezien de schattingen van het bevolkingsaantal in 1514 gedaan zijn op grond van
het aantal haardsteden kan ook het bevolkingsaantal dus aanzienlijk te laag uitvallen. Dit blijkt
ook uit een vergelijking van het aantal communicanten met het bevolkingsaantal. Van der Woude «1972) 85) kwam voor het platteland van het Noorderkwartier tot een schatting van 35%
voor het aandeel van de niet-communicanten Gonger dan 13 1/2 jaar) op de totale bevoling
(33% voor de steden). Voor Laren en met name voor Blaricum en Hilversum valt het percentage veel lager uit (resp. 24%, 5% en 5%). Indien de opgaven van het aantal communicanten
niet te hoog zijn (voor welk gevaar Van der Woude ook waarschuwt), zou het bevolkingsaantal
resp. minimaal (nl. bij omrekeningspercentage van 33%) bedragen: 485 (i.p.v. 428), 373 (i.p.v.
263) en 835 (i.p.v. 592). De verhouding koptiendplichtigen/haardsteden wijkt in dezelfde zin af
als de verhouding communicanten/haardsteden: Huizen: 1,26/1 Blaricum: 1,65/1 Laren:
1,35/1 Hilversum: 1,68/1.
Ais we mogen aannemen dat de opgave betr. Huizen vrij nauwkeurig geweest is (er zouden
dan plm. 1/4 meer huishoudens dan huizen zijn geweest), dan zou Laren iets aan de lage kant
zijn en Blaricum en Hilversum weer veel te laag. Verhouding koptiendplichtigen/inwoners met
de schatting van het bevolkingsaantal. Volgens Sebus en met mijn nieuwe schatting:

Huizen
Blaricum
Laren
Hilversum

Sebus:

nieuwe schatting:

19,1%
25,1%
20,6%
25,7%

19,1%
17,6%
18,1%
18,2%

Mijn schatting komt mij betrouwbaarder voor dan die van Sebus, zodat ik de nieuwe cijfers ook voor diverse berekeningen elders gebruik.
63
Zo Idaagden de boeren van Huizen in 1732 dat: 'door slegte gewassen en geringe prijzen
van het koom, door ' t welk de huysluyden totael geruineert werden, wesende de bouwlanden
(.... ) ruym de helft in capitaal als ook in huyr gedaalt en veele van dien niets waardig geworden .' (GA Huizen, no. 201, Verpondingskohier van de huizen).
64
Deze lijst werd in druk uitgegeven door Van Lennep (1903).
De Vrankrijker (1940) 69.
65
66
Backer (1842) 6.
67
Telling van 1807 betr. Huizen (GA Huizen, no. 227) en de eerste registers van het Kadaster (1832).
68
Telling 1807: R.A. Haarlem, Gewestelijke besturen 1799-1810, no. 385.
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69
Als we afgaan op de gegevens uit de 'registres civiques' van 1811 betreffende Hilversum
en Huizen, kunnen we dit aandeel in deze tijd ruwweg schatten op maximaal 1/3. Zie De Lange
(1974).
70
Sebus (1933) 126.
71
Informacie, 234. Over de landbouw in Hilversum dee Ide men mee: 'zij hebben oock een
luttel geest teellants, ende sommigen houden coyen, ende dat 1/14 deel van heurl. dorp'. In
1504 hadden 10 huishoudens (van de in totaal 152) 10 of meer schepelland (d.i. meer dan 2 1/2
ha). Wat dit betreft komen de gegevens uit beide bronnen dus goed overeen.
72
De Vranlcrijker (1940) 13; Sebus (1933) 124/5 en 148/9.
73
Gedenkboek Hilversum (1924) 474 en noot 12. De wol kwam o.a. uit Westfalen.
74
De Vranlcrijker (1940) 99-121 en 130.
75
Gedenkboek Hilversum (1924) 474; De Vranlcrijker (1940) 112. In 1662 waren er in Hilversum nog maar 5 getouwen.
76
Tegenwoordige Staat (1750) vm, 116; volgens De Lange (1974) 218 zouden er rond
17505000 mensen betrokken kunnen zijn geweest bij de Hilversumse textielnijverheid. Daarbij
baseerde hij zich op een request van 2 Hilversummers, waarin sprake was van 7000 'handen'.
Wellicht werd deze term letterlijk bedoeld en ging het maar om 3500 mensen? Zelfs 5000 person en lijkt mij erg hoog i.v.m. het totale bevolkingsaantal.
77
Gedenkboek Hilversum (1924) 475.
78
De Lange (1974) 218; Six (1906) 27.
79
Gem. Arch . Hilversum, no. 12.
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Boekhouding en management bij de
Verenigde Oostindische Compagnie
L.D. WESTERA

Onderzoek van vroegmodeme overzeese compagnieen vanuit een bedrijfsmatig oogpunt staat de laatste jaren met name voor wat betreft de Verenigde
Oostindische Compagnie in de belangstelling. Aspecten van de scheepvaart
zijn in de bronnenpublikatie Dutch Asiatic Shipping (1979-1987) aan bod
gekomen, terwijl De Korte (1984) de financiele geschiedenis van de VOC in
1
kaart heeft gebracht. In twee belangrijke studies wordt geoordeeld over de
kwaliteit van de leiding van het bedrijf. Steur (1984) heeft de pogingen geanalyseerd die in dejaren 1740-1795 werden ondemomen om de VOC gezonder te maken; Gaastra (1989) heeft het functioneren van de bedrijfslei2
ding in de jaren 1672-1702 bestudeerd. De conclusies van deze beide auteurs zijn niet erg met elkaar in overeenstemming. Steur slaat het niveau van
de bewindhebbers wat betreft kennis van en visie op het eigen bedrijf niet
erg hoog aan, Gaastra is aanmerkelijk positiever.
Tegen de achtergrond van de vraag over de kwaliteit van het management
spelen inzichten over de gebreken in de financiele verslaglegging bij de
VOC een rol. Dat de inrichting van de boekhouding op vele punten tekortschoot, daarover lijkt iedereen het eens. In welke mate echter het zicht van
de bewindhebbers op de eigen ondememing hierdoor werd belemmerd,
daarop geven bijvoorbeeld Steur en Gaastra geen gelijkluidende antwoorden.
In dit artikel za1 worden getracht om meer licht te werpen op de evolutie
van de door de VOC gevoerde bedrijfsadministratie. De aandacht za1 hierbij
vooral uitgaan naar een periode die in de huidige discussie nog niet de aandacht heeft getrokken, namelijk die van de beginjaren van de Compagnie.
De oorsprong van de curieuze inrichting van de boekhouding van het bedrijf
zal dan zijn bepaald. Vervolgens zal worden stilgestaan bij een aantal omstreden onderwerpen waarbij de beoordeling van de beperkingen van de administratie een belangrijke rol speelt. Beoogd wordt hierbij aannemelijk te
maken welke functie dient te worden toegekend aan de boekhouding van de
VOC voor het bedrijf zeif.
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De inrichting van het bestuur van de VOC
Bij de monopolisering van de vaart op Azie in een onderneming waren de
Staten-Generaal genoodzaakt geweest aIle hierin reeds actieve steden een
plaats te geven. De Compagnie bestond daarom uit zes in beginsel in rang
aan elkaar gelijke kamers, die een in het octrooi vastgelegd onveranderlijk
aandeel hadden in zowel de bouw en uitrusting van schepen als de verkopen
van de retourgoederen. Amsterdam verzorgde de helft van de activiteiten,
Zeeland een kwart en de vier kleine Hollandse kamers Enkhuizen, Hoorn,
Delft en Rotterdam elk een zestiende.
De verdeling van taken over de bewindhebbers binnen de kamers was ontleend aan wat gangbaar was geweest bij de voorafgaande zogenaamde voorcompagnieen. Bijvoorbeeld te Amsterdam was de inrichting in sterke mate
ontleend aan de belangrijkste dezer voorlopers, gemakshalve meestal de
Oude Compagnie genoemd. De bewindhebbers van de kamer waren ingedeeld in vier commissies: de equipage (toezicht op bouw, onderhoud en uitrusting van schepen en aannemen personeel), het pakhuis (verkoop der retouren), de ontvang (toezicht op de geldrniddelen waaronder de inkoop van
edel metaal) en tenslotte de rekenkamer (toezicht op de boekhouding, adrninistratie van het aandelenkapitaal). Niet langer echter vormden de vestigingen in de steden zelfstandige ondernemingen.
Met het hoogste gezag in de Compagnie waren bekleed de Heren Zeventien, een steeds van samenstelling wisselende vergadering van afgevaardigden uit de kamers, die slechts enkele malen per jaar gedurende een aantal
weken bijeenkwam. De uitvoering van het door de Heren Zeventien vastgestelde beleid kwam neer op de zes kamers. In de loop van de zeventiende
eeuw ontstonden diverse comrnissies op generaal niveau om de werkzaamheden van de Heren Zeventien te verlichten. De voornaamste hiervan was
het zogenaamde ' Haagsch Besogne' die tot taak had de bescheiden die uit
Azie werden overgezonden na te zien. Eerst omstreeks 1650 kreeg deze
commissie vaste vorm. Tot de belangrijkste andere commissies behoorden
de groep bewindhebbers die jaarlijks met de boekhouders van de kamers de
boeken afsloot en het overzicht van de financiele positie van de Compagnie
maakte, een commissie die in najaar en voorjaar de veilingen van retourgoederen bijwoonde en een jaarlijks benoemde commissie die in de kamers de
boekhoudingen controleerde. Op deze colleges konden de Heren Zeventien
in de voorbereiding en uitvoering van hun beleid vertrouwen, hoewel zich
uit de literatuur niet precies laat opmaken wanneer de diverse commissies
voor het eerst effectief zijn gaan optreden. Naast de commissies speelde nog
de zogenaamde Advocaat van de Compagnie een belangrijke rol. Dit ambt
werd door de Kamer Amsterdam ingesteld in 1613,3 met als doel het conci-
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pieren van de briefwisseling met de Hoge Regering in Azie. Buiten het
voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen van de Heren Zeventien
had de Advocaat zitting in het Haagsch Besogne, zodat hij aan het besturen
van de Compagnie een dagtaak had. 4
Door Van Brakel (1908) is aangegeven dat in het eerste octrooi van de
VOC werd voorgebouwd op wat reeds door de voorgangers tot stand was
gebracht De resolutien van de Oude Compagnie vertelden 'het doorlopende
verhaal van de allengs straffer wordende en zich eerst langzamerhand vastzettende organisatie'. Voor de VOC gold dit in nog versterkte mate. s Zonder
uitputtend te zijn kan hier worden vastgesteld dat al heel vroeg op velerlei
gebied de Heren Zeventien de richtlijnen vaststelden waarnaar de dienaars
van de Compagnie geacht werden te handelen. Zo werd in 1602 en 1603 bepaald aan welke procedures de kamers zich dienden te houden bij de inkoop
van equipage-materiaal en levensmiddelen; in 1603 werden de eerste voorschriften opgesteld voor de constructie en uitrusting van de schepen; in
1607 werden er regels gegeven voor het aangaan van leningen door de kamers - die dit weliswaar volgens het octrooi voor eigen rekening konden
doen, maar waarvoor de VOC in zijn geheel aansprakelijk kon worden gesteld - en in 1610 werden de verkopingen gereglementeerd. De verordeningen aangaande deze en andere zaken konden slechts door de vergadering
6
van de Heren Zeventien zelf worden aangepast of herroepen.
In het eerste octrooi was voorzien dat over de activiteiten van de VOC in
maart 1612 verantwoording zou worden afgelegd in de zogeheten Eerste
Tienjarige Rekening. De participanten zouden op dat moment eventueel hun
aandeel in het kapitaal van de VOC aan de Compagnie kunnen onttrekken.
De ontwikkelingen in de vaart op Azie maakten aan dit voomemen echter
spoedig een einde. Overzee was de VOC namelijk al ras overgegaan van
handeldrijven met inheemse volken op oorlogvoering met de Spaans-Portugese vijand. Door de noodzaak in toenemende mate te investeren in vloten
en steunpunten in Azie, terwijl er in de beginjaren bovendien nog maar weinig retourgoederen voor eigen rekening naar patria werden vervoerd/ bleyen de resultaten van de VOC achter bij de hooggespannen verwachtingen.
In de eerste jaren werd er daarom nog geen dividend uitgekeerd.
De bewindhebbers kwamen gaandeweg tot het inzicht dat nakoming van
de octrooibepalingen over de ontbinding van het bedrijfskapitaal hoogst ongewenst zou zijn. Niet de participanten van de Eerste Tienjarige Rekening,
maar die van de Tweede zouden, 'daervoor niet geavontuert hebbende', profiteren van de moeite en kosten die de VOC zich in deze tijd moest getroosten voor de opbouw van eigen stellingen in Azie. Reeds in 1606, amper vier
jaar na de totstandkoming van de VOC, wilden de Heren Zeventien van de
Staten-Generaal gedaan krijgen dat het kapitaal van de Compagnie niet al na
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de Eerste Tienjarige Rekening zou worden ontbonden, maar dat dit pas zou
komen te geschieden aan het einde van de gehele octrooiduur in 1622. Tussendoor wilde de VOC weI verslag doen over hetgeen er na tien jaar zou
zijn bereikt, maar zonder het risico te hoeven lopen dat de participanten uit
ontevredenheid over magere dividenden massaal konden afbaken. Hoewel
de uitslag lang in het ongewisse bleef kreeg de Compagnie, dankzij de steun
van vooral de Staten van Holland, ten langen leste gedaan dat het afleggen
van de Eerste Tienjarige Rekening voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. In
de jaren 1623-1627 raakte de VOC verwikkeld in een slepend conflict met
ontevreden participanten over de nu Twintigjarige Rekening, een geschiedenis die zich overigens aan het einde van de tweede octrooiperiode in 16431647 herhaalde. Dankzij bescherrning van de overheid kon de VOC echter
bij de verantwoording in gebreke blijven. Het belangrijkste gevolg was dat
ontbinding van het kapitaal niet meer hoefde plaats te vinden. Het doen van
beperkte concessies aan de participanten, de verhandelbaarheid van de aandelen en stijging van de dividenduitkeringen nam geleidelijk echter veel van
de bezwaren weg. Aldus werd de VOC van een betrekkelijke gelegenheids8
een blijvende ondemerning.
Werd er in Nederland al spoedig gestreefd naar de continuering van het
kapitaal, daamaast stelden de Heren Zeventien vast dat voor Azie eveneens
een meer permanent bewind noodzakelijk was. In 1610 zeilde Pieter Both
uit als eerste Gouvemeur-Generaal, met onder meer de opdracht om de
stand van de Compagnie in Azie te inventariseren als beginpunt voor een eigen boekhouding van het bedrijf overzee. Omstreeks 1613 slaagde de eerste
Directeur-Generaal Jan Pietersz Coen er in de door de Heren Zeventien gegeven administratieve opdracht uit te voeren. Binnen de Hoge Regering, het
opperste orgaan van de Compagnie in Azie, werd spoedig de Directeur-Generaal de tweede functionaris in rang.

De beschrijving van de VOC-boekhouding door Mansvelt
De boekhouding van de VOC werd voor het eerst serieus geanalyseerd in
een studie van Mansvelt (1922). 9 Op zijn bevindingen en opvattingen berust
nog grotendeels het beeld dat in de huidige literatuur over de financiele administratie van de VOC be staat. Mansvelt stelde vast dat de boekhouding
van de Compagnie emstige tekortkomingen vertoonde. Hij ging bij zijn onderzoek uit van het jaar 1779, het laatste norm ale jaar voor de voor de Republiek en VOC zo catastrofaal verlopen Vierde Engelse Oorlog (1780-1784).
De boeken van het bedrijf in Azie boden alles wat mocht worden verwacht
van een, wals Mansvelt het noemde, normale 'factoorsboekhouding'. Ondergeschikte kantoren in Azie stonden in rekening-courant met Batavia en
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dit hoofdkantoor van het bedrijf in Azie op zijn beurt met de 'Generale
Compagnie' in Nederland. Elk jaar maakten de comptoiren een winst- en
verliesrekening op en zonden deze naar Batavia, waar alles werd verwerkt in
generale journalen en grootboeken. Tezamen met kopieen van de negotieboeken van de kantoren werden deze naar het vaderland opgestuurd. Aldaar
zouden uit deze papierwinkel in principe de gegevens kunnen zijn gehaald
voor samenvoeging met die van het bedrijf in Nederland, om daarmee tot
een overzicht van de resultaten van de gehele VOC te komen.
Maar patria bleef in gebreke. Ofschoon grootboek en journaal van de Kamer Amsterdam met zorg waren bijgehouden, mankeerden er cruciale onderdelen. In feite gaf de uit de boeken opgemaakte 'balance' niets anders te
zien dan een opsomming van debiteuren en crediteuren en het saldo van een
niet-sluitende rekening van inkomsten en uitgaven. Noch de prijzen van het
naar Azie verzondene, noch de ontvangen retourgoederen werden in de boeken verantwoord. Ook in de jaarlijks opgemaakte 'generale staten' van de
Compagnie bleven vele zaken aan het gezicht onttrokken. Hierin werden
weliswaar de resultaten uit de boeken van de zes kamers gecombineerd,
maar de waarde van de schepen, de zeilende en onroerende goederen, alsmede de resultaten van het bedrijf in Azie werden nergens verantwoord, terwijl ook het aandelenkapitaal in de opsomming ontbrak. De 'generale staten'
gaven dus geen werkelijk overzicht van de vermogenspositie van het bedrijf.
Bovendien werd nimmer een winst- en verliesrekening opgemaakt. Aanpassing van het kapitaal van de VOC aan de bedrijfsresultaten, de kern van het
dubbelboekhouden aldus Mansvelt, bleek derhalve bij de VOC niet te hebben plaatsgevonden. Het vaststellen van het saldo van de uitgaven van het
bedrijf in Nederland, ondergebracht op een rekening 'equipage-generaal' , en
de opbrengst van de Aziatische retourgoederen, verzameld op een rekening
'retouren-generaal', was volgens Mansvelt 'een winstbepaling van de allerprirnitiefste soort'. De boekhouding van de VOC was als een weegschaal
met twee schalen, die weI vermeerdering of vermindering kon aangeven,
maar niet toeliet het waarom van veranderingen te achterhalen. Kostprijsberekeningen konden niet worden gemaakt waardoor ongewis bleef of bepaalde goederen winst of verlies opleverden. Effectief optreden tegen het verslechteren van de resultaten in de loop van de achttiende eeuw was hierdoor
blijvend belemmerd. Kortom, zo stelde Mansvelt, 'de voornaamste oorzaak
van den ondergang der Oost-Indische Compagnie ligt in de onoverzichtelijkheid van het bedrijf als gevolg van een slecht boekhoud-systeem.' 10
De visie van Mansvelt op de boekhouding van de VOC hing samen met
zijn verwerping van de heersende opvattingen over de grondslagen van de
VOC zoals die met name door Van Brakel en Van der Heijden (1908) waren
verwoord. Volgens deze opvattingen bestempelde het bijeenhouden van het
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bedrijfskapitaal met beperkte aansprakelijkheid van zowel bewindhebbers
als participanten de VOC tot een voorloper van de moderne Naamloze Vennootschap.ll Volgens Mansvelt moest de VOC echter niet worden beschouwd als een vroege N.V. maar als een 'handeling in compagnie' . Deze
term ontleende hij aan contemporaine boekhoudkundige werken. In het octrooi van de VOC yond Mansvelt aanwijzingen dat de financiele relatie van
de bewindhebbers tot de Maatschappij nog dezelfde was als in de toenmalige leerboeken werd beschreven voor een 'handeling in compagnie' en zoals
inderdaad ook bij de voorlopers van de VOC het geval was geweest Hieruit
verklaarde hij het dat de boeken van de Compagnie niets te zien gaven dan
een 'specificatie van inkomsten en uitgaven, van in-schulden en uit-schulden.' En, zo stelde Mansvelt, 'zoo was het in de voorcompagnieen, zoo zou
het blijven ook in de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zoo is inderdaad ook nog de toestand in 1779.'12
Oogstte Mansvelt veel lof met zijn bevindingen omtrent de tekortkomingen in het boekhouden bij de VOC, alom werd hij terechtgewezen voor het
verwerpen van de opvattingen over de VOC als vroege N.V .. Mansvelt werd
hierin niet deskundig geacht. Van Dillen sprak in dit opzicht zelfs over 'bedenkeIijke overmoed' waaraan de soms tactloze stelligheid waarmee Mansvelt zijn opvattingen uitdroeg het nodige zal hebben bijgedragen. 13 Voor
deze beschouwing is het echter van belang vast te stellen dat volgens Mansvelt de inrichting van de boekhouding van het bedrijf van de VOC in Nederland in feite regelrecht was voortgekomen uit de bij de voorcompagnieen
gangbare praktijk. Het gebrek aan samenhang dat hij in de boekhouding
constateerde tussen de bedrijfsonderdelen in Azie en Nederland is sinds
Mansvelt als een vaststaand gegeven beschouwd. RecenteIijk nog stelde
Gaastra (1991), dat bij het doorbreken van het besef dat de VOC een permanente onderneming zou worden weIiswaar de boekhouding in Azie geheel
nieuw werd opgezet, maar daarentegen in Nederland werd vastgehouden
aan de al bij de voorcompagnieen gehanteerde methoden.14
Op een aantal ondergeschikte punten zijn de waarnemingen van Mansvelt
inmiddels weI herzien. Zo heeft Glamann (1958) vastgesteld dat de onroerende goederen in Nederland gedurende lange tijd weI degeIijk op de 'generale staten' werden vermeld. In 1717 besloten de Heren Zeventien echter de
vaste activa niet langer op te nemen 'als zijnde van imaginaire waarde.' De
verantwoording van deze vermogensbestanddelen yond vanaf dat jaar nog
15
uitsluitend plaats in de boeken van de kamers. Hiernaast heeft Gaastra opgemerkt dat in de Aziatische boeken de waarde van de zeilende goederen
bepaald weI - tegen inkoopsprijs - werd verantwoord, zowel van de goederen aan boord van schepen binnen Azie als die onderweg naar patria. Aangezien in de boeken van de kamers goederenrekeningen van het ontvangene
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uit Azie ontbraken, bleef dit in de Nederlandse boekhouding overigens toch
geheel buiten het zicht. Tevens werd in de Aziatische boeken het ontvangene uit Nederland weI opgenomen, wederom tegen inkoopsprijS.16
Opgemerkt kan hier worden dat de term 'factoorsboekhouding' die in de
literatuur gemeengoed is geworden voor de boekhouding van de VOC in
Azie, eveneens door Mansvelt zal zijn ontleend aan de door hem gebruikte
contemporaine leerboeken. Door Ten Have (1973), een der weinigen die
zich in Nederland heeft beziggehouden met de geschiedenis van het boekhouden, werd onder een 'factoorsboekhouding' echter niet meer verstaan
dan een goederenadministratie die een factor (in het onderhavige geval de
VOC in Azie) voor zijn principaal (hier de Generale Compagnie in Nederland) bijhield. 17 Kon Mansvelt met recht concluderen dat de boekhouding
van de VOC in Nederland aan het wezen van het dubbelboekhouden voorbijging, het omschrijven van de Aziatische boeken als een 'factoorsboekhouding' stelt deze primitiever voor dan het geval was. In Azie werd immers niet nagelaten om per kantoor geregeld de balans te trekken en winst
of verlies over het voorgaande boekjaar te bepalen en tevens van de situatie
van het gehele bedrijf een overzicht te geven in de generale boeken. Inzicht
in de bijdrage van afzonderlijke kantoren aan het resultaat van de Compagnie gaf dit overigens niet vanzelf, want de vestigingen in Azie stonden de
goederen tegen inkoopsprijs af aan patria en elkaar.
Zo bezien voldeed de in opdracht van de Heren Zeventien in Azie tot
stand gebrachte dubbele boekhouding geheel aan de eisen die men er in het
begin van de zeventiende eeuw aan kon stellen. Onmiddellijk rijst de vraag
waarom dat in Nederland dan niet het geval was en, vooral, waarom er van
de twee bedrijfsonderdelen geen gefutegreerd overzicht tot stand werd gebracht. Zoals zal blijken heeft de wordingsgeschiedenis van de VOC als
staande onderneming met permanent kapitaal ook zijn sporen nagelaten in
de boekhouding van de Compagnie.
De administratieve verantwoording in de beginjaren van de VOC

De belangrijkste omstandigheid die een grondig inzicht in de ontwikkeling
van de boekhouding in de weg heeft gestaan, is dat wat er in het VOC-archief nog aan administratieve bescheiden rest, maar de schamele overblijfselen zijn van wat er ooit door de Compagnie is bijeengebracht. De 'generale
staten' van de VOC zijn pas vanaf hetjaar 1642 overgeleverd. Van het materiaal van de commissies van de kamers is vrijwel niets bewaardgeb1even.
Uit de achttiende eeuw hebben weliswaar een aantal reeksen boeken de tijden getrotseerd, voor wat betreft de zeventiende eeuw is vrijwel de volledige administratie van zowel de bedrijven in Azie als Nederland verloren ge-
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gaan. Ook de vermaarde Beschryvinge van Pieter van Dam biedt nauwelijks
aanknopingspunten voor de beginperiode. Voor dit onderzoek is het evenweI een gelukkige omstandigheid dat juist uit de eerste tientallen jaren van
het bestaan van de VOC een handjevol boeken van de kamers aanwezig is in
het Algemeen Rijksarchief te Den Haag. ls Daamaast geeft een opsomming,
geformuleerd door de zogenaamde Opnemers van de Twintigjarige Rekening, een overzicht van de door de VOC in de beginjaren gevoerde boeken.
Voor haar onderzoek ter afwikkeling van de eerste octrooiperiode verlangde
deze commissie van participanten inzage in de volgende stukken:
[I] 'AIle facturen en brieven en cargasoenen van Indijen;
[2] AIle boucken bij de comptoiren in Indijen gehouden soo generael als particulier;
[3] AIle boucken van de betaelde maendgelden;
[4] AIle cassaboucken;
[5] AIle de boucken van de capitalen ende transporten;
[6] AIle de boucken van jaerlicxse afrekeningen en gemaeckte staet der companie;
[7] AIle de leverantieboucken;
[8] AIle de memoriaIen, journaIen & grootboucken hier te lande gehouden;
[9] & voorders alles wat noch onder de bewindhebberen van boucken tot de
Rekeninge behoorende is berustende, aIsnoch (... ) den inventaris van aIle de
menichte duisende pampieren
[10] (... ) ende specialick mede het bouck ofte boucken hier te Iande gehouden daerin 'tcompoir generael van Indijen gedebiteert is, van de contanten
ende coopmanschappen na Indijen gesonden ende daertegen gecrediteert
wert van alle de coopmanschappen van Indijen na patria gekeert.' 19
De meeste van de bovengenoemde stukken zijn eenvoudig te identificeren.
Genoemd worden de vrachtbrieven betreffende zowel de Nederlands-Aziatische (cargazoenen) aIs de Aziatisch-Nederlandse (facturen) goederentransporten [1] en tevens de boeken van de Compagnie in Azie [2] . Van de commissies der zes kamers werden ook de bescheiden opgevraagd. Het materiaaI van de rekenkamer betrof zowel de boeken vanwege de participanten in
het kapitaaI van de VOC [5], aIs de boeken van het soldij-comptoir [3]
waaruit de betalingen konden worden opgemaakt aan thuisgekomen dienaars. De leverantieboeken gaven ongetwijfeld de resultaten van de verkopingen onder het opzicht van de commissie van het pakhuis [7]. De kasboeken zullen afkomstig zijn geweest van de ontvang en konden inzicht geven
in de precieze stroom van de geldmiddelen [4]. Over deze laatste reeks ontstond overigens een conflict tussen de partijen toen bleek dat de bewindheb-
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bers niet alle kasboeken tevoorschijn konden halen. Het overlijden van een
der als kassiers aangestelde bewindhebbers zou daar de oorzaak van zijn geweest, maar de Opnemers vonden het slechts het zoveelste blijk van kwade
trouw van de bedrijfsleiding. De bewindhebbers zouden slechts gei"nteresseerd zijn geweest in het verborgen houden van ontoelaatbare praktijken. De
kern van de administratie in Nederland werd tenslotte gevormd door de memorialen, grootboeken en journalen van de kamers [8], een drieluik dat in de
leerboeken werd aanbevolen voor de gebruikelijke dubbele boekhouding.
Kunnen allerlei bijboeken van commissies nog zonder moeite worden ondergebracht in een schema van de VOC-boekhouding zoals Mansvelt voor
ogen zal hebben gestaan, moeilijker wordt dat met boeken van 'jaarlijkse afrekening en gemaakte staat' van de Compagnie [6], om over rekening-courantboeken tussen Azie en Nederland [10] nog maar te zwijgen. Worden
hiermee slechts de eerste onvolledige 'generale staten' en onderdelen van
een sirnpele ' factoorsboekhouding' bedoeld, of zijn er redenen om in de aldus betitelde boeken wezenlijker onderdelen van de financiele administratie
van de VOC te zien? De Korte heeft hiertoe geen aanleiding gezien. Hij is
terughoudend met een oordeel over de boekhouding in de zeventiende eeuw,
gebaseerd op zo schaarse restanten.20 Hier zal worden aangetoond dat er
goede gronden zijn voor deze veronderstelling. Uit de resolutien laat zich
namelijk opmaken dat de bedoelingen van de Heren Zeventien met de boekhouding bepaald ambitieus waren.
Het toezicht op de activiteiten van de kamers
Het centrale punt in de vergaderingen van de Heren Zeventien werd gevormd door het spreiden van de activiteiten over de kamers volgens de in
het octrooi opgenomen verdeelsleutel. In februari 1603 werd door de afgevaardigden opgemerkt dat de verdeling van de werkzaamheden voor nieuw
uit te rusten vloten niet telkens naar ieders tevredenheid zou kunnen plaatsvinden. Ter ondervanging van de bezwaren werden de inspanningen van de
kamers in bouw en uitrusting afzonderlijk bijgehouden, opdat in de loop der
tijd de geleverde bijdragen met de voorgeschreven verdeling konden worden
vereffend. Deze 'liquidatie en egalisatie' die ook de verkoop van retouren en
de financiering van de werkzaamheden raakte, zou sedertdien een jaarlijks
terugkerend punt op de agenda van de Heren Zeventien vormen.21
Dat men trachtte aan de verdeelsleutel uit het octrooi strikt de hand te houden kan bijvoorbeeld worden opgemaakt uit de besluiten die in juli 1611
werden genomen om trent de scheepvaart van de kamers. De bewindhebbers
probeerden toen om middels een veelheid aan regels het aandee1 van de kamers in het totale scheepsbestand van de VOC constant te houden, rekening
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houdend met de ongelijke verdeling van verliezen ter zee en het achterblijyen van schepen in Azie over de diverse scheepsparken van de kamers. Op
deze manier werd getracht het aandeel van de kamers in de retouren te waarborg en; dezen behoorden namelijk in de eigen schepen van een kamer te
22
worden aangevoerd.
Van Brakel stelde vast dat in het octrooi slechts was voorzien in een zeer
beperkt aantal procedures om de kamers inzicht te verschaffen in de omvang
van elkaars activiteiten. Na elke equipage dienden de kamers elkaar binnen
vier maanden na het vertrek van de schepen een 'rekening' of overzicht toe
te sturen van de gemaakte kosten. Ten aanzien van de ontvangsten en inkomsten was alleen bepaald dat de kamers elkaar, op verzoek, inzage zouden geven in de rekening der retouren. Tenslotte zou er om de tien jaar rekenschap worden afgelegd aan de participanten over de uitgaven en inkomsten van het bedrijf. 23 Terwijl in steeds grotere getale schepen het ruime sop
kozen onder de vlag van de VOC, ontsnapte het terrein van de administratieve verantwoording geenszins aan de aandacht van de bewindhebbers. Het
toezicht op de boekhouding van de kamers ontwikkelde zich aanvankelijk in
hetzelfde stramien als dat op andere gebieden het geval was. Het gezag van
de Heren Zeventien deed zich namelijk ook hier reeds snel gevoelen.
In februari 1606 werd vastgesteld dat de kamers elkaars boeken zouden visiteren en toezien op de 'ordre in den ontfangh ende wtgift met den aencleyen van dien, opdat alles, op eenparige voet en goede ordre is toecomende,
tot eere en gerustheijt van de Compagnie sal mogen werden verandwoort.'
Het toezicht zou door de kamers Amsterdam en Zeeland over elkaar worden
uitgeoefend en evenzo door de kleine kamers onderling in Noorder- en Zuiderkwartier. Dit is in de literatuur overigens een nog bekend gegeven. De
resolutien maken evenwel duidelijk dat de Heren Zeventien verder gingen
dan alleen maar het instellen van een regelmatige controle door de kamers
onderling. Op 4 augustus 1608 werd 'goetgevonden eene generalen boeckhouder te ordineren over de gehele Compagnie' met Amsterdam als standplaats. Barend Lampe, reeds in 1599 aangetreden als boekhouder van de
Oude Compagnie, kreeg deze functie te vervullen naast zijn gewone werkzaamheden als boekhouder van de Kamer Amsterdam. Zijn taken zouden
verder worden vastgesteld in een instructie, die niet is aangetroffen. Verder
werd bekrachtigd dat de kamers hun boeken op gelijke wijze dienden te
houden en maandelijks kopieen van hun journalen aan de opperboekhouder
zouden moeten toesturen. 24
In het voorjaar van 1609 verscheen de Boekhouder-Generaal met zijn administratie in de vergadering van de Heren Zeventien, opdat alle kamers
konden zien 'in welcken gestaldt die gehouden' werd. Acht bewindhebbers
werden gecomrnitteerd om het werk van Lampe te inspecteren. Bovendien
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werden er voorbereidingen getroffen voor het opnemen van een 'generalen
nieuwen staet' van de Tienjarige Rekening. Lampe en Jacques van Neulighem, boekhouder van de Kamer Zeeland, moesten geheimhouding beloven
over de financiele situatie bij de Compagnie, een maatregel die ook gold
voor alle bewindhebbers en beambten die kopieen van de stukken onder
ogen zouden krijgen. 25 Op dat ogenblik moest de VOC er nog van uitgaan
dat in de loop van 1612 er in ieder geval verslag moest worden gedaan van
de situatie bij de Compagnie, ongeacht of de Staten-Generaal zouden besluiten het kapitaal bijeen te houden of niet. Ook de instructie voor de eerste
Gouverneur-Generaal werd in deze maanden vastgesteld, waarin zoals gezegd onder meer opdracht werd gegeven de stand van zaken in Azie te inventariseren. Doch niet slechts overzee werd de boekhouding op een nieuwe
leest geschoeid, dit was in patria evenzeer het geval.
Aan de uitvoering van de bepalingen haperde er in het begin weI het een
en ander. In september 1609 bleek dat de rekeningen van de kamers niet
conform waren opgesteld, waarop dienaangaande een nieuwe instructie zou
worden beraamd. Lampe werd vervangen daar was gebleken dat zijn twee
betrekkingen zich niet lieten combineren. Gelukkig staan in dezelfde resolutie de voornaamste taken van de nieuw te benoemen Boekhouder-Generaal
nu weI opgesomd. In het Oostindische Huis te Amsterdam zou deze zijn
boeken houden, 'den generale staet maecken van de reeckeninge & staet in
India, als oock op alle vergaderinge van de l7ne compareren met de boecken, zijne besoignes & acten verantwoorden & in de voorszeide l7ne de
penne voeren. Sal mede vry acces hebben in den comptoiren & opt de boecken van aile de cameren, daeraff rapport doen in de l7ne.'26 Het is duidelijk dat met dit besluit de kamers een inspecteur boven zich gesteld kregen
die alleen aan de Heren Zeventien zelf verantwoording schuldig was. Het
bijwonen en notuleren van de vergaderingen van het oppercollege had ongetwijfeld tot doel dat deze vertrouweling van aile zaken die binnen de
Compagnie speelden goed op de hoogte zou zijn. Dit vormde later een vast
onderdeel van de taken van de Advocaat. Het meest opmerkelijk is echter
dat de 'generale staat' die de Boekhouder-Generaal behoorde te maken de
gehele Compagnie betrof. Niet enkel de Eerste Tienjarige Rekening in patria, maar ook de resultaten van het bedrijf in Azie zouden hierin moeten
worden verantwoord. De veronderstelling is gerechtvaardigd dat het de Heren Zeventien er hierbij om te doen was de financiele positie van de Compagnie in zijn totaliteit te kunnen vaststellen.
Het lijkt erop dat de bewindhebbers over de werkzaamheden van de nieuwe functionaris aanvankelijk niet ontevreden waren. In augustus 16lO stelden zij vast dat er in financiele aangelegenheden 'behoorlycke ordre in de
cameren gevolcht wert.' AIleen tegen wanbetaling door debiteuren werd
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strenger optreden noodzakelijk geacht Op 12 november 1611 werd echter
besloten om Boekhouder-Generaal Dirck Vlack 'mette alle beleeftheyt synen dienst' op te zeggen, 'zoo 't selve niet en is geschiedt.' Vier dagen later
werd Ephraiin Lemmens, reeds jaren werkzaam bij de Kamer Amsterdam,
27
als zijn opvolger aangesteld.
Kenne1ijk had V1ack gefaald bij de uitvoering van de be1angrijkste administratieve taak waar de VOC zich in deze tijd voor zag geste1d. Het moment dat er verantwoording over de Eerste Tienjarige Rekening moest worden afgelegd kwam naderbij. De vergadering die Vlack ontsloeg had eerder
het besluit genom en om nogmaals een dringend beroep te doen op de Staten-Generaal toch vooral niet over te gaan tot ontbinding van het kaptiaal
van de Compagnie. Desalniettemin moest alles in het werk worden gesteld
om de Tienjarige Rekening, indien noodzakelijk, naar beste vermogen te
kunnen afleggen. Nog in ju1i 1611 was besloten de activiteiten van de kamers op een 1aag pitje te zetten om de staat van de Compagnie zo goed - en
zo gunstig - mogelijk te kunnen bepalen. Tot het volgende voorjaar was een
algehele 'surseance van timmeringe' afgekondigd, terwijl ook was besloten
om zo 'luttel mogelijk gelt in deposito' te nemen en zo min mogelijk debiteuren korting te verlenen bij betaling van hun schulden, als maar mogelijk
was.28
Het resu1taat van de personele wijziging blijkt niet uit de stukken. In de
zomer van 1612 drongen de Staten-Generaal er bij de VOC op aan dat er op
korte termijn in het openbaar verantwoording zou worden afgelegd over de
eerste tienjarige periode. Er werd gezinspeeld op plannen om de bijeenkomsten van de Heren Zeventien te laten bijwonen door gecommitteerden uit de
Staten-Generaal, ter geruststelling van de participanten. Tevens diende de
Compagnie voortaan jaarlijks, zo goed als doenlijk, een balans op te stellen,
waarvan de overheid kopie zou doen aan elke belangstellende participant.
Of het tot uitvoering van dit voorschrift is gekomen mag worden betwijfeld.
In november 1613 gaf de VOC aan de Rekening in oktober van het volgende jaar te kunnen afsluiten, waarop de Compagnie tenslotte toestemming
kreeg om de middelen van de Eerste Rekening blijvend aan te wenden voor
nieuwe equipages. Van uitstel kon de VOC het nu eventueel toeleggen op
29
afstel.
Aangenomen mag echter worden dat de Compagnie zich aanvankelijk nog
terdege heeft ingespannen om de verplichtingen na te komen. Nog begin
1613 werd door de Heren Zeventien een memorie besproken die door de
Boekhouder-Generaal was opgesteld 'dienende tot redres van de generale
boucken & omme te beter met de boucken van de respective cameren te accordeeren.' In oktober 1615 was de be trekking echter vacant. De kamers
werden verzocht geschikte kandidaten voor te drag en, waarbij tevens werd
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bepaald dat, zo gauw de schepen waren vertrokken, de boekhouders van de
kamers in Amsterdam zouden bijeenkomen met de rekeningen wegens de
lopende equipage. Dit was kennelijk als tijdelijke maatregel bedoeld, daar
een maand later Heren Zeventien in hun schrijven aan Directeur-Generaal
Coen de werkzaamheden van de Boekhouder-Generaal nog terloops ter
sprake brachten. Over een eventuele aanstelling van een opvolger van Lemmens wordt in de resolutien echter niets vemomen. Daarentegen werd in het
najaar van 1617 bepaald dat bij het sluiten van de boeken voortaan uit elke
kamer een bewindhebber aanwezig zou zijn, opdat de kamers hiervan 'volcomen kennisse' zouden hebben. Klaarblijkelijk had de hoogste administra30
teur van de VOC opgehouden te functioneren.
Dat praktische problem en uitvoering van de voomemens heeft doen mislukken blijkt uit wat werd opgemerkt toen de noodzaak tot vervulling van
het ambt van Boekhouder-Generaal nog eenmaal als een apart punt ter sprake kwam binnen de vergadering van de Heren Zeventien in maart 1626. De
formulering van de vraag geeft aan dat de Boekhouder-Generaal in Nederland de tegenspeler had moeten zijn van de Directeur-Generaal in Azie.
Maar na een gedachtenwisseling over 'op wat manieren men een boeckhouder-generael sal connen steIlen, wat syn werck soude syn & of hetselfde
werck soo pfect sal connen werden gedaen dat daer uijt het voordeel sal resulteren 't gene ijmant can ijmagineren' werd geoordeeld "t selve ondoenlijck & inpracticabel te wesen, alsoo geen pfect werck maer niet dan confusie daer uijt en soude connen resulteren & hetgenen van den voorszeijde
boeckhouder-generael soude connen werden gewenst, dat hetselve (als nu
inpracticabel bevonden werdende) in aIle gevallen can werden gesien uyt de
boecken die hier te lande & in Indien werden gehouden.' Hierbij werd aangetekend dat in deze visie 'de bewinthebberen met de hooftparticipanten
eenparichlijck ende eenstemrnichlyck hebben gepersisteert. ,31
De Compagnie had de strijd dus opgegeven. De wenselijkheid om het gehele bedrijf in generale boeken te verantwoorden was de bewindhebbers niet
ontgaan. Pogingen tot uitvoering van dit beginsel hadden echter geen succes
gehad en werden daarom na enkele jaren gestaakt. De inrichting van de
boekhouding als een gesloten systeem was daarmee van de baan.
In het monumentale werk van Pieter van Dam, omstreeks 1700 samengesteld na een werkzaam leven als Advocaat van de Compagnie van bijna vijftig jaar, worden de bovenstaande gebeurtenissen in een paar regels aan de
orde gesteld. Hij merkte tevens op dat met het uitoefenen van toezicht op de
boekhouding eerst rond 1648, na jaren van verwaarlozing, weer een begin
zou zijn gemaakt. De boeken van de kamers zouden zelfs pas vanaf 1657
aan controle onderworpen zijn geweest. AI schilderde Van Dam de situatie
in sombere kleuren, het betekent nog niet dat de Compagnie in de tussenlig-

88

ESHJb 55 (1992)

gende jaren iedere interesse in de financiele verantwoording had verloren.
Nog in oktober van hetzelfde jaar 1626 belastte de Kamer Amsterdam de
Advocaat van de Compagnie met de taak voortaan een 'representatie van de
staet en balance der capitalen in Indien zijnde' op te maken, tezamen met
overzichten van wat er 'sedert uijt Nederland gesonden is.' En enkele jaren
daarna werd de aanzet gegeven tot wat misschien het eerste grootscheepse
32
bezuinigingsoffensief binnen de VOC is geweest.
Dertig jaar na de oprichting was de Compagnie nog altijd niet de winstgevende onderneming waarop was gerekend. In de vergadering van de Heren
Zeventien werd in maart 1631 geopperd 'of men niet soude connen beraemen eenige voeten, om de lasten die de Compagnie jaerlycx supporteert
eenighsins te besnoeijen.' De investeringen in Nederland beliepen zulke
grote sommen 'dat als men rekende de contanten die naer Indien worden gesonden, de retouren die daervoor hier te 1ande overcommen (affgetrocken
d'equipagie, interesten, maentgelden etcetera) dat de Compagnie niet veel
en profiteert, gelyck de jaerlyxcsen staet uytwyst dat de belastingen altijt
toeneemen en de participanten zeer sobere uytdeelinge becomen.' De bezorgdheid over de situatie werd door alle kamers gedeeld en men beloofde
zich met spoed te zullen beraden over maatregelen om de positie van het be33
drijf een florissantere aanblik te geven.
In november werden de adviezen van de kamers Amsterdam, Zeeland,
Delft en Enkhuizen ter beschikking gesteld van de Advocaat. Een reeks
punten van 'mesnage' werd hierop door de vergadering van de Heren Zeventien aangenomen. De belangrijkste betroffen bezuinigingen die door het
bedrijf in Azie dienden te worden bewerkstelligd, waarbij Batavia bijvoorbeeld de opdracht kreeg de mutaties in de voorraden beter te adrninistreren.
Vooral kanonnen verdwenen in een zorgelijk tempo spoorloos uit de boeken. Voor het goederentransport tussen Europa en Azie kon in sommige gevallen worden volstaan met goedkopere schepen. Wat de bijdrage betrof van
de kamers zelf werd in algemene termen aangedrongen op zuinigheid, aangezien de kosten van de scheepsbouw nogal uiteenliepen. 'En om me malcanderen daerinne meerder contentement te doen sullen volgens voorgaende
gebruijck enne ordre d'een aen d'anderen overseynden haere boecken van
oncosten van yder equipagie.' 34
In maart 1632 kwam echter het verlangen ter sprake van de participanten
naar uitdeling. Vastgesteld moest worden dat de staat van de Compagnie
niet vermocht dit te lijden. Volgens de Kamer Amsterdam was het zelfs
noodzakelijk extra geld naar Azie te sturen, wat aldaar 'als een fons' moest
worden gehandhaafd. Met enige verbazing reageerden de afgevaardigden
van deze kamer toen in september in de vergadering niettemin werd voorgesteld om de participanten een repartitie te doen van 25% in specerijen. Daar-
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toe was men niet gelast, integendeel, men had te Amsterdam nu het plan opgevat om de drukkende rentelast van de Compagnie te verminderen. Gaastra
heeft dergelijke toestanden ook voor de jaren 1670-1700 geschetst en ook
het resultaat was toen vaak vergelijkbaar. In oktober werd besloten, bij wijze van compromis, om de participanten een dividend van 12,5% toe te wij35
zen.
In hoeverre de hierboven aangegeven pogingen om te besparen resultaat
hebben gehad blijft door het ontbreken van gegevens in het ongewisse. Ingrijpende maatregelen werden niet genomen. Toch is het duidelijk dat de
vereenvoudigingen in de opzet van de boekhouding niet bij voorbaat een
slagvaardig optreden van de leiding van de VOC onmogelijk maakten. Verbeteren van het administratieve beheer, beperking en bewaking van de kosten in Nederland, uitbreiding van het bedrijf in Azie, aflossing van schulden,
terughoudendheid met dividenduitkeringen; geen terrein ontsnapte aan de
aandacht van de Heren Zeventien.
De waardering van de retourvloot
Vastgesteld zijn nu de gebeurtenissen die tot het ontbreken van een algemene boekhouding voor het gehele bedrijf van de VOC hebben geleid. Of men
aan de boeken van de Boekhouder-Generaal ook daadwerkelijk de gegevens
zou hebben kunnen ontlenen die bijvoorbeeld Mansvelt noodzakelijk achtte,
is door het geheel ontbreken van overblijfselen hiervan niet met zekerheid te
zeggen. Er laat zich echter uit de restanten van de overige administratie uit
deze peri ode weI iets afleiden over verschillen met latere tijden. De aandacht zal hierbij uitgaan naar de schepen van de Compagnie.
Bij een onderneming waarvoor transport een zo essentiele taak vervulde
als bij de VOC het geval was, is het uiteraard van groot belang te zien hoe
de investeringen in de belangrijkste kapitaalgoederen, in dit geval de retourschepen, werden verantwoord. Aan deze materie is in de literatuur dan ook
reeds de nodige aandacht besteed. De eerste kritische geluiden vielen wederom bij Mansvelt te beluisteren. Het gebruik om de equipagekosten in een
keer te laten wegvallen tegen de opbrengsten uit retouren, waarmee de VOC
eigenlijk de nieuwgebouwde schepen - behoudens de balansvoorraden der
equipagegoederen - in een keer afschreef, noemde hij een 'uiting van administratief onvermogen.' Het ontbreken van de schepen op de 'generale staten'
leidde bovendien tot sterke onderwaardering van het vermogen van de Com• 36
pagme.
Ten Have heeft aangegeven dat het vraagstuk van de waardering van vaste
activa pas gedurende de Industriele Revolutie betekenis kreeg en het bedrijfsleven nog tot aan het einde van de negentiende eeuw heeft geplaagd,
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alvorens de problemen tot oplossing kwamen. Onderzoek van vroegmoderne leerboeken en bedrijfsadministraties maakte duidelijk dat deze een ding
gemeen hadden: 'afschrijving op vaste activa kwam er niet aan te pas.' Bezien in dit licht zou de kritiek op de Heren Zeventien kunnen worden afgedaan als anachronistisch. Opgemerkt is weI dat men het de Compagnie ook
moeilijk kwalijk kan nemen de vaart op Azie niet met stoomboten te hebben
onderhouden.37 De verkiaring die Ten Have gaf voor het niet tot ontwikkeling komen van afschrijven is evenwel ontoereikend. Volgens hem werd dit
veroorzaakt doordat in de pre-industriele tijd de technische en economische
levensduur van kapitaalgoederen vrijwel onbeperkt was - of als zodanig
werd beschouwd - en de kosten van de investeringen relatief laag, waardoor
deze nauwelijks een rol speelden in de kostprijs. Ontegenzeggelijk is het
echter zo dat de situatie bij de toenmalige handelsvaart in het algemeen en
de VOC in het bijzonder zich in hoge mate laat vergelijken met de huidige
toe stand in het bedrijfsleven. De investeringen van de Compagnie in de retourvloot waren groot en de vaartuigen zelf niet bijzonder duurzaam. De afkeuring van Mansvelt is daarom zeker niet zonder fundament. Steur bijvoorbeeld is hem hierin gevolgd, er daarbij op wijzend dat pas in de nadagen van
de Compagnie het besef doordrong dat de scheepvaart een eigen administratie nodig had, teneinde inzicht in de kosten van de vaart tussen Nederland en
Azie te verkrijgen. 38 De indruk die bij deze kritiek wordt gewekt is dat in
alle geledingen van de ondememing ieder inzicht in de scheepskosten weI
moest ontbreken, gezien de gebreken van de boekhouding.
In het begin van de zeventiende eeuw was de VOC in deze materie misschien meer geYnteresseerd dan later het geval kan zijn geweest. Zoals gezegd waren de kamers in de tijd van het eerste octrooi verplicht tot het overleggen van 'equipage-rekeningen'. In deze vrij uitvoerige overzichten dienden de kamers hun bestedingen te verantwoorden. De totalen van hun uitgayen waren benodigd voor de periodieke 'liquidatie en egalisatie' en tevens
voor de vaststelling van de 1% provisie die de bewindhebbers over de equipage toekwam. Op geen van de vier bewaardgebleven deelrekeningen ontbreekt de waarde van de hergebruikte schepen; vaartuigen die afkomstig
39
waren uit Azie werden tegen taxatiewaarde opgenomen. Ten onrechte volgens de Opnemers van de Twintigjarige Rekening, want dit diende natuurlijk louter 'om de provisien van de bewinthebberes daerdoor te grooter te
maecken.' Ter verdediging we zen de beschuldigden erop dat hiermee niets
anders was gedaan dan het volgen van de gebruiken bij de voorcompagnieen
en dat verder bij de verlenging van het octrooi in 1623 het recht op provisie
over de equipage was komen te vervallen. Oaarbij was tevens vastgesteld
dat ook over de retouren nog slechts provisie zou worden betaald over het
netto provenu, zonder schip, geschut of toebehoren. 40
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In de boeken van de Kamer Enkhuizen (1608-1619) - die helaas door De
Korte in zijn bespreking van de oudste boeken van de VOC zijn gemist worden voorbeelden aangetroffen waaruit blijkt dat de VOC inderdaad de
taxatie van teruggekeerde schepen tot de opbrengsten uit retouren rekende.
Zodoende werd er zowel bij thuiskomst als bij de eerstvolgende uitreding
over deze som provisie berekend.41 Hoezeer hier de praktijk ook door traditie en eigenbelang van de bewindhebbers werd bepaald, nochtans is het zo
dat hierdoor de gehele retourvloot in zekere zin in de boeken werd verantwoord: de schepen op zee en in Azie middels de equipagekosten, en die in
Nederland in de retouropbrengsten. Het verschil met de situatie zOals door
Mansvelt werd beschreven springt niet in het oog, maar bedacht moet worden dat in de achttiende eeuw weI aankoop, nieuwbouw en reparatiewerkzaamheden onder de equipagekosten werden gerangschikt, maar de waarde
van de hergebruikte schepen zelf niet. Indien daarentegen in de eerste octrooiperiode de schepen realistisch naar waarde werden geschat, dan werkten veranderingen in de samenstelling van de vloot ook werkelijk door in de
omvang van het vermogen van de VOC, uitgedrukt op de 'generale staten'.
Het taxeren van de retourschepen blijkt inderdaad niet enkel bedoeld te
zijn geweest om het inkomen van de bewindhebbers te vermeerderen. Regelmatig werden er door de Heren Zeventien schepen van de kamers gewaardeerd, met name wanneer de bodem van eigenaar veranderde. Een
voorbeeld is de door de Kamer Hoorn gebouwde Oranjeboom. Na terugkeer
van zijn tweede reis in mei 1618 werd dit jacht gesteld op f 18.000,-. Maar
voor een derde reis overgedaan aan de Kamer Rotterdam, werd de Oranjeboom in maart 1619 nog maar f 12.000,- waard geacht. Vlak voor het vierde
vertrek, nu in dienst van de Kamer Zeeland, werd in januari 1621 de bodem
voor f 14.000,- in de rekening opgenomen. De getaxeerde waarde van de
schepen en daarmee teruggekeerde equipagegoederen werd bij ovemame
door de kamers onderling verrekend. Zodoende werd er nauwlettend toegezien op de uitvoering van de in het octrooi vastgelegde verdeling van de
equipage over de kamers. 42
Het meest gelnteresseerd zullen de bewindhebbers echter zijn geweest in
de waarde van het totale scheepspark. Niet alleen in de worsteling met kritische participanten en de overheid, maar ook in de onderhandelingen met de
Engelse East India Company omtrent een eventueel samengaan' speelde de
balans van de Compagnie immers een belangrijke ro1. In de zomervergadering van 1619 kregen de kamers de uitdrukkelijke opdracht de eigen schepen te taxeren 'omme de waerde van dien in den volgende staet te mogen
brengen.' De besteding van de beschikbare middelen voor uitdeling en de
volgende equipage werd vastgesteld aan de hand van een 'generale staat'
van de Compagnie in patria inclusief de jongste binnengevallen schepen,
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overigens zander dat er gewag werd gemaakt van de resultaten van het bedrijf overzee. De laatste taxatie die in de resolutien werd aangetroffen dateert van augustus 1622.43 Nadat bij de verlenging van het octrooi de provisieregeling werd aangepast en er daarnaast niet meer hoefde te worden gevreesd voor ontbinding van het kapitaal en bovendien de onderhandelingen
met de EIC tot een besluit waren gekomen (en de samenwerking spoedig
strandde), is kennelijk bij de VOC het verlangen naar inzicht in de waarde
van haar handelsvloot gedoofd.
Uit de bescheiden blijkt trouwens, in tegenstelling tot wat De Korte heeft
opgemerkt, dat in sommige gevallen schepen een eigen hulprekening in de
boeken hadden staan, waarbij de uitgaven voor equipagematerialen zorgvuldig van indirekte kosten werden onderscheiden.44 Bovendien werd sedert
1614 in ieder geval te Enkhuizen de opbrengst van de retouren eveneens
voor elk schip afzonderlijk geboekt, alvorens de totalen werden overgehe45
veld naar de beruchte verzamelrekening 'retouren-generaal' van de kamer.
Deze toepassingen, die gehee1 afwijken van de situatie die Mansvelt in de
latere boeken heeft aangetroffen, maken duidelijk dat in de eerste octrooiperiode de boekhouding althans de ingredienten kon bevatten om zowel baten
als 1asten van de scheepvaart van de VOC tussen Nederland en Azie te kunnen vaststellen, en niet slechts van de Compagnie in zijn gehee1, maar in beginsel zelfs van elk vaartuig afzonderlijk.
Het is overigens niet aannemelijk dat het ooit werkelijk de bedoeling zal
zijn geweest de schepen op een meer modeme manier af te schrijven. Het op
balansdatum taxeren van kapitaalgoederen en het minutieus boeken van kos46
ten geven onv01doende aanleiding dit te veronderstellen. Toch maakt een
passage in het werk van Van Dam duidelijk dat de bewindhebbers van de
Compagnie zich hebben gerealiseerd dat het gewenst ware op de ontwikkeling van de scheepskosten nauwkeurig te kunnen toezien. In 1659, in een
tijd waarin de be1angstelling voor administratief beheer binnen de VOC herleefde, werd door de Heren Zeventien vastgesteld dat het aan de schepen
verstrekte beter moest worden verantwoord. 'Dan', zo vertelt Van Dam,
toentertijd zelf al in functie als Advocaat, 'soude naeder by de cameren werden overwogen hoedanigh die afschryvinghe in den haren best souden kunnen werden gedaan en gepractiseert, sonder nogtans dat hierop eenigh verv01g wort gevonden [in de res01utien], apparent om de overgroote moeyelijckheyt, soo niet d' ondoenlijckheyt, in de twee groote cameren, selfs mede
in de kleyne cameren wanneer die een equippage van meer als een schip
hebben, behalven dat daarvan niet veel vrugt of utiliteyt is te verwagten. ,47
Ook op dit terrein had de leiding van het bedrijf dus een zeker verrnoeden
dat er met de boekhouding meer kon worden gedaan dan op dat moment het
geval was. Maar ook nu slaagde men er blijkbaar niet in om de theorie met
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succes in praktijk te brengen. En ook ditmaal werden er om de mislukking
geen krokodilletranen geplengd. Veel nut zag een laconieke Van Dam er
niet in. Misschien waren de bewindhebbers van mening dat van administratieve maatregelen alleen een zuiniger omgaan met equipagematerialen ook
niet kon worden verwacht.
Bovendien zal het niet zo geweest zijn dat, toen na de eerste octrooitijd de
hoofdboeken van de kamers minder informatief werden, de VOC alle zieht
op de kosten van de scheepvaart kwijtraakte. Reeds Glamann wees op voorbeelden van het tegendeel, zoals de budgettering voor het uitrusten van suikerfluiten in 1636 en de analyse van de direkte vaart op China in de jaren
1728-1734. In beide gevallen werd afschrijving op de schepen in de berekeningen meegenomen. En zijn dit slechts incidentele aanwijzingen dat de
VOC in staat was om in het beleid fmancH~le afwegingen te betrekken, daarnaast moest er op de werven in patria voortdurend de vraag worden be antwoord of schepen de moeite en kosten van het oplappen nog waard waren of
beter konden worden afgelegd. Het is niet duidelijk in hoeverre het ontbreken van precieze boekhoudkundige informatie per schip hierbij nadelig is
geweest, maar waar het om gaat is dat de bewindhebbers zichzelf klaarblijkelijk heel weI in staat achtten om tot aanvaardbare besluiten te komen, gebrekkige boekhouding of niet Een voorbeeld is het aannemen in 1741 door
de Kamer Amsterdam van een voorstel van de equipagecommissie om het
ruim twaalf jaar oude schip Coxhorn maar liever af te danken 'bevonden
zijnde dat tot desselfs reparatie en vertimmering zoude nodig zijn, om de
Compagnie nog 6 a 8 jaaren buy ten extra ongelukken te kunnen dienen, een
somma van 24 a 26.000 gulden.' Terloops vallende beslissingen als deze
wekken op zijn minst de suggestie dat bij de VOC de kennis niet ontbrak
om in zulke gevallen onderscheid te maken in de financiele gevolgen van de
diverse altematieven. Over de mate van verfijning van de hierbij toegepaste
overwegingen en berekeningen kan voomamelijk worden gespeculeerd,
want in grootboeken noch joumalen treft men er iets over aan. Maar al was
het gehalte niet hoog, de bewindhebbers zelf namen er genoegen mee. 48
In het voorgaande moesten de theoretische inziehten en beperkingen van
de leiding van de VOC goeddeels in het midden worden gelaten. Geopperd
kan worden dat deze niet sterk afweken van wat algemeen gangbaar was.
Waar in de praktijk van de toenmalige handel en scheepvaart afschrijving
een onbekend fenomeen was, bevreemdt het niet dat de gang van zaken bij
de VOC daarvan niet principieel afweek. 49 De conclusie hoeft daarom nog
niet te zijn dat er uit 'administratief onvermogen' op de werven van de VOC
- of om het even welke andere scheepsbouwer in de Republiek - volkomen
willekeurig op los werd getimmerd. Men ontbeerde inderdaad de mogelijkheid om de activiteiten doorlopend te toetsen aan de hand van de admini-
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stratie. Maar waar vervulde toentertijd de boekhouding een dergelijke functie weI?
Er is daamaast nog een andere aanrnerking mogelijk op de bezwaren van
Mansvelt, als wordt gekeken naar zijn oordeel over de dividendpolitiek van
de bewindhebbers. Mansvelt heeft de Ieiding van het bedrijf verdedigd tegen
de vanouds gevestigde overtuiging dat de hoogte van de dividenduitkeringen van de VOC voomamelijk werd bepaald door het eigenbelang van de
bewindhebbers. Als 'handeling in compagnie' was het de VOC immers niet
toegestaan winst te reserveren. De kaspositie van de Compagnie was hierdoor structureel zwak en men was voor de financiering aangewezen op kort10pende kredieten. Daarom werden ook in slechte tijden ruime uitdelingen
gedaan aan de participanten, daar dit de noodzakelijke kredietwaardigheid
van de VOC hielp bewaren. Op zichzelf is dit toen ongebruikelijke gezichtspunt nog steeds van belang in het beoordelen van de Maatschappij. Maar al
hoeft het genoemde gunstige effect van de dividenden niet te worden betwijfeId, daamaast moet toch worden aangenomen dat het reserveren van winst
voor afschrijving en toekomstige financiering ten koste zou zijn gegaan van
juist de uitdelingen. AI zou men derhalve aan de met afschrijven gepaard
gaande boekhoudkundige vereisten hebben kunnen voldoen, dan nog zou
uitvoering van dergelijke plannen in deze redenering de kredietwaardigheid
van de Compagnie op het spel hebben gezet Het lijkt al met al meer op zijn
plaats de aandacht te richten op het feit dat de VOC verkoos in de onbeholpen wijze van financiering te berusten. Deze werd echter door MansveIt, uitgaande van aanvechtbare noties omtrent de grondslag van de Compagnie,
van kritiek gevrijwaard. 50

Twijfel over het bestaan van commercieel beleid bij de VOC
Het belangrijkste bezwaar dat Mansvelt tegen de boekhouding van de VOC
in stelling bracht was dat kostprijsberekeningen niet konden worden gemaakt en de winst per produkt niet kon worden bepaald, omdat in de uitgayen geen onderscheid werd gemaakt tussen investeringen en onkosten. Hier
is door Glamann tegen ingebracht dat de bewindhebbers middels zogenaamde ' rendementen' weI degelijk inzage hadden in althans de bruto winst per
aangevoerd produkt. Relatief goed gelnformeerd over de markten in zowel
Azie als Europa zou de VOC effectief op econornische ontwikkelingen heb51
ben kunnen inspelen. De afgelopen jaren is er nadere aandacht besteed aan
de betekenis van de 'rendementen' .
Steur heeft de verschuivingen doorgelicht van het door de VOC in de jaren 1740-1780 in Nederland aangevoerde goederenpakket. Hij komt tot een
opmerkelijke conclusie. In de veranderingen in de samenstelling van het as-
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sortiment viel geen enkel statistisch verb and te ontdekken met de berekende
bruto-winstmarges van de goederen. Sterker nog, het aandeel van de retouren met de hoogste brutowinstpercentages daalde. De wijzigingen moeten
volgens Steur daarom welhaast door het inkoopbeleid van de Hoge Regering in Azie of anders autonoom zijn opgetreden. Hij komt tot de slotsom
dat de betekenis van de 'rendementen' door Glamann is overschat Volgens
Steur valt het 'zeer te betwijfelen' of er aan de handel van de VOC ook
52
maar 'enig commercieel beleid in Nederland' ten grondslag heeft gelegen.
Een onderzoek van Klein (1984), die voor de periode 1746/7-1781/2 een
zeldzame serie bewaardgebleven 'rendementen' van de VOC-vestiging te
Japan heeft bekeken, lijkt de opvattingen van Steur te bevestigen. Invloed
van de geboekte bruto-winstmarges op de ontwikkeling van het assortiment
kon ook Klein in het geheel niet ontdekken. In tegenstelling tot wat Glamann in algemene zin had aangenomen, bleef de VOC in Japan 'onverdroten handelen in verliesgevende goederen!' Aanpassing van de invoer van
vrijwel altijd onrendabele koopmanschappen uit bijvoorbeeld Bengalen
bleek maar liefst twintig jaar te hebben gevergd. 'Het heeft er dus op zijn
minst de schijn van dat de Compagnie de beschikbare informatie niet doelmatig gebruikte.' Overigens zijn naar de mening van Klein bruto-winstmarges te onnauwkeurig en misleidend voor het marktbeleid van een ondememingo Maar juist in dit opzicht toonde de VOC de problemen te onderkennen: vanaf het boekjaar 1769/70 werd er bij het berekenen van de 'rendementen' toe overgegaan de inkoopsprijzen te verhogen met opslagpercentages
voor verschillende kostensoorten, varierend per herkomstgebied, in een poging de werkelijke resultaten althans te benaderen. In beginsel was dit 'een
bedrijfseconomische vemieuwing van de eerste orde' en had het de aanzet
kunnen zijn tot modernisering van het bedrijf. Maar hoewel de feitelijk verliesgevende toestand van de handel in Japan nu zichtbaar was in de boeken,
moet Klein constateren dat nergens uit blijkt dat de Compagnie ook maar
enige poging ondemam om de resultaten daadwerkelijk te verbeteren. Halsstarrig bleef de VOC weigeren zijn voordeel te doen met de informatie uit
de nu sterk verbeterde 'rendementen' en Klein opper. dat er misschien heel
eenvoudig dient te worden gesproken van 'falend ondememerschap' .53
In het licht van het voorgaande kan men zich afvragen of het eigenlijk nog
weI zin heeft de VOC als een handelsorganisatie te blijven beschouwen.
Aan het optreden van's werelds grootste ondememing lijkt immers iedere
rationele grondslag te moeten worden ontzegd. Kennelijk volslagen willekeurig werden goederen tussen de kantoren in Azie heen en weer gevaren,
terwijl het bedrijf in Nederland telkens juist de minst interessante retouren
uit de Oost liet overbrengen. Een paar relativerende opmerkingen zijn hier
gepast.
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Het is verrassend dat in de 'rendementen' een begin is gemaakt met kostentoerekening. In de door Steur onderzochte peri ode werden meermalen
aanbevelingen gedaan voor de bepaling van kostprijzen, berekening van de
winstgevendheid van de handel in afzonderlijke produkten en vaststelling
van de werkelijke bijdrage van elk kantoor in Azie aan het resultaat van de
VOc. Van uitvoering van deze vrome voomemens op enig moment was
echter nog niets gebleken. Het toezicht op de dienaren en kantoren in Azie
vanuit Nederland was nihil. Klaarblijkelijk heeft de Hoge Regering zich
echter toch de kritiek aangetrokken die door de Heren Zeventien werd geuit
op de verslechtering van de resultaten van de intra-Aziatische handel van de
VOC. Het feit dat Steur het nemen van deze maatregelen is ontgaan, is
symptomatisch voor hoe weinig er eigenlijk nog maar bekend is over het
reilen en zeilen van het bedrijf in Azie. Een grondige modeme studie over
de intra-Aziatische handelsvaart ontbreekt Ook de ontwikkelingen in de
handel van Azie op Nederland zijn voor de tweede helft van de achttiende
eeuw nauwelijks onderzocht, maar helaas staat Steur amper stil bij de beschikbaarheid van retourgoederen. Hij geeft zelf aan dat bij de groei van de
handel van Azie op Nederland ook de relatief in belang afnemende goederen
absoluut gezien nog in grotere hoeveelheden werden aangevoerd. Welke betekenis moet, bij zo geringe kennis van achtergronden en omstandigheden,
mogelijkheden en onrnogelijkheden, worden gehecht aan het ontbreken van
statistische zekerheid omtrent de deskundigheid in handelszaken van de bewindhebbers? De gevolgtrekking van Steur dat beleid niet bestond is weI
erg kras! Ook de tentatieve conclusie van Klein kan zeker niet zomaar algeme en geldig voor de Maatschappij in Azie worden verklaard. Het kantoor
Japan was in de loop van de achttiende eeuw immers van verwaarloosbare
betekenis voor de VOC geworden, waarbij er op moet worden gewezen dat
juist bij deze vestiging noch de keuze van het invoerassortiment noch de
prijsvorming vrijelijk kon plaatsvinden. Voorlopig blijft het daarom helaas
noodzakelijk een meer afgewogen oordeel over de door de bedrijfsleiding
aan de dag gelegde kwaliteiten op te schorten tot in de leemten in onze kennis is voorzien. Met name voor wat betreft het bedrijf van de VOC in Azie
ligt er nog een onmetelijke maar ongetwijfeld vruchtbare akker van onderzoek braak.
Er is overigens alle aanleiding de 'rendementen' weI een positieve rol toe
te dichten in de besluitvorming van de VOC. Gaastra heeft aangetoond dat
althans in de door hem onderzochte periode het resultaat van de veiling en in
Nederland van groot gewicht was bij de definitieve vaststelling door de Heren Zeventien van de behoefte aan retourgoederen. Daamaast heeft Gaastra
er op gewezen dat het een buitengewone administratieve inspanning zou
hebben gevergd ingewikkelde kostprijsbepalingen te maken, waarbij niet het
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minste probleem werd gevormd door de vraag hoe de kosten van oorlog en
54
bestuur aan de handelswaren toe te rekenen. Voor de verzekering van de
handel werden hiervoor immers gedurende het gehele bestaan van de VOC
uitgaven gedaan, evenwel sterk wisselend naar tijd en plaats. Ook kostprijsbepaling zou trouwens niet aIle onzekerheden van de intercontinentale handelsvaart hebben kunnen ondervangen. De tijdspanne tussen het moment
van bestelling, de inkoop en de uiteindelijke veiling van retouren beliep immers enige jaren.
Samenvattend kan gezegd dat ten aanzien van de beleidsbepaling in de
handel de bewindhebbers zich pragmatisch tevreden stelden met de eenvoudige maar snel beschikbare informatie over 'rendementen'. Van kostprijzen
had de lei ding van de VOC net aIs van afscbrijving weI enig besef, maar van
effectieve toepassing is het ook in dit gevaI bij de Compagnie niet gekomen.
Oat betekent niet dat beleid in commerciele zaken afwezig was, maar weI
dat de boekboudkundige middelen om de juistheid van vooronderstellingen
en de financiele gevolgen van beslissingen te bepaIen, beperkt waren.
De betekenis van de 'generale staten'

De gevolgen van de onvolledigheid van de vermogensoverzichten van de
Compagnie worden niet altijd even ernstig voorgesteld als door Mansvelt is
gedaan. Onder meer door Ten Have is er op gewezen dat bij de VOC de
noodzaak tot het maken van volledige overzichten eigenlijk altijd (sic!)
heeft ontbroken. Dit in tegenstelling tot de situatie in Engeland, waar in
1657 de EIC door de regering onder Cromwell werd gedwongen voortaan
balanscijfers ter inzage te geven aan elke belangstellende aandeelhouder.
Enerzijds yond Ten Have de publikatie van aan publieke voorschriften gebonden balansen van doorslaggevende betekenis in de ontwikkeling naar de
latere Naamloze Vennootschap, anderzijds kende hij aan deze balansen zelf
niet veel belang toe. De waarde van schepen en goederen op zee en van de
voorraden, nederzettingen, forten en andere bezittingen in Azie, en daarmee
het balanstotaal, lieten zich door de EIC alleen betrekkelijk willekeurig bepalen, al was het maar omdat afscbrijving immers niet werd toegepast. Hierom achtte Ten Have het een gering euvel dat de overzichten van de VOC
consequent lacunes vertoonden. 55
Kennelijk dacht de Compagnie er ook zo over. Uit de studie van Gaastra
blijkt dat, ofschoon wiskundige en bewindhebber Johannes Hudde er in de
jaren 1685-1700 in slaagde een verbeterde staat op te stellen en zelfs met
succes voor het jaar 1690 de 'waere staet' van de Compagnie bepaalde, de
betekenis hiervan door de Heren Zeventien niet zodanig hoog werd aangeslagen dat het onderdeel werd gemaakt van de commissie die jaarlijks de
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'generale staat' opmaakte. Gaastra geeft aan dat het zeer veel tijd kostte am
deze 'ware staat' gereed te krijgen: in augustus 1690 was het vermogen van
de Compagnie per mei 1689 bekend, met daarin verwerkt de stand van het
bedrijf in Azie per februari 1688. Dit zou voor de besluitvorming erg laat
zijn geweest, terwijl de veel eenvoltdiger 'generale staat' op het sluiten van
de boeken in het voorjaar, onmiddellijk kon worden vastgesteld. Voor het
verkrijgen van inzicht in de mutaties van het vermogen zou met deze eenvoudiger staten kunnen zijn volstaan. Reeds De Heer (1929) merkte op dat
de jaaroverzichten van de VOC in feite zijn te beschouwen als liquidatierekeningen tussen de kamers. Deze beperkte functie van de 'generale
56
staat' als liquidatiebalans heeft Mansvelt destijds niet onderkend.
Hiernaast concludeert Gaastra dat de bewindhebbers 'tach heel wat meer
inzicht in het bedrijf hadden dan Mansvelt op grand van zijn beoordeling
van de boekhouding voor mogelijk hield.' De lasten en baten van afzonderlijke kantoren, de netto behaalde winst op bepaalde pradukten en de kosten
van de scheepvaart van de Compagnie konden door Hudde eveneens worden aangegeven, waarbij hij de benodigde informatie uit de diverse boeken
en overzichten bijeen wist te brengen. In het licht van de voorgeschiedenis
krijgen de prestaties van Hudde een bijzondere glans. Gaastra merkt nog op
dat het de bewindhebbers valt aan te rekenen dat zij hebben verzuimd de
principes van de boekhouding naar aanleiding van Huddes bevindingen te
verbeteren. 57 Het onderzoek van Steur maakt duidelijk waarom. Als de verrichtingen van de latere bewindhebbers met het optreden van Hudde worden
vergeleken, dan blijkt dat in de volgende eeuw niemand het niveau van
Hudde in boekhoudkundig opzicht wist te evenaren. Blaam treft hierbij uiteraard met name de Compagnie zelf. Aangezien de Heren Zeventien de
kunde en kennis van Hudde niet toepasselijk hebben gemaakt voor de adrninistratie van de VOC, werd het in de achttiende eeuw, bij toename van de
activiteiten, een steeds ondankbaarder kIus om te proberen het bedrijf door
te lichten. Het inzicht in de onderneming en de kwaliteit van het management in de tweede helft van de achttiende eeuw lijken soms schril af te steken bij wat een eeuw eerder werd gepresteerd. 58
Het vraagt nog am een verklaring waarom de Heren Zeventien deze op het
oog tach zo uitgelezen mogelijkheid om de boekhouding te verbeteren hebben laten voorbijgaan. Het antwoord daarop is niet gemakkelijk te geven.
De mening van de bewindhebbers zelf is namelijk niet bekend. In beschrijvingen van het ondernemersklimaat in de zeventiende en achttiende eeuw
wordt weI geargumenteerd dat winststreven in die tijd niet erg centraal stond
in het handelen van de betrokkenen en dat daarom ook bijvoorbeeld de belangstelling voor kosten gering was. Tach lijkt het wat moeilijk te geloven
dat ondernemers in de tijd van de Republiek niet vooral in hun inkomen
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ge'interesseerd zouden zijn geweest Tot kostprijsbepaling of afschrijven
was men dan misschien wei niet in staat, de uitkomst van de eigen werkzaamheden zal toch met de nodige spanning zijn afgewacht. In het licht van
wat in het voorgaande aan de orde is gesteld kan worden geponeerd dat naar
moderne maatstaven in de toenmalige handel aan de boekhouding een op59
merkelijk geringe rol was toebedeeld.
De bewindhebbers van de VOC zullen de kracht van de mogelijkheden
met de boekhouding die door Hudde waren gedemonstreerd onvoldoende
hebben onderkend. In de eerste jaren van de achttiende eeuw, na het terugtrede\1 van Hudde, hielden de Heren Zeventien zich weI bezig met methoden
om abuizen en malversaties in de boeken op te sporen, maar uit niets blijkt
dat men zich genoodzaakt zag de boekhouding om te smeden tot een geducht instrument in de beleidsbepaling. 60 Er is eigenlijk geen terrein in de
organisatie te vinden waar de ondergeschikte betekenis van de administratie
in de beleidsvorming niet blijkt. Voor de vaststelling van het gewenste assortiment retourgoederen vertrouwde men op de bruto handelswinsten per
produkt, de 'rendementen'. De equipagekosten hoopte men te beheersen
door informatieuitwisseling tussen de kamers onderling over lokale prijzen.
Toezicht op kantoren en personeel in Azie moest goeddeels worden overgelaten aan de Hoge Regering. Zijn er doeltreffender methoden voorstelbaar,
de bewindhebbers zelf achtten de inrichting van de administratie en de gevolgde procedures afdoende of in ieder geval onvermijdelijk.61
Besluit

Anders dan Mansvelt heeft gedacht is de boekhouding van de VOC in Nederland niet rechtstreeks ontleend aan de adrninistratie van de voorcompagnieen. Zijn opvatting dat de VOC dient te worden beschouwd als 'handeling
in compagnie' heeft hem hiertoe gebracht, maar verdient geen navolging.
Bij het zichtbaar worden van de omtrekken van een permanente, zowel in
Europa als in Azie actieve onderneming, hebben de Heren Zeventien spoedig de noodzaak tot het opzetten van een gefutegreerde boekhouding onderkend. Daarmee voldeed althans op papier de administratie van de Compagnie aan de eisen der theorie. De ongekende omvang van scheepvaart en handel en de complexiteit van het bedrijf stelden de VOC echter voor zulke grote problemen, dat de nieuwe boekhoudkundige opzet al snel schipbreuk
leed. De teleurstelling hierover was evenwel niet al te groot. Naar de overtuiging van de bewindhebbers zelf kon uit de boeken van de kamers en de
bescheiden uit Azie rechtstreeks het noodzakelijke worden geput om de
door de Compagnie te volgen commerciele koers mede te helpen bepalen.
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Indertijd speelde de boekhouding een veel beperktere rol als beleidsinstrument of controlemiddel dan tegenwoordig gangbaar is. Met eenvoudige,
maar snel beschikbare informatie trachtte men richting aan de onderneming
te geven. De beperkte betekenis die de Heren Zeventien zelf aan hun boekhouding hechtten is Mansvelt echter grotendeels ontgaan. Hij ging er daarom ten onrechte van uit dat het inzicht van het management zich vrijwelliet
gelijkstellen aan het peil van de financiele verslaglegging. Steur is hem hier
in belangrijke mate in gevolgd. Hierdoor is het belang van de boekhouding
voor het beoordelen van het bedrijf overschat In het voorgaande is betoogd
dat de bedrijfseconomische gevolgen van de inrichting van de boeken veel
minder dramatisch waren dan door Mansvelt en Steur is voorgesteld. In dit
opzicht worden hier de opvattingen van Glamann en Gaastra ondersteund.
De administratie van de VOC vertoonde de veroordeelde eigenaardigheden
vooral omdat de bewindhebbers nauwelijks behoefte hadden aan iets anders.
Inderdaad kunnen met moderne middelen de onvolkomenheden in de commerciele uitgangspunten van de bewindhebbers worden blootgelegd, maar
dat neemt niet weg dat de Heren Zeventien dikwijls toch een doelmatig beleid konden ontwerpen en de VOC betrekkelijk effectief kon functioneren.
Bij de Verenigde Oostindische Compagnie was de kwaliteit van het management soms hoogstaand en soms niet. Ook bij meer volmaakte comptabele
methoden is dat nog heden ten dage het geval.
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er sprake van flink herstel; Steur (1984) 20, 260. De BengaaIse goederen werden pas in het boekjaar 1764/5 in Japan uit het assortiment genomen. Men kan zich voorstellen datde Compagnie voor
die schaarse waren uit Bengalen die men nog wei wist te bemachtigen een betere bestemming had
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kunnen vinden dan Japan, waar ze gewoonlijk minder op1everden dan er in Bengalen aan was uitgegeven.
54
Gaastra (1989) 48, 91.
55
Ten Have (1973) 62-65, 93-96.
56
Gaastra (1989) 221-229; C. de Heer, Bijdrage tot de financieele geschiedenis der Oost-Indische Compagnie (Den Haag, 1929) 56.
57
Gaastra (1989) 245-246.
58
Steur (1984) 193-195. Tach is ook hier terughoudendheid geboden. De meningen kunnen
namelijk verschillen over hoe sommige door Steur gesignaleerde ontwikkelingen vooralsnog
moeten worden beoordeeld. Zo twijfelt hij aan de grond voor tevredenheid die aan de vooravond
van de Vierde Engelse Oorlog bij de bewindhebbers bestond over de bedrijfsresultaten. Vermindering van uitgaven hadden in Nederland voor een aanzienlijke verbetering gezorgd, maar wijzend
op de gelijktijdige desinvesteringen in Azie stelt Steur dat het bedrijfskapitaal aldaar tot een wei
zeer bedenkelijk niveau was geslonken. De betekenis van de intra-Aziatische handel was in deze
jaren echter aanzienlijk achteruitgegaan. Vermindering van het vermogen in Aziekan hiervan het
voor de hand liggende, verantwoorde gevolg zijn geweest. Aan deze mogelijkheid gaat Steur echter geheel voorbij.
59
Men vergelijke de opinie van bijvoorbeeld M.G. Buist: 'D'apres mon experience des comptabilites commerciales hollandaises, les marchands etaient incapables de savoir ou ils en etaient.
Certains avaientjusqu'a cinq ou sept ans de retard dans la tenue de leurs comptes, et ignoraient
combien ils avaient gagne cinq ans plus tOt.' M. Aymard (ed.), Dutch capitalism and world capitalism (Cambridge, 1982) 279. Dat winsten niet boekhoudkundig werden bepaald, hoeft voor de
koopman niet noodlottig te zijn geweest. Geld verdient een ondernemer niet thuis, enkel door het
maken van berekeningen, maar op de markt, door op ontwikkelingen in te spelen.
60
ARA. VOC: 7147. Index. Res H17 1 mrt 1703,21 aug 1708,20 juI1709.
61
Men vergelijke de mening van R.H. Campbell, The rise andfall of Scottish Industry 17071939 (Edinburgh, 1980) 25: 'The acceptance of elaborate bookkeeping was more often to try to
prevent fraude than to supply a tool for efficient management, while critical evaluations of how to
determine profits of value assets evolved only in the nineteenth century. Even if the record were
used, they were not used with the aid of the techniques, and to answer the questions, which have
been developed later.'

Lange-termijn processen en de betekenis
van politieke factoren in de Nederlandse
houthandel ten tijde van de Republiek·
C.LESGER

1. Inleiding

De ontwikkeling van de Republiek tot een dichtbevolkte en economisch
hoog ontwikkelde samenleving werd mede mogelijk gemaakt door de aanvoer van grondstoffen uit andere gebieden. Het eigen grondgebied was namelijk niet in staat om grondstoffen voor de basisbehoeften van de omvangrijke bevolking en voor de nijverheid in voldoende hoeveelheden te leveren.
Een belangrijke oorzaak daarvan was dat grondstoffen in de meeste gevallen
een agrarische oorsprong hadden en dientengevolge moesten concurreren
om de grond.! Immers, waar graan werd verbouwd voor de voedselvoorziening konden geen schapen (voor de wol) worden gehouden of vIas worden
geteeld. Op de veen- en bosgronden die voor de energievoorziening in de
vorm van turf en brandhout werden geexploiteerd, waren agrarische activiteiten in het geheel niet mogelijk. Daarnaast moest de produktie van grondstoffen concurreren met andere grondgebruikers als stedelijke bebouwing,
infrastructuur en plattelandsnijverheid. Het importeren van grondstoffen
was een mogelijkbeid om het plafond dat de beperkte produktiviteit van de
grond aan de economische en demografische ontwikkeling oplegde te doorbreken. Terwijl het belang van graanimporten voor de econornische en demografische ontwikkeling van de Republiek al vroeg werd ingezien en veelvuldig is bestudeerd, is de import van hout, tot ver in de negentiende eeuw
het belangrijkste constructiemateriaal, altijd wat stiefmoederlijk behandeld.
Dit gebrek aan belangstelling is niet terecht want het feit dat de enorme
houtbehoefte in de Republiek - waarover later meer - gedekt kon worden
door importen hield de prijs van deze onrnisbare grondstof laag en heeft een
belangrijke bijdrage geleverd aan de econornische expansie van de Republiek.
De geringe belangstelling voor de Nederlandse houthandel heeft tot gevolg dat zelfs over elementaire zaken als de omvang en herkomst van de
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houtimporten weinig bekend is. lllustratief voor de geringe kennis is de onduidelijkheid over de vraag of de importen uit Noorwegen, lange tijd de belangrijkste houtleverancier van de Republiek, vanaf het einde van de zeventiende eeuw in omvang daalden. Schillemans heeft betoogd dat dit inderdaad het geval was en bracht de door hem veronderstelde achteruitgang in
verband met een toenemend aanbod uit het Duitse Rijngebied? Zijn opvatting werd ondersteund door een studie van Tveite. Door een combinatie van
gegevens over de to tale Noorse houtexport (op basis van Noors archiefmateriaal) en de import van Noors hout in Engeland (op basis van Engels archiefmateriaal) kwam hij tot de conclusie dat de export van Noors hout naar
Engeland verviervoudigde terwijl die naar de overige landen in West- en
Zuid-Europa tussen omstreeks 1640 en 1750 met meer dan 80 procent moet
zijn gedaald. 3 Op Tveites berekeningen is echter zware kritiek geuit door
Kjaerheim. Omdat geen rekening is gehouden met de aan het einde van de
eeuw sterk toegenomen onderregistratie in de Noorse tolboeken zou Tveite
een overdreven voorstelling hebben gegeven van de achteruitgang van de
4
Noorse houtexport. Bruijn sluit zich bij de kritiek van Kjaerheim aan en
stelt dat niets wijst op achteruitgang van de aanvoer van Noors hout in de
Republiek. 5 Het zal duidelijk zijn dat alleen nieuwe informatie een einde
kan maken aan de onduidelijkheid. Meer helderheid verschaffen over de
omvang van de houtaanvoeren uit de verschillende produktiegebieden is dan
ook het eerste doel van deze bijdrage.
Het tweede doel is daarmee nauw verwant: het verklaren van de geconstateerde ontwikkelingen. In de economische geschiedschrijving van de laatste
decennia overwegen verklaringen waarin economische en demografische
processen die zich uitstrekken over een lange periode, centraal staan. In dergelijke studies spelen politieke factoren een marginale en in extreme gevallen zelfs geen enkele rol. Dit negeren van de invloed van politieke factoren
op de economische ontwikkeling is verbonden met het hierarchische karakter van het gehanteerde verklaringsmodel waarin politieke factoren (het derde niveau) bei'nvloed worden door de bovenliggende lagen, te weten de sociale structuur (het tweede niveau) en de economische en demografische
ontwikkelingen (het eerste niveau), maar omgekeerd geen invloed kunnen
6
uitoefenen op die bovenliggende niveaus.
Hoewel onderzoek in deze traditie een aantal voortreffelijke studies heeft
opgeleverd, is er het afgelopen decennium in toenemende mate kritiek op
7
deze benadering. Een van de meest consequente verdedigers van het belang
van politieke factoren in de economische geschiedenis is Jonathan Israel. In
zijn The Dutch Republic and the Hispanic world benadrukte hij reeds de beperkingen van een kwantitatieve, op structuren en lange-termijn processen
gerichte geschiedschrijving. 'It is not, after all, hard to see that political and
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military power, historical events in other words, have frequently determined
or influenced long-term patterns of social and economic development', aldus Israe1. 8 Pleitte Israel toen nog voor 'the analysis of political events in the
light of economic trends and vice versa. .. ', in de loop der jaren is zijn standpunt in deze kwestie extremer geworden en in zijn recente Dutch primacy in
world trade zijn economische ontwikkelingen duidelijk ondergeschikt aan
en bepaald door politieke factoren als oorlogen, handelsconflicten en embargo's. Hoewel zijn recente poging politieke factoren tot de ruggegraat van de
econornische geschiedschrijving te verklaren eenzijdig is en naar mijn mening geen navolging verdient, moeten we Israel dankbaar zijn voor zijn onvermoeibaar streven de politiek opnieuw onder de aandacht van economisch
historici te brengen.
Bij het verklaren van de ontwikkeling van de Nederlandse houthandel ten
tijde van de Republiek zal dan ook zowel aandacht worden besteed aan economische en demografische processen van lange termijn als aan politieke
factoren . Dat biedt tevens de mogelijkheid na te gaan in hoeverre de opvatting van Tveite correct is dat de dalende omvang van de Noorse houtexport
naar de Republiek een gevolg was van een op langere termijn stagnerende
econornie en de daarmee verbonden afname van de vraag naar hout in de
9
Republiek.

2. Omvang en herkomst van de houtaanvoeren in de Republiek
Op de Nederlandse houtmarkt werd vanuit Noorwegen, het Oostzeegebied,
de Kleine Oost (het gebied langs de Duitse en Deense Noordzeekust) en het
Duitse Rijngebied hout aangevoerd. Tot nu toe heeft aileen Buis zich gewaagd aan een poging de omvang van de houtaanvoer uit de verschillende
gebieden te schatten. Omdat zijn analyse van de kwantitatieve verhoudingen
vooral betrekking heeft op de situatie in de tweede helft van de achttiende
eeuw blijven de veranderingen op lange termijn onderbelicht. Bronnenmateriaal en literatuur bieden echter de mogelijkheid om zowel voor de peri ode
omstreeks 1650 als de periode omstreeks 1750 schattingen te maken van de
omvang van de Nederlandse houtimporten uit de belangrijkste houtproducerende gebieden. Voor andere perioden ontbreken de benodigde gegevens of
is de kwaliteit van het bronnenmateriaal onvoldoende. In tabel 1 is een grote
hoeveelheid informatie over de houtaanvoer omstreeks het midden van de
zeventiende en het midden van de achttiende eeuw samengevat. IO In combinatie met andere gegevens maken de cijfers een reconstructie van de kwantitatieve ontwikkeling van de houtimport in de Republiek mogelijk.

108

ESHJb 55 (1992)

Tabel 1. Omvang (in lasten) van de jaarlijkse aanvoer op de Nederlandse houtmarkt naar produktiegebieden, omstreeks 1650 en 1750·

omstreeks 1650

omstreeks

1750
Noorwegen
Oostzeegebied
Rijngebied
Kleine Oost

130.000
27.000
9.500
5.500

(75%)
(16%)
( 6%)
( 3%)

38.000
80.000
47.000
6.000

(22%)
(47%)
(27%)
( 4%)

totaal

172.000

(100%)

171.000

(100%)

* Voor een juiste

interpretatie van de gegevens is het noodzakelijk er op te wijzen
dat de gepresenteerde cijfers niet meer zijn dan zeer globale schattingen.
Bron: Zie bijlage 1.

Met een oogopslag wordt uit de tabel duidelijk dat omstreeks 1650 uit Noorwegen het meeste hout werd geiinporteerd: drie-kwart van de totale aanvoer.
De enorme omvang van deze aanvoer wordt pas duidelijk als we bedenken
11
dat 130.000 last overeenkomt met een hoeveelheid van ongeveer 325.000 m3.
In vergelijking met de houtimport uit Noorwegen was die uit de andere produktiegebieden van betrekkelijk gering belang. Alleen vanuit het Oostzeegebied
werd nog een aanzienlijke hoeveelheid hout (27.000 last) naar de Republiek
verscheept
Omstreeks het midden van de zeventiende eeuw was de dominantie van
Noorwegen als houtleverancier geen nieuw verschijnsel. Zo werd reeds in
1584 de houtimport in Amsterdam, de belangrijkste aanvoerhaven van hout in de
Republiek, gedomineerd door Noors hout. Duidelijk blijkt dit uit de gegeyens in tabe12.12
In de eerste helft van het jaar, voor de maanden juli-december zijn geen
gegevens bewaard gebleven, arriveerden in Amsterdam 199 schepen uit
Noorwegen, 379 uit het Oostzeegebied en 255 uit de Kleine Oost. Uit de tabel wordt duidelijk dat de schepen uit Noorwegen vrijwel allemaai hout aan
boord hadden: 179 stuks uitsluitend hout en 5 stuks overwegend hout. Van
de 379 schepen die vanuit de Oostzee in Amsterdam arriveerden, waren er
slechts 23 uitsluitend met hout geladen en bij 27 schepen bestond de lading
overwegend uit hout. Ook bij de scheepvaart op de Kleine Oost speelde
hout slechts een geringe rol.13 Voor wat betreft de houtaanvoeren uit het
Duitse Rijngebied kan opgemerkt worden dat deze tot het midden van de zeventiende eeuw beperkt bleven tot betrekkelijk geringe hoeveelheden die
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14

per schip of als sleep aan een schip stroomafwaarts werden vervoerd. Vanwege het grote overwicht van Noors hout in de periode van het einde van de
zestiende tot het midden van de zeventiende eeuw mag uit de door Schreiner
geconstateerde snelle expansie van de Noordvaart in deze periode afgeleid worden dat de totale houtaanvoer in de Republiek eveneens sterk toenam. 15
Tabel 2. Binnenvallen.de schepen in Amsterdam naar lading en herkomst, januari-juni
1584
uitsluitend

overwegend
houthout*

overige*

totaal

Noorwegen
Oostzeegebied
Kleine Oost
elders

179
23
11
0

5
27
2
0

15
329
242

199
379
255

64

64

totaal

213

34

650

897

* Onder 'overwegend hout' wordt verstaan een lading waarvan de helft o/meer van
de verscheepte partijen uit hout bestaat. Aile schepen met minder hout aan boord
vallen onder de categorie 'overige'. Overigens hadden van de 650 schepen in deze
laatste categorie er slechts 56 hout aan boord.
Bron: Algemeen Rijksarcbief, Rekenkarner ter auditie, inv.nr.4366A.

Een blik op tabel 1 maakt duidelijk dat in de periode tussen het midden van
de zeventiende en het midden van de achttiende eeuw het belang van de verschillende produktiegebieden ingrijpend is gewijzigd. Terwijl de totale aanvoer in de Republiek omstreeks 1750 op hetzelfde niveau lag als in het midden van de zeventiende eeuw, was de aanvoer uit Noorwegen teruggelopen
van 130.000 last naar 38.000 last: een achteruitgang van ruim 70 procent
Het Oostzeegebied daarentegen exporteerde rond 1750 aanzienlijk meer
hout naar Nederland dan een eeuw daarvoor maar de grootste verandering
yond plaats bij het Rijnse hout. Tegenover een aanvoer van 9.500 last omstreeks het midden van de zeventiende eeuw stond een eeuw later een aanvoer van 47.000 last. De import uit de Kleine Oost daarentegen lag in beide
perioden op een laag en vrijwel identiek niveau.
De vraag is echter wanneer deze ingrijpende verschuiving in het belang
van de verschillende produktiegebieden plaatsvond. Over de omvang van de
Noordvaart is niet veel informatie beschikbaar. Een veelvuldig aangehaalde
memorie uit 1699 noemt een aantal van 300 schepen dat jaarlijks op Noorwegen voer. Bruijn gebruikt deze informatie om zijn stelling te ondersteu-
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nen dat er in de Noordvaart geen sprake was van een sterke achteruitgang
16
tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw. De betrouwbaarheid van
de informatie in de memorie is echter onbekend. Voor het laatste kwart van
de zeventiende eeuw worden ook heel andere cijfers genoemd. In 1688 bijvoorbeeld werd gesteld dat er gewoonlijk zo'n 250 schepen op Noorwegen
varen maar in hetzelfde jaar werd ook gesproken van minstens 460 schepen.
17
Vogel daarentegen acht een aantal van 200 schepen het meest plausibel.
Het onderzoek van Van Royen biedt in dit verband meer aanknopingspunten. Zijn analyse van de notariele archieven en convooilijsten maakt duidelijk dat de vaart op Noorwegen in de jaren 1700-1710 van weinig betekenis
18
was. Ook de ontwikkeling van de Hindelooper scheepvaart wijst op achteruitgang van de Noordvaart in de tweede helft van de zeventiende eeuw. Omstreeks 1650 stond een derde deel van de Nederlandse vloot van Noordvaarders onder bevel van een schipper uit Hindeloopen, in de vaart op het Oostzeegebied daarentegen speelden ze een betrekkelijk geringe rol. Opvallend
is nu dat hun aandeel in de Oostzeevaart vanaf omstreeks 1670 sterk toenam. Faber veronderstelt dat zij in die vaart compensatie vonden voor de
achteruitgang in de vaart op Noorwegen. Deze indruk wordt nog versterkt
door het feit dat de Hindeloopers zich ook in de vaart op de Oostzee bleven
19
toeleggen op het transport van hOUt.
Tabel3 . Houtexport (in stuks) vanuit de Finse Golf naar de Republiek, 1661-1740

balken

sparren

gezaagd

hout
1661-1670
1671-1680
1681-1690
1691-1700
1701-1710
1711-1720
1721-1730
1731-1740

280
4.008
76.225
330.944
221.512
92.570
1.055.820
1.780.518

600
23.500
12.072
8.767
85.112
780.750
2.101.316

86.880
1.190.230
2.059.512
331.246
129.059
1.570.222
5.080.823

* Het betreft de export vanuit de volgende havens: Narva, Nyen (later St.Petersburg), Viborg, Frederikshavn en Helsinki. Vanaf 1711 zijn de cijfers exclusief de exporten vanuit Nyen.
Bron: Berekend op basis van S.-E. Astrom, 'Technology and timber exports from
the Gulf of Finland, 1661-1740', Scandinavian Economic History Review, 23(1975)
tabell.
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Het toenemende belang van het Oostzeegebied in de tweede helft van de zeventiende eeuw blijkt ook uit onderzoek van Astrom naar de ontwikkeling
van de houtexport uit het gebied aan de Finse Golf in de periode 1661-1740.
Tot omstreeks 1670 was teer daar vrijwel het enige exportprodukt Nadien
werd teer echter in toenemende mate verdrongen door hout 20 In tabel 3 is informatie over de houtexporten vanuit het gebied aan de Finse Golf naar de Republiek samengevat
De gegevens in de tabel laten er geen twijfel over bestaan dat dit geb1ed
zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw, en meer bijzonder in de jaren tachtig en negentig, ontwikkelde tot een belangrijke exporteur van gezaagd en ongezaagd hout. Balken bijvoorbeeld werden in de jaren zestig
nog nauwelijks geexporteerd maar in het laatste decennium van de eeuw bedroeg de export al ruim 330.000 stuks. De uitvoer van gezaagd hout vertoonde een vergelijkbare ontwikkeling: vanaf de jaren zeventig was er sprake van een zeer sterke toename tot ruim 2 rniljoen stuks in de jaren 16911700. AIleen de uitvoer van sparren bereikte al in de jaren zeventig het
hoogste niveau dat in de zeventiende eeuw bereikt werd.
Voor de eerSte helft van de achttiende eeuw maakt de tabel duidelijk dat
de houtexporten uit de Finse Golf sterk te lijden hebben gehad van de
Noordse oorlog (1700-1721). Vanaf het derde decennium van de achttiende
eeuw namen de houtexporten echter opnieuw zeer sterk toe. De export uit
het gebied rond de Finse Golf sloot daarmee in grote lijnen aan bij de houtexport uit het Oostzeegebied in het algemeen: groeiende exporten tijdens de
tweede helft van de zeventiende eeuw, een inzinking ten tijde van de Noord21
se oorlog en herstel daama.
Een tweede produktiegebied dat in de laatste helft van de zeventiende
eeuw sterk naar voren kwam is het Duitse Rijn1and. Hoewel het Rijnse hout
al tijdens de rniddeleeuwen in Nederland werd ge'importeerd, bereikten de
aanvoeren toen pas een werkelijk grote omvang. Vanaf de tweede helft van
de zeventiende eeuw yond het transport ook vrijwel niet meer per schip
plaats maar werd het hout in de vorm van vlotten, de zogenaamde 'Hollanderflosse', de rivieren afgevoerd. Het bij de houtexport ingeschakelde gebied strekte zich op den duur uit over het stroomgebied van de Lippe, Moezel, Saar, Main, Neckar, Murg, Kinzig en hun zijrivieren. Over deze stromen werd het hout naar de Rijn gevlot en over deze laatste rivier naar Nederland getransporteerd. 22
Over de ontwikkeling van de aanvoer van Rijns hout in kwantitatieve zin
geeft het onderzoek van Van Prooije belangrijke aanwijzingen. Voor de periode van 1650 tot 1795 heeft hij uitgezocht hoeveel houtvlotten de rivieren
kwamen afzakken. De sterke uitbreiding van de aanvoer uit het Rijngebied
tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw komt in deze cijfers goed
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tot uitdrukking: het aantal vlotten nam tot 1660 snel toe van 3 stuks in 1650
23
naar een maximum van 41 stuks tien jaar later. Tevens blijkt dat de aanvoer aan sterke schommelingen onderhevig was. Perioden waarin veel vlotten naar Nederland werden gevoerd vielen in de tweede helft van de jaren
negentig, omstreeks 1715, in de jaren 1730, omstreeks 1760 en in de eerste
helft van de jaren tachtig.
Een vergelijking van de ontwikkelingen in de tijd wordt vooral voor de
tweede helft van de zeventiende eeuw en het begin van de achttiende eeuw
gecompliceerd door het feit dat de grootte van de vlotten in deze peri ode
sterk veranderde en het volgens Van Prooije (nog) niet mogelijk is schattingen van de omvang van de aanvoer over de rivieren te maken.24 Of de jaren
1680-1700 een periode waren van snelle groei, zoals in het Oostzeegebied,
valt dan ook niet met zekerheid te zeggen. Duidelijk is weI dat in de jaren
negentig een belangrijk produktiegebied als het Zwarte Woud werd inge25
schakeld bij de houtaanvoer op de Nederlandse houtmarkt. Ook de studie
van Schillemans naar de Zaanse houtveilingen wijst op expansie van de aanvoer van Rijns hout in de jaren negentig. De opbrengst van het geveilde
Rijnse hout in Zaandam bedroeg namelijk 164.000 gulden in de jaren 16701679, 279.000 gulden in het daaropvolgende decennium en respectievelijk
1.063.000 en 1.859.000 gulden in de jaren negentig en in het eerste decennium van de achttiende eeuw.26
Gedurende de eerste decennia van de achttiende eeuw stagneerde als gevolg van de Noordse oorlog (1700-1721) de houtaanvoer van overzee. Het
Rijngebied werd in deze jaren onbetwist de belangrijkste houtleverancier op
de Nederlandse houtmarkt. De omvang van de houtimport uit de Rijnstreek
in deze peri ode van topaanvoeren is onbekend. Duidelijk is weI dat in het
tweede decennium van de achttiende eeuw de grootste hoeveelheden hout
werden aangevoerd. Dit wordt bevestigd door een memorie van de Rotterdamse houthandelaren Anthoni en Pieter Terwen uit 1749. Zij vermeldden
dat in de jaren 1716- 1722 jaarlijks zo'n zestien tot achttien houtvlotten de
Rijn afzakten maar dat dit aantal sindsdien voortdurend was afgenomen. In
1749 waren het er niet meer dan drie of vier.27
In het tweede decennium van de achttiende eeuw was niet alleen het aantal
vlotten groot, in deze periode werden ook de grootste vlotten geregistreerd.
In 1720 passeerde een vlot van ca. 300 x 45 meter de tol bij Schenkenschans:
het grootste vlot dat daar in de periode van 1650 tot 1795 werd gemeten.28
Dergelijke gevaartes werden bemand door zo'n 500 personen, voor het merendeel (ongeveer 380 man) roeiers die het vlot op koers moesten houden.
Deze omvangrijke bemanning yond onderdak in houten keten die op het
vlot waren opgetrokken. Voor de proviandering had men naast enorme hoe29
veelheden brood, boter en kaas tevens ossen aan boord. De waarde van
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dergelijke vlotten was zeer hoog. Ebeling noemt een schatting uit 1782 van
omstreeks 650.000 gulden, Rodenwaldt spreekt van 700.000 tot een miljoen
30
gulden. Een indruk van de absolute omvang van de houtaanvoeren uit het
Rijngebied in deze peri ode wordt verkregen door een vergelijking met de
aanvoer in 1739/40. In dat jaar, toen de aanvoer al op een lager niveau lag
dan omstreeks 1720, werd niettemin zo'n 100.000 last hout over de rivieren
31
naar de Republiek gevlot.
Na het midden van de achttiende eeuw vonden er geen grote verschuivingen
in het relatieve belang van de verschillende produktiegebieden meer plaats.
Nemen we het aantal schepen dat uit Noorwegen (exclusief Bergen) via
Texel in Amsterdam arriveerde als maatstaf voor de ontwikkeling van de
Noordvaart dan is er sprake van een betrekkelijk stabiel niveau. In de jaren
veertig kwamen gemiddeld 181 schepen uit Noorwegen via Texel in Amsterdam aan, in de jaren vijftig en tachtig respectievelijk 177 en 180 en in de
peri ode 1790-1793 gemiddeld 205 schepen.32 De houtexport vanuit het
Oostzeegebied naar de Republiek liep terug van gemiddeld 955.000 geregistreerde stukken in de jaren 1731-1740 naar 711.800 stukken in de jaren
1751-1760. Na die tijd nam de export weer toe en bereikte in het decennium
33
1771-1780 een gerniddelde omvang van bijna 800.000 stukken.
Ook de gegevens over de houtaanvoer uit het Rijngebied maken duidelijk
dat er in de tweede helft van de achttiende eeuw geen grote verschuivingen
in het belang van de produktiegebieden plaatsvonden. Evenals bij de houtaanvoer uit het Oostzeegebied was hier sprake van achteruitgang vanaf de
jaren 1730 tot het midden van de eeuw. Pas in de jaren zestig en zeventig
nam de houtimport uit het Rijngebied weer toe maar dat was ook de tijd dat
uit het Oostzeegebied een groeiende hoeveelheid hout werd geYmporteerd. 34
In het stroomgebied van de Elbe en de Weser ten slotte was de produktiecapaciteit niet groot genoeg om belangrijke verschuivingen te kunnen veroorzaken. Al aan het begin van de achttiende eeuw werd vermeld dat de uitgestrekte bossen langs de Elbe grotendeels waren gekapt en als timmerhout
naar Nederland waren getransporteerd. 35
Het voorgaande samenvattend kan het volgende beeld van de ontwikkeling
van de houtimporten worden geschetst Vanaf de eerste jaren van de Republiek tot het midden van de zeventiende eeuw domineerde de houtimport uit
Noorwegen en deze nam in genoemde periode sterk in omvang toe. Na die
tijd traden andere produktiegebieden meer op de voorgrond en wordt het ingewikkelder om op grond van vaak tegengestelde tendensen een totaalbeeld
te schetsen. Duidelijk is weI dat kort na het midden van de zeventiende
eeuw de aanvoeren uit het Duitse Rijngebied krachtig toenamen en vanaf de
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jaren zeventig eveneens die uit het Oostzeegebied. Omdat, zoals nog zal
worden aangetoond, de houtvaart op Noorwegen pas vanaf de jaren tachtig
snel aan betekenis verloor, mag geconcludeerd worden dat de totale omvang
van de houtaanvoeren tot in het derde kwart van de zeventiende eeuw b1eef
toenemen en dus uitsteeg boven de 172.000 last die voor het midden van de
eeuw is berekend. In het laatste kwart van de eeuw vie1en de houtaanvoeren
uit Noorwegen terug naar een laag niveau maar de achteruitgang werd gecompenseerd door toenemende importen vanuit de Oostzee en over de Rijn.
Toen in de eerste decennia van de achttiende eeuw de houtaanvoer uit het
Oostzeegebied stagneerde werd het Rijngebied de be1angrijkste houtleverancier. Gezien de enorme omvang van de aanvoeren uit deze streek en het herstel van de houtimport uit de Oostzee vanaf de jaren twintig, bleef het importvolume dat in het derde kwart van de zeventiende eeuw bereikt was vermoedelijk tot omstreeks 1730 gehandhaafd. Daarna trad een peri ode van
achteruitgang in die tot omstreeks 1760 duurde. Toenemende aanvoeren uit
de Oostzee en over de Rijn en een stabiele aanvoer uit Noorwegen zorgden
na die tijd voor een nieuwe stijging van het importvo1ume.

3. De ontwikkeling van het import volume en de vraag naar hout in de
Republiek
Yoor een verklaring van de in de vorige paragraaf gereconstrueerde ontwikkeling van het importvo1ume op lang ere termijn moet de aandacht worden
gericht op de vraag naar hout in de Republiek. In zijn studie naar de Noorse
houthandel in de periode 1640-1710 bracht Tveite de dalende omvang van
de Noorse houtexporten naar het Europese vasteland in verband met de demografische en economische achteruitgang die vanaf het midden van de ze36
ventiende eeuw inzette. Yoor de Republiek is in de vorige paragraaf aangetoond dat het to tale importvolume in de tweede helft van de zeventiende
eeuw niet daalde aangezien de terugvallende houtimporten uit Noorwegen
gecompenseerd werden door verhoogde aanvoeren uit andere produktiegebieden. Tveite is in deze misleid door de aard van zijn onderzoek. Omdat informatie over het exportvolume vanuit andere houtproducerende gebieden
hem ontbrak, beschouwde hij de import van Noors hout in de Republiek ten
onrechte als maatgevend voor de ontwikkeling van het totale importvolume.
De demografische en economische achteruitgang in de Republiek was dan
ook niet zo dramatisch als uit het werk van Tveite zou kunnen worden opgemaakt Yermoedelijk heeft de auteur een te groot gewicht toegekend aan wat
bekend is over de ontwikkelingen in Holland en daarmee het belang van de
overige gewesten onderschat. Het is in dit verband goed om voor ogen te
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houden dat omstreeks 1680 zo'n 54 procent en in 1795 bijna 63 procent van
37
de totale bevolking van de Republiek buiten Holland woonde.
Dit alles neemt niet weg dat het door Tveite genoemde verb and tussen de
demografische en economische ontwikkeling op langere termijn en de vraag
naar hout weI degelijk van belang is. De demografische ontwikkeling oefende indirect, via de behoefte aan woonruimte, invloed uit op de totale vraag
naar hout in de Republiek. Welk deel van de importen een weg yond naar de
bouwnijverheid is niet te becijferen maar het moet een aanzienlijke hoeveelheid zijn geweest. Hout was tijdens de vroegmoderne tijd immers veruit het
belangrijkste constructiemateriaal. V oor Holland geeft de opbrengst van de verpachte- impost op de grove waren, een heffing op bouwmaterialen als
steen, dakpannen en tegels, een indicatie van de activiteiten in de bouwnijverheid en daarmee tevens van de vraag naar hout (zie grafiek 1).38 Vanaf
het midden van de zeventiende eeuw, als de cijfers beschikbaar komen, tot
in de eerste helft van de jaren zestig nam de vraag naar bouwmaterialen
krachtig toe. Nadien yond er een sterke daling plaats die voortduurde tot in
het tweede decennium van de achttiende eeuw. Gezien de stijgende opbrengsten van de impost werden de jaren twintig en dertig gekenmerkt door
een aantrekkende vraag naar bouwmaterialen maar in het daarop volgende
decennium daalden de opbrengsten opnieuw. Vanaf 1750 werden de tot dan
Grafiek 1. De opbrengst (in duizenden guldens) van de verpachte impost op de grove waren in Holland, 1650-1747.
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toe verpachte imposten door de overheid zelf gelnd. Op basis van de gelnde
gelden mag worden geconcludeerd dat de activiteiten in de Hollandse bouwnijverheid vanaf die tijd tot in de jaren zeventig van de achttiende eeuw toenamen om daarna opnieuw te dalen.
Nam in Holland als gevolg van de demografische achteruitgang de vraag
naar hout in de bouwsector sterk af, in andere delen van de Republiek was
sprake van bevolkingsgroei en een toenemende vraag naar bouwmaterialen.
Zo vertoonde de bevolkingsontwikkeling op de zandgronden in Midden- en
Oost-Nederland vanaf het midden van de zeventiende eeuw een versnelde
groei. Op de Veluwe en in Salland bijvoorbeeld, steeg het jaarlijkse groeipercentage van respectievelijk 0,09 en 0,15 in de periode 1500-1650 naar
respectievelijk 0,39 en 0,42 in de daaropvolgende eeuw.39 Deze groei was
mogelijk omdat de boeren op de zandgronden tijdens de agrarische depressie die omstreeks het midden van de zeventiende eeuw inzette, in staat bleken hun bestaanszekerheid in stand te houden of zelfs te vergroten. Intensivering van de akkerbouw, het ontwikkelen van nieuwe teelten als tabak en
arbeid buiten de agrarische sector behoorden tot de activiteiten die daartoe
werden ondemomen. Op de Veluwe was de belangrijkste vorm van plattelandsnijverheid de papiermakerij die vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw snel aan betekenis won. De textielnijverheid speelde er geen
grote rol, dit in tegenstelling tot Twente waar de textielhuisnijverheid een
bestaan bood aan grote groepen plattelanders. De enorme expansie van de
plattelandsnijverheid in deze streek komt duidelijk tot uitdrukking in de ongewoon snelle groei van de bevolking: in de periode van 1675 tot 1748 nam
het Twentse inwonertal toe van 18.000 naar ruim 49.000 personen, een jaarlijkse groei van 1,38 procent!40 Ook in Brabant en Limburg, gebieden die tot
het midden van de zeventiende eeuw emstig te lijden hadden onder geweld
en econornische ontwrichting als gevolg van de Tachtigjarige oorlog, yond
41
demografisch herstel plaats.
Gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw kwam een einde aan de
snelle bevolkingsgroei in Twente en in de overige delen van Overijssel yond
zelfs een lichte achteruitgang plaats maar op de Veluwe versnelde de bevolkingsgroei en in Friesland, West-Friesland en Zeeland nam de bevolking na
een lange periode van achteruitgang weer in omvang toe. Het netto-resultaat
van deze tegengestelde tendensen is samengevat in tabe14.
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Tabel4 . Geschat aantal inwoners van Nederland in miljoenen, 1550-1800.
1550
1600
1650
1700
1750
1800

1,2
1,4
1,85
1,85
1,90
2,1

A
A
A
A
A

1,3
1,6
1,90
1,95
1,95

Bron : J .A . Faber e.a., 'Population changes and economic developments in the
Netherlands: a historical survey', AA.G. Bijdragen, 12(1965) 110.

Duidelijk blijkt dat de demografische ontwikkeling van Holland en de daaraan gerelateerde vraag naar hout in dat gewest niet representatief mag worden geacht voor de Republiek als geheel. De demografische achteruitgang in
Holland werd gecompenseerd door bevolkingstoename in andere streken en
op grond van de bevolkingscijfers mag worden geconcludeerd dat de vraag
naar hout in de bouwnijverheid na een snelle toename tot omstreeks het
midden van de zeventiende eeuw lange tijd stabiel bleef om gedurende de
tweede helft van de achttiende eeuw opnieuw te stijgen.
Naast de bouwnijverheid was de scheepsbouw de grootste 'houtverslinder'.
Rodenwaldt vermeldt dat de bouw van een groot zeewaardig scbip het hout
van ongeveer 4000 bomen vereiste. 42 Een globale aanwijzing voor de houtbehoefte in de scheepsbouw biedt de omvang van de Nederlandse koopvaardijvloot. In tabel 5 zijn een aantal schattingen opgenomen. Houden we er rekening mee dat in de cijfers voor 1636 en 1750 de schepen die op Oost- en
West-Indie voeren ontbreken en dat deze schattingen derhalve te laag zijn,
dan kan worden geconcludeerd dat de Nederlandse handelsvloot tot in de
tweede helft van de zeventiende eeuw sterk in omvang toenam en vanaf die
tijd tot in de laatste decennia van de achttiende eeuw ongeveer dezelfde
grootte behield.
De ontwikkeling van de scheepsbouw, voor zover bekend, sluit bier in grote
lijnen bij aan. De meeste koopvaardijschepen werden op werven in Holland
gebouwd.43 Gedurende de zestiende eeuw waren Amsterdam en vooral
Edam belangrijke centra van scheepsbouw maar ook in de Hoorn, Enkhuizen, Haarlem, Dordrecht en Rotterdam waren werven gevestigd. Tot in de
tweede helft van de zeventiende eeuw breidde de scheepsbouw zich vrijwel
overal uit. Aileen in Edam liep de bedrijvigheid in deze tak van nijverheid
na 1600 terug. De belangrijkste oorzaak daarvan was de toenemende con-

118

ESHJb 55 (1992)

Tabel5 . Geschatte tonnage van de Nederlandse koopvaardijvloo/' 1567-1780

1567
1636
1670
1750
1780

160.000
310.000
400.000
365.000
400.000

* De schattingen voor 1636 en 1750 zijn exclusief de schepen van de VOC en WIC.
Bron: J.L. van Zanden, 'De economie van Holland in de periode 1650-1805: groei of
achteruitgang? Een overzicht van bronnen, problemen en resultaten', Bijdragen en
Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 102(1987) 587.

currentie van de opkomende scheepsbouw aan de Zaan en de uitbreiding
van de scheepsbouw in plaatsen als Room en Enkhuizen, voorheen afnemers van de werven in Edam.
Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw veranderde het beeld. In
Rotterdam en de Westfriese plaatsen ging de scheepsbouw achteruit, in Amsterdam vond vermoedelijk geen verdere uitbreiding van de activiteiten
plaats maar de Zaanstreek maakte een stormachtige ontwikkeling door. De
scheepsbouw aan de Zaan bereikte de grootste omvang omstreeks 1730.
Daama zette de achteruitgang in. Omdat de expansie van de Zaanse
scheepstimmerij vooral ten koste ging van die in andere centra is deze ontwikkeling geen goede afspiegeling van de Nederlandse scheepsbouw in het
algemeen. Terecht merkt Van der Woude op dat er na omstreeks 1675 wei44
nig ruimte meer was voor uitbreiding van de Nederlandse scheepsbouw.
Vermoedelijk heeft de scheepstimmerij in Holland zich tot omstreeks 1730
op het hoge niveau dat in de tweede helft van de zeventiende eeuw werd bereikt, kunnen handhaven. Na die tijd en vooral in de tweede helft van de
achttiende eeuw ging de Zaanse scheepsbouw bijna volledig teniet.
Ook bij de vraag naar scheepstirnmerhout moet echter rekening worden
gehouden met de ontwikkelingen buiten Holland. In de loop van de achttiende eeuw breidde de Friese en Groninger rederij zich sterk uit. Vooral de
tweede helft van de achttiende eeuw, met een opleving van de Nederlandse
handel en scheepvaart in de jaren 1760-1780, was een periode van bloei. De
Friezen wisten in deze peri ode een overwicht te verwerven in de scheepvaart op de Oostzee maar ze namen tevens deel aan de vaart op Noorwegen,
Frankrijk en het Iberische schiereiland. Omstreeks 1780 hadden zij dan ook
ongeveer 1000 schepen in de vaart.45 Hoewel de Friese vloot voomamelijk
bestond uit de relatief kleine kof- en smakschepen heeft de Friese scheepsbouw zonder enige twijfel geprofiteerd van de gunstige ontwikkeling van de
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Friese rederij. In nauw verband met het verveningsbedrijf en de turfvaart
kwamen ook in Groningen de rederij en scheepsbouw tot ontwikkeling.
Vooral tegen het einde van de achttiende eeuw, toen de Friese scheepvaart
aan betekenis verloor, wisten de Groningers hun positie in de handelsvaart
van de Republiek te verstevigen en bloeide de scheepsbouw in deze provin46
cie. De opbloei van de scheepsbouw in de noordelijke provincies gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw heeft de achteruitgang van de
Zaanse scheepsbouw ten dele gecompenseerd. Vooral in de jaren 1760-1780
moet de vraag naar hout op de werven in met name Friesland aanzienlijk
zijn geweest.
Het voorgaande samenvattend mag worden geconcludeerd dat de vraag
naar hout in de bouwnijverheid en de scheepsbouw, bedrijfstakken waarin
de grootste hoeveelheden hout werden verwerkt, een goede verklaring biedt
47
voor de ontwikkeling van het importvolume op lang ere termijn. Tot in het
derde kwart van de zeventiende eeuw nam de vraag naar hout zowel in de
bouwnijverheid als in de scheepsbouw sterk toe. Deze stijgende vraag was
een gevolg van de bevolkingsgroei in de Republiek en de expansie van de
Nederlandse vrachtvaart en handel. In de jaren zestig of zeventig kwam aan
deze expansiefase een einde maar van een omvangrijke daling van de vraag
naar hout was, anders dan Tveite dacht, geen sprake. WeI vonden er belangrijke verschuivingen plaats in de spreiding van de bevolking en economische activiteiten. Zo werd de bevolkingsdaling in Holland gecompenseerd
door groei in de landgewesten en het verval van de scheepsbouw in WestFriesland en Rotterdam door de opkomst van de Zaanse scheepsbouw. Vermoedelijk leidde de snelle achteruitgang van de scheepsbouw in de Zaanstreek pas na omstreeks 1730 tot een dalende vraag naar hout in de Republiek. Lang heeft deze dating echter niet geduurd want vanaf het midden van
de eeuw nam de bevolking weer in omvang toe en in de jaren vanaf omstreeks 1760 bloeide de scheepsbouw in de noordelijke provincies. Daarmee
mag de lange-termijn ontwikkeling van het irnportvolume voldoende verklaard zijn, de vraag waarom er ingrijpende verschuivingen in het relatieve
belang van de verschillende houtproducerende gebieden plaatsvonden wordt
er niet door beantwoord. In de volgende paragraaf zal een poging worden
gedaan om ook op die vraag een antwoord te geven.

4. Politieke factoren en de herkomst van het hout op de Nederlandse
houtmarkt
De oorzaken van het grote belang van Noors hout op de Nederlandse houtmarkt omstreeks het midden van de zeventiende eeuw waren de relatief geringe transportkosten en de aanwezigheid van uitgestrekte en eenvoudig te
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exploiteren bosgebieden. Ret eerste punt, de gerioge transportkosten, gaf
Noorwegen een goede concurrentiepositie ten opzichte van het Oostzeegebied. Ook daar waren uitgestrekte bossen met geschikt hout voorhanden
maar een tocht naar de Oostzee duurde aanzienlijk langer dan een naar
Noorwegen en bovendien moest er bij het passeren van de Sont tol worden
betaald.48 Naast de langere reistijden dreven ook deze tolgelden de transportkosten omhoog.
Met de uitgestrekte en eenvoudig te exploiteren bossen onderscheidde
Noorwegen zich van Noord-Duitsland waar het hout vanuit het binnenland
over de Elbe en Weser moest worden aangevoerd. Vooral voor goedkope
houtsoorten als grenen en vuren waren hoge kosten voor het transport naar
Nederland of hoge inkoopprijzen als gevolg van aanvoer uit het binnenland,
bezwaarlijk. Duurdere houtsoorten als eikehout en tevens grote formaten
naaldhout konden deze hogere kosten beter dragen. Er is daarom al vroeg
een situatie ontstaan waarbij Noorwegen de belangrijkste leverancier werd
van het goedkope naaldhout terwijl uit de Kleine Oost voomamelijk eikehout werd gei'mporteerd en uit het Oostzeegebied eikehout en grote formaten naaldhout zoals de relatief kostbare 'masten' .49 Terecht stelt Tveite dat
de produktiegebieden in Noord- en Oost-Europa meer complementair dan
50
concurrerend waren. Zoals echter nog zal blijken is deze complementariteit
in de tweede helft van de zeventiende eeuw voor een belangrijk deel verdwenen.

Mercantilistische maatregeLen in Noorwegen en de handeLspolitiek van de
RepubJiek
De verschuiving in het relatieve belang van de verschillende produktiegebieden voor de Nederlandse houtmarkt is zowel verbonden met ontwikkelingen in die produktiegebieden als met de handelspolitiek van de Republiek. Voor wat betreft Noorwegen is duidelijk dat de houtvaart op dit gebied in de loop van de zeventiende eeuw rninder aantrekkelijk werd. In de literatuur wordt ter verklaring van dit fenomeen een groot aantal factoren
genoemd maar bij nadere beschouwing blijkt dat al deze factoren verbonden
waren met de wens van de Deens/Noorse overheid (Noorwegen viel in deze
periode onder de Deense kroon) de natuurlijke rijkdom van het land meer
ten goede te laten komen aan de eigen bevolking en schatkist. In een tijd dat
het mercantilistische gedachtengoed in heel Europa opgeld deed, was dat
niet vreemd maar in het geval van de houtexport werd deze wens versterkt
door de bevinding dat de Noorse houtvoorraad niet onuitputtelijk was. In
West-Noorwegen was het bosbestand al in de zestiende eeuw aangetast en
in de loop van de zeventiende eeuw ging ook in Zuid- en Oost-Noorwegen,
de belangrijkste houtproducerende delen van het land, het bosbestand ach-

LESGER NEDERLANDSEHOUTHANDEL

121

teruit. Strekten de bossen zich daar aan het begin van de eeuw nog tot aan de
kust uit, vanaf het midden van de zeventiende eeuw werden steeds verder
van de kust gelegen bossen bij de houtproduktie ingeschakeld en raakte de
export noodgedwongen geconcentreerd in havens aan de monding van rivie51
ren met een groot achterland. Dit achterland was evenwel rijk aan exploiteerbare bossen en de produktiecapaciteit in Noorwegen vertoonde dan ook
geen dramatische dating. Ontbossing mag daarom niet gezien worden als de
verklaring voor het verminderde belang van Noors hout op de Nederlandse
houtmarkt.
De mercantilistische politiek van Denemarken kwam in de eerste plaats tot
uitdrukking in de zogenaamde stadsprivileges van 1662. De belangrijkste
bepaling in deze privileges was dat de houthandel uitsluitend door de stedelijke burgerij bedreven mocht worden. 52 Daarmee kwam een einde aan het
voorrecht dat de Nederlanders omstreeks 1450 verworven hadden en dat inhield dat zij direct, zonder bemiddeling van tussenhandelaren, het hout van
de Noorse boeren en grondbezitters mochten inkopen. Dit recht van vrije
handel was voor de Nederlandse houthandelaren bijzonder voordelig omdat
zij van de vele individuele aanbieders een lagere inkoopprijs konden bedingen dan in onderhandelingen met een Noorse koopliedenstand mogelijk zou
zijn. De bedoeling van de stadsprivileges was, naast versterking van de positie van de burgerij ten opzichte van boeren en landheren, dat de voordelen
van de houtexport meer dan voorheen ten goede zouden komen aan Noren
in plaats van aan buitenlandse handelaren.53
Tot de vaste mercantilistische maatregelen behoorde ook het bevorderen
van de eigen nijverheid, in het geval van Noorwegen betrof dat de zaagnijverheid, en de eigen sCheepvaart. De houtkapverordening van 1683 verbood
in sommige delen van het land de uitvoer van ongezaagd hout volledig terwijl elders alleen de kleinere formaten voor export mochten worden gekapt.
Grote stammen werden gereserveerd voor de Noorse zaagmolens. Om roofbouw op de bossen tegen te gaan, werd in de jaren tachtig bovendien gepoogd de totale houtproduktie te beperken.54 Hoewel de ontduiking van de
exportbepalingen een grote omvang kon aannemen, hadden de maatregelen
naar aIle waarschijnlijkheid een prijsopdrijvend effect en werd de export
van de bij Nederlandse houthandelaren gewilde grote formaten daadwerke55
lijk belemmerd. De uitbouw van een eigen Noorse handelsvloot werd in de
tweede helft van de zeventiende eeuw met succes ter hand genomen. Terwijl
de Noorse handelsvloot omstreeks 1650 nog nauwelijks enige betekenis
had, was er vanaf de jaren zestig sprake van een voortdurende groei. Noorse
schepen, door speciale privileges beschermd, vervoerden hout, vis, ijzer en
teer direct naar Frankrijk, Spanje, Portugal en het Middellandse Zeegebied
en namen onder meer wijn en zout als retourlading mee terug. Vanaf de ja-
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ren tachtig werden in Zuid- en Oost-Noorwegen tevens grote schepen gemaakt voor de houtexport. Niet alleen door nieuwbouw maar vooral ook
door de aankoop van gekaapte schepen bereikte de Noorse handelsvloot
haar grootste omvang tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1697).56
Hadden de hiervoor geschetste mercantilistische maatregelen tot gevolg
dat de aantrekkelijkheid van Noorwegen als houtleverancier voor de Nederlandse houthandelaren tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw afnam, tot een directe confrontatie kwam het in de jaren tachtig. Na mislukte
onderhandelingen over een nieuw handelsverdrag tussen Denemarken en de
Republiek, het oude verdrag liep in 1685 af, verhoogde de Deense koning
de tollen in Noorwegen en kreeg de Deense handel en scheepvaart speciale
voorrechten. De activiteiten van Nederlanders daarentegen werden door verS7
schillende maatregelen beperkt. Overigens werd niet alleen de Republiek
getroffen. Ook in Engeland was men van mening dat handel en scheepvaart
met Denemarken door de mercantilistische politiek nadelig werd beln58
vloed.
In de Republiek reageerde men op de bevoordeling van de Denen met een
zware belasting op de Deense schepen die goederen kwamen laden en lossen in de Republiek. AIs reactie op de verhoogde tollen in Noorwegen kondigde men een handelsboycot af: met ingang van 28 maart 1687 werd de import van Noors hout in de Republiek verboden.S9 Doel van de boycot was
het onder druk zetten van de Deense koning zodat deze de afgekondigde tolverhoging zou intrekken omdat 'de Gemeente in Noorwegen ... door de
weynige aftreck van de hout-waren, seer komt te schreeuwen, ende daer
door een grote verarming werdt veroorsaeckt, ende dat syne Majesteyt in
plaets van uyt dat Rijck eenigh inkomste te trecken, verobligeert wert derwaerts penningen te rernitteren,.60 De gedachte aan een boycot van Noors
hout was niet nieuw. AI in 1671 had Wigbolt Slicher, de ontvanger-generaal
van de Admiraliteit van Amsterdam, in een brief aan de burgemeesters van
die stad deze mogelijkheid geopperd om de Deense koning te dwingen de
houthandel op Noorwegen vrij te geven. Ook hij wees al op de 'ongelegentheyd' die een dergelijke boycot voor de Noorse onderdanen en de Deense
61
schatkist zou veroorzaken. In 1671 werd het advies van Slicher niet opgevolgd. Mogelijk yond men het met het oog op de internationale spanningen
in die jaren niet verstandig een handelsconflict met het Deense rijk aan te
gaan. In 1687 daarentegen ging men weI tot een boycot over. In de onderhandelingen over een preliminair (voorlopig) tractaat, die vrij snel op gang
kwamen, stelde de Republiek zich zeer hard op. Men eiste onvoorwaardelijke intrekking van de maatregelen en herstel van de situatie zoals die was
vastgelegd in de tractaten van 1645, 1647, 1666 en 1669. Uit de corresponden tie tussen de Staten van Holland en de Staten van Zeeland blijkt dat men
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van mening was dat er meer op het spel stond dan uitsluitend het geschil
met Denemarken. De Staten van Holland stelden 'dat het oock niet te compasseren is met den luyster ende aensien van desen Staet, omme van het
voorschreve verbod te relacheren, dat daer door occasie gegeven sal werden
niet alleen aen den Koningh van Denemarcken, maar oock aen alle onse nabuyrige potentaten, omme op onse commercie ende negotie, zijnde het
eenighste welvaren van desen Staet te impieteren ende die te ruineren' .62
Uiteindelijk heeft de harde opstelling in het conflict met Denemarken het
beoogde resultaat gehad. In het preliminair tractaat, dat op 6 juli 1688 werd
getekend, was aan de eisen van de Republiek met betrekking tot de toHen in
Noorwegen en de beperking van de Nederlandse handel op het Deense Rijk
voldaan. WeI hadden de onderhandelingen 13 maanden geduurd in plaats
van 3 of 4 maanden zoals men aanvankelijk verwachtte. 63 Gedurende een
lange periode, de boycot werd pas op 13 augustus 1688 opgeheven, bleef de
import van Noors hout verboden. Als gevolg daarvan was men in de Republiek gedurende bijna twee vaarseizoenen volledig afhankelijk van houtaanvoeren uit andere gebieden.
Naaldhout uit het Oostzeegebied en het Duitse Rijnland als alternatief voor
Noors hout
De grote afstand naar de Zweedse houthavens aan de Oostzee maakte deze
plaatsen voor de aanvoer van het goedkope naaldhout weinig aantrekkelijk.
Toen Wigbolt Slicher in 1671 voorstelde om de houtimport uit Noorwegen
te verbieden, realiseerde hij zich dit ook want, zo stelde hij, men kon de
hoge lasten in Noorwegen niet ontlopen 'met uyt Sweetsche plaetsen, als
Gottenburg en Parnau, dat anders weI doenlijk schijnt, masten en hout te
gaen haelen, dewijl of de toHen of de scheepsvracht dese koopmanschappen
als se uyt Sweetse plaetsen gehaeld wierden soo veel souden beswaeren, als
de monopolie in de havens van Noorwegen,.64 Nietternin is duidelijk dat de
houtvaart op het Oostzeegebied zich in de tweede helft van de zeventiende
eeuw uitbreidde. De eerder vermelde verschuiving van de Hindelooper
scheepvaart van de houtvaart op Noorwegen naar de houtvaart op de Oostzee is daar een aanwijzing voor. In 1687 werd opgemerkt dat Nederlandse
schepen de afgelopen vier tot vijf jaar, dus nog v66r het verbod op de
Noordvaart, zoveel hout uit Stromstad (in Zweden) hadden gehaald dat het
hout daar in de omgeving zeer schaars was geworden. 65 Ook dat is een aanwijzing dat men in de tweede helft van de zeventiende eeuw in toenemende
mate hout uit andere praduktiegebieden dan Noorwegen ging betrekken.
De Zweden zelf stonden niet afwijzend tegenover een intensievere exploitatie van hun uitgestrekte bosgebieden. De houtexport vormde een aantrekkelijke bran van inkomsten voor de Zweedse koningen die gedurende de ze-
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ventiende eeuw een agressieve buitenlandse politiek voerden. Een politiek
die gepaard ging met vele en zeer kostbare oorlogscampagnes in Denemarken, Duitsland, het Oostzeegebied en Polen. 66 Op deze basis vonden de Republiek en Zweden elkaar in de jaren tachtig: de Nederlanders zochten een
alternatief voor het Noorse hout, de Zweden inkomsten om hun expansiepolitiek te bekostigen. Twee weken v66r het afkondigen van het verbod op de
import van Noars hout kreeg de vertegenwoordiger van de Republiek in
Stockholm, de resident Rumpf, al toestemrning om met de Zweedse regering te onderhandelen over de mogelijkheden am de houthandel op Zweden
te bevorderen.
Vit een rapport dat Rumpf in mei 1687 naar de Republiek zond, blijkt duidelijk dat in Noorwegen veel hog ere tolgelden betaald moesten worden dan
in de Zweedse havens. In Noorwegen betaalde men ongeveer f 340,- per
100 last scheepsruimte, in Riga en Narva ongeveer f 110,- en in Pemau
ruim f 170,_.67 Rumpf voegde daar aan toe dat het hout in het Oostzeegebied
kwalitatief beter was dan dat uit Noorwegen, goedkoper kon worden ingekocht en dat bovendien het passeren van de Sont geen extra kosten met zich
68
meebracht omdat de Zweden tolvrijheid in de Sont genoten. Volgens
Rumpf waren al deze voordelen voldoende am de hogere vrachtkosten te
compenseren. Vanuit de Republiek bleef men echter aandringen op verlaging van de tolgelden, iets waarmee de Zweden uiteindelijk accoord zijn gegaan. Het feit dat in het bijzonder de tollen op het goedkopere naaldhout
werden verlaagd, bevestigt het idee dat de grate afstand naar de Oostzee
vooral bij de handel in dit type hout bezwaarlijk was. De Zweden beloofden
verder de wegen en rivieren van obstakels te zuiveren zodat een overvloedige houtaanvoer in de havenplaatsen gegarandeerd was. Alleen al uit het achterland van Riga kon volgens de magistraat van deze stad, jaarlijks voldoen69
de hout worden aangevoerd om 300 tot 400 schepen te bevrachten.
Vit de correspondentie tussen Rumpf en de Staten Generaal blijkt verder
dat de houthandel op Zweden aan het einde van de jaren tachtig inderdaad
snel in omvang toenam. In juni 1688 werd gemeld dat er in de voorafgaande
maanden in het gebied tussen de Noorse grens en 'Gottenburg' (Goteborg)
'50 capitale Nederlandsche schepen' met hout waren bevracht en bijna
70
evenveel in Zweedse Oostzeehavens als Kalmar en Vastervik. In datzelfde
jaar bleek 'dat men niet sonder ontsteltenisse tot Elseneur [de plaats waar
door de Denen de Sonttol werd geheven] aengesien heeft de passage van
een notabel aental van diergelijcke schepen [=houtvaarders], gaende nae
Sweden en Lijfflant, am hunne vracht te haelen,.71 De snelle opkomst van
Zweden als houtleverancier en het afnemende belang van Noors hout in de
Republiek wordt bevestigd door een Engelse waarnemer die in 1691 constateerde dat de handel van Denemarken/Noorwegen 'is now considerably di-
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mini shed since their late quarrel with the Dutch; who thereupon gave over
their traffick with them, and transferred it for some time to Sweden. These
differences have indeed been since adjusted but it is a hard matter to reduce
trade thoroughly into the former channel when once it has taken another
course,.72 Zijn opmerking dat de handel zich niet eenvoudig laat terugdringen in traditionele patronen als elders nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan,
gaat evenwel slechts op als de totale verwervingskosten van een produkt uit
het recent ontsloten gebied lager zijn en lager blijven dan de verwervingskosten bij aanvoer vanuit het traditionele produktiegebied. Het feit dat het
Noorse hout vanaf het einde van de zeventiende eeuw voor de Nederlandse
houthandel nooit meer de betekenis heeft gehad die het voordien bezat,
maakt duidelijk dat het concurrentievoordeel van Noorwegen ten opzichte
73
van het Oostzeegebied definitief verleden tijd was.
Ook het Duitse Rijngebied ontwikkelde zich in de tweede heltt van de zeventiende eeuw, voor zover het de houtexport betrof, tot een alternatief voor
Noorwegen. De beeindiging van de Dertigjarige oorlog in Duitsland was
een belangrijke stimulans voor de handel in Rijns hout. De landheren, door
de langdurige oorlog in financiele moeilijkheden geraakt, trachtten door een
74
intensieve exploitatie van de bossen hun inkomsten te verhogen. Over de
houtexport in deze jaren werd in 1646 vermeld dat ' festgestellt ist in ktirtzen
jahren von etlichen wenigen weselschen btirgern ein starker holtz handell
angefangen, welche aus dem Stiefft Munster und Graffschafft Marek, alwohe bey diesen betriibten kriegszeiten zur abzahlung der contributionen fast
alles geholtz heruntergehauen wirdt, dass bestes und schonstes bauholtz auff
kauffen und den Lipstrom herunter nache hollandt mit grosser quantillit in
grossen flotzen fiihren'.75 Bij de uitbouw van de houthandel speelden Nederlanders een belangrijke roi. Nog voor het einde van de Dertigjarige oorlog
hebben talrijke Nederlandse houthandelaren zich in WeseI, de plaats waar
76
de Lippe in de Rijn stroomt, gevestigd. De omvang van het stroomgebied
dat bij de houtexport naar de Republiek was betrokken, wercl in de loop van
de tijd voortdurend uitgebreid. Vanaf het midden van de zeventiende eeuw
bood de belemmering van de houthandel in Noorwegen irnmers groeiende
afzetrnogelijkheden voor Rijns hout in de Republiek. De concurrentiepositie
van het Rijnse naaldhout werd nog versterkt door het feit dat de prijzen in
Duitsiand bij aanvang van de grootschalige exploitatie zeer Iaag waren. In
het Zwarte Woud bijvoorbeeid werden de stammen van naaldbomen tot de
opkomst van de 'Hollanderholzhandel' vrijwel uitsluitend gebruikt ais transportmiddel voor het vervoer van gezaagd of gekloofd hout, meest eikehout,
over de rivieren. Ais handeIswaar hadden ze nauwelijks waarde en de prij77
zen waren overeenkomstig Iaag. Toen tijdens de Noordse oorlog (17001721) de houtaanvoer uit Skandinavie en het Oostzeegebied stagneerde
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werd het Rijngebied zelfs veruit de belangrijkste houtleverancier op de Nederlandse houtrnarkt. De beeindiging van de oorlog in 1721 en het herstel
van de houtaanvoeren van overzee maakte een einde aan deze situatie maar
gedurende de hele achttiende eeuw bleef het Duitse vlothout een belangrijke
rol spelen in de houtvoorziening van de Republiek.
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden dat bij een verklaring van de
verschuivingen in het relatieve belang van de verschillende produktiegebieden politieke factoren van het grootste belang waren. De beperking door de
Deens/Noorse overheid van de Nederlandse privileges in Noorwegen en de
pogingen om de opbrengsten van de houtexport meer ten goede te laten komen aan de eigen bevolking en schatkist werd in de eerste plaats ingegeven
door politieke en handelspolitieke overwegingen. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de maatregelen een prijsverhogend effect gehad waardoor voor
de Nederlandse houthandelaren de aantrekkelijkheid van Noorwegen als
78
houtleverancier afnam. Nog voor het tot een daadwerkelijke boycot van
het Noorse hout kwam, werden de mogelijkheden van aanvoer uit andere
gebieden afgetast De aanvoer van naaldhout, het belangrijkste Noorse houtprodukt, gaf de meeste problemen. Tot het midden van de zeventiende eeuw
was men in het door oorlog verscheurde Duitse rijk niet in staat voldoende
naaldhout te leveren. In het Oostzeegebied was dat in principe weI mogelijk
maar het relatief goedkope naaldhout kon de hoge transportkosten niet dragen en daardoor werd een intensievere exploitatie van de uitgestrekte naaldwouden in dit gebied verhinderd. Tijdens de tweede helft van de zeventiende eeuw veranderde dit. In het Duitse Rijngebied keerde na de beeindiging
van de Dertigjarige oorlog de rust terug en stimuleerde de verarmde adel de
exploitatie van de bossen als een middel om hun inkomsten te verhogen. In
Zweden, waar de kroon door de expansieve buitenlandse politiek in financiele moeilijkheden kwam, werd uitbreiding van de houtexport ook gezien
als een manier om de inkomsten te verhogen. Gedreven door geldnood was
de Zweedse koning zelfs bereid de relatief geringe heffingen op de houtexport verder te verminderen.
Over de gevolgen van deze voornamelijk door politieke en handelspolitieke factoren veroorzaakte verschuiving in het relatieve belang van de verschillende produktiegebieden moet niet te licht worden gedacht. Zowel voor
het Oostzeegebied als voor het stroomgebied van de Rijn en haar zijrivieren
heeft de achteruitgang van de Noors-Nederlandse handelsbetrekkingen belangrijke consequenties gehad. In het gebied aan de Finse Golf werd met kapitaal, technische kennis en transportrniddelen uit de Republiek een zaagmolenindustrie opgebouwd en daarmee veranderde de regio van een perifeer
gelegen exporteur van teer in een goed ontsloten leverancier van grote hoe-
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veelheden gezaagd en ongezaagd hOUt. Ook in het Rijngebied vonden belangrijke veranderingen plaats. In de tweede helft van de zeventiende eeuw
nam de 'HolHinderholzhandel' een grote vlucht en werd naaldhout, tot dan
toe vrijwel uitsluitend gebruikt als transportmiddel, een waardevol exportprodukt. Door de expanderende houtproduktie en houthandel werden zowel
in het Oostzeegebied als in het Rijngebied grote aantallen arbeidskrachten
ingeschakeld bij de kap en het transport van hout. In beide gebieden werd
ook de infrastructuur van waterwegen aangepast aan de eisen die het vervoer van omvangrijke hoeveelheden hout stelde. De gevolgen bleven echter
niet beperkt tot de houtproducerende gebieden. Binnen de Republiek be'invloedde de ontwikkeling van de houthandel de geografische spreiding van
verwante economische activiteiten. Duidelijk blijkt dit uit de locatie van de
machinale houtzagerij in Holland. In 1630 was de Hollandse molenzagerij
vrijwel volledig geconcentreerd in Noord-Holland. De Zaanstreek en Hoorn
waren er met respectievelijk 53 en elf zaagmolens de belangrijkste centra. In
het mondingsgebied van de grote rivieren stonden niet meer dan drie zaagmolens: twee in Dordrecht en een bij Rotterdam. 80 In 1731 was dit beeld
grondig gewijzigd. De Zaanstreek was nog steeds veruit het belangrijkste
centrum van houtzagerij maar in Hoorn was het aantal zaagmolens afgenomen terwijl Amsterdam en het mondingsgebied van de grote rivieren zich
81
tot belangrijke centra van machinale zagerij hadden ontwikkeld. Het zal
duidelijk zijn dat de toenemende hoeveelheid hout die vanuit het Duitse
Rijnland over de rivieren naar de Republiek werd gevlot de uitbreiding van
de houtzagerij in het mondingsgebied van de grote rivieren heeft bevorderd.
Omgekeerd heeft de houtzagerij in de Westfriese steden, waar vooral Noors
hout werd gezaagd, de negatieve gevolgen van de achteruitgang van de
houtimporten uit Noorwegen en het toenemende belang van het Rijnse hout
ondervonden.
5. Conclusie

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de houtaanvoeren in de Republiek tot in het derde kwart van de zeventiende eeuw in omvang toenamen.
Op het hoge niveau dat toen bereikt werd, bleven de aanvoeren tot omstreeks 1730 gehandhaafd. Na die tijd was er sprake van dalende importen
en omstreeks 1750 werd ongeveer evenveel hout in de Republiek aangevoerd als in het midden van de zeventiende eeuw. Pas in de jaren zestig
keerde de dalende trend en namen de houtimporten weer in omvang toe. In
deze periode van ruim 200 jaar zijn er ingrijpende verschuivingen opgetreden in het belang van de verschillende houtproducerende gebieden voor de
aanVoer op de Nederlandse houtrnarkt. Naar volume gemeten was Noorwe-

128

ESHJb 55 (1992)

gen tot in het derde kwart van de zeventiende eeuw veruit het belangrijkste
produktiegebied. De Noorse bossen dekten vooral de enorme behoefte aan
naaldhout in de Republiek, het duurdere eikehout was er van betrekkelijk
gering belang. Eikehout werd voornamelijk vanuit de Kleine Oost, het Oostzeegebied en het Rijngebied naar de Republiek verscheept. Het Oostzeegebied was tevens de leverancier van de grootste formaten en beste kwaliteit
naaldhout. Deze specialisatie op bepaalde houtsoorten maakt duidelijk dat
de verschillende produktiegebieden meer complementair dan concurrerend
waren. Dat veranderde na het midden van de zeventiende eeuw. Ais gevolg
van de sterk teruglopende houtaanvoer uit Noorwegen werd de Nederlandse
markt in toenemende mate van hout voorzien door produktiegebieden gelegen aan de Oostzee en in het stroomgebied van de Rijn en haar zijrivieren.
Grote hoeveelheden naaldhout, voorheen vrijwel uitsluitend uit Noorwegen
gelmporteerd, werden toen vanuit deze gebieden in de Republiek aangevoerd. Het feit dat dalende aanvoeren uit het ene gebied opgevangen werden
door verhoogde aanvoeren uit de overige produktiegebieden maakt duidelijk
dat de complementariteit grotendeels verdwenen was. Het Oostzeegebied en
het Rijngebied leverden beide zowel naaldhout als loofhout. Aileen de import uit N oorwegen bleef vermoedelijk grotendeels beperkt tot naaldhout.
Dit alles betekent dat de door Schillemans en Hart veronderstelde achteruitgang van de houtimporten uit Noorwegen in de tweede helft van de zeventiende eeuw inderdaad heeft plaatsgevonden. 82 Omdat de Nederlanders
de belangrijkste afnemers van het Noorse hout waren, mogen de resultaten
van dit onderzoek tevens als een bevestiging worden gezien van Tveites
conclusie dat de houtexport naar het Europese vasteland in de tweede helft
van de zeventiende eeuw is gedaald. Overigens is het niet waarschijnlijk dat
deze achteruitgang zo sterk was als Tveite veronderstelde. Kjaerheim heeft
op overtuigende wijze aangetoond dat vooral na 1688 omvangrijke hoeveelheden hout illegaal Noorwegen verlieten en de achteruitgang dus minder
groot was als Tveite op basis van de onvolledige informatie in de Noorse
tolregisters heeft geconcludeerd. 83
Terwijl Tveites analyse van de kwantitatieve ontwikke1ing van de Noorse
houtexport door dit onderzoek in grote 1ijnen wordt bevestigd, zijn de verklaringen die hij presenteert minder bevredigend. Een dalende vraag naar
hout in continentaal Europa als gevolg van demografische en economische
stagnatie zijn volgens de auteur de belangrijkste achtergronden van de door
hem geconstateerde ontwikkeling. 84 Het voorgaande toont aan dat van een
dalende vraag naar hout in de Repub1iek, de be1angrijkste afnemer van het
Noorse hout, geen sprake was. De houtbehoefte steeg tot in het derde kwart
van de zeventiende eeuw en bleef vervolgens tot in de achttiende eeuw op
een hoog peil gehandhaafd. De teruglopende aanvoer uit Noorwegen was
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dan ook niet in de eerste plaats verbonden met demografische en econornische ontwikkelingen op langere terrnijn maar met politieke en handelspolitieke factoren, namelijk de mercantilistische politiek van de Deense overheid waardoor het concurrentievoordeel van Noorwegen ten opzichte van
andere produktiegebieden verminderde. Het verbod op de import van Noors
hout tijdens de onderhandelingen over de inhoud van het nieuwe handelstractaat tussen de Republiek en Denemarken/Noorwegen in de jaren 1687 en
1688 heeft de inschakeling van nieuwe produktiegebieden bij de houtvoorziening op de Nederlandse houtmarkt verder gestimuleerd.
Het grote belang van politieke factoren in de ontwikkeling van de Nederlandse houthandel ten tijde van de Republiek neemt niet weg dat het totale
importvolume op langere termijn wei degelijk aansloot bij de seculaire ontwikkeling van bevolkingsomvang en economische activiteiten. Het negeren
van deze processen kan niet anders dan een vertekend beeld opleveren. Politieke factoren alleen zijn immers geen voldoende verklaring voor de in deze
bijdrage geschetste ontwikkeling van de Nederlandse houthandel. Ze oefenden weliswaar een grote invloed uit op de economie in de houtproducerende
gebieden en de spreiding van met de houthandel verbonden econornische
activiteiten in de Republiek zelf maar deze invloed was zo groot omdat de
vraag naar hout in de Republiek op langere termijn op een hoog niveau gehandhaafd bleef. Daarom komen de invloed van lange-terrnijn processen en
de invloed van politieke factoren op de economische ontwikkeling alleen in
combinatie volledig tot hun recht.
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Bijlage 1. Een reconstructie van de houtaanvoeren uit de verschilIende
produktiegebieden omstreeks 1650 en omstreeks 1750

In deze bijlage is een poging gedaan het importvolume uit de verschillende
houtproducerende gebieden te schatten. Voor elk produktiegebied - achtereenvolgens Noorwegen, het Oostzecgebied, het Rijngebied en de Kleine
Oost - wordt eerst het importvolume omstreeks het midden van de zeventiende eeuw geschat en vervolgens dat omstreeks het midden van de achttiende eeuw.
Noorwegen

De beste mogelijkbeden voor een schatting van de omvang van de houtaanvoer uit Noorwegen bieden de meetlijsten van de 'Noordvaarders' uit 1647
en 1648. In die jaren werden in verband met de tolheffing in Noorwegen
aUe Nederlandse schepen die betrokken waren bij de houtvaart op Noorwegen door een Deens-Nederlandse commissie opgemeten. De vloot van
'Noordvaarders' bleek te bestaan uit 397 schepen met een totaallaadverrnogen van 47381 last. 8s Uit een vergelijking met de door Schreiner gepubliceerde bevrachtingscontracten betreffende de vaart op Noorwegen blijkt dat
de opgaven in de meetlijsten gernidde1d 10,6 procent onder de door de
schippers in de bevrachtingscontracten opgegeven grootte van de schepen
86
1agen. Het feitelijke Iaadverrnogen bedroeg daarom 53.000 last. Daarnaast
dient er rekening mee te worden gehouden dat schepen van 50 last laadruimte of minder niet in de meetlijsten werden opgenomen. Het belang van
deze kleine schepen in de vaart op Noorwegen was in deze periode echter
gering. In 1652 bestond slechts 2,3 procent van de to tale omvang van de in
Amsterdam en Hoom, veruit de belangrijkste houthavens in de Republiek,
binnenvaUende vloot van Noordvaarders uit schepen met een laadvermogen
87
van 50 last of minder. De totale (gecorrigeerde) omvang van de vloot
Noordvaarders komt daarmee op ongeveer 54.250 last.
De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is hoeveel reizen naar
Noorwegen deze hande1svloot in een jaar maakte. Schreiner gaat uit van 2
88
reizen per jaar. In 1652, blijkt uit de eerder aangehaalde lastgeldregisters,
ondemamen de Noordvaarders vanuit Amsterdam gemiddeld 2,0 reizen naar
Noorwegen en vanuit Hoom 2,1 reizen. 89 In 1652 werd de scheepvaart echter gehinderd door de oor10g met Engeland en onvangrijke kaperijen. 90 Omstreeks 1650, dus v66r het uitbreken van de oorlog moet een gemiddelde
91
van 2,3 reizen per jaar zeker tot de mogelijkbeden hebben behoord. De Nederlandse vloot van Noordvaarders was in dat geval in staat om jaarlijks
zo'n 125.000 last hout uitNoorwegen aan te voeren.
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Een deel van de houtvaart tussen Noorwegen en de Republiek zal echter
ook in handen zijn geweest van buitenlandse schepen. Vanzelfsprekend
werden deze niet in de meetlijsten opgenomen. In 1652 kwam in Amsterdam en Hoom te zamen 8,9 procent van de totale hoeveelheid inkomende
scheepsruimte uit Noorwegen voor rekening van schepen onder het bevel
van een niet-Nederlandse schipper. Vanwege de oorlogstoestand en de dreiging van kaperijen was het toen aantrekkelijk om Nederlandse schepen onder een vreemde vlag te laten varen of het transport door buitenlandse schepen te laten verwrgen. In jaren wnder oorlogshandelingen was het aandeel
van buitenlanders stellig minder groot Een aandeel van 4 tot 5 procent in
het transport van Noors hout naar Nederland is een aanvaardbare schatting.
Dit brengt de totale omvang van de houtaanvoer uit Noorwegen omstreeks
16500p ongeveer l30.000 last. 92
Voor het midden van de achttiende eeuw is informatie beschikbaar over de
houtimport in Amsterdam in 1742 en het aantal binnenvallende schepen uit
N oorwegen bij Texel, Vlie, de Maas en Goeree in de jaren 1758-1759. Van
de 2678 schepen die in 1742 vanuit de Noordzee koers zetten naar Amsterdam kwamen er 277 uit Noorwegen (exclusief Bergen).93 Van deze schepen
werd bij 259 de houtlading opgegeven in lasten. De totale geregistreerde
aanvoer bedroeg 17.124 last hout. De overige schepen (18 stuks) hadden
geen of zeer weinig hout aan boord. Omdat het paalgeld op het kantoor van
de convooien en licenten geadministreerd werd, moet rekening worden gehouden met een zeer aanzienlijke ontduiking. De precieze omvang van de
onderregistratie is onbekend maar De Vries spreekt voor Amsterdam van
een ontduiking die de 40 procent benaderde.94 Hanteren we een ontduiking
van 40 procent dan beliep de aanvoer van Noors hout in Amsterdam in werkelijkheid bij benadering 28.500 last ofwel ca.103 last per schip (exclusief
de schepen uit Bergen). Jammer genoeg is voor 1742 niet bekend hoeveel
schepen uit Noorwegen in de Republiek aankwamen. Aan het eind van de
jaren vijftig (in 1758 en 1759) kwamen er gemiddeld 371 schepen uit Noorwegen (exclusief Bergen) in Texel, Vlie, het Maasgebied en Goeree aan. 95
Voor de Republiek als geheel kan dit cijfer nauwelijks hoger hebben gelegen. Gaan we er van uit dat de gemiddelde houtlading per schip gelijk was
aan die in Amsterdam in 1742 (ca. 103 last), dan bedroeg de to tale houtaanvoer in de Republiek aan het einde van de jaren vijftig ongeveer 38.000
last. 96
Het Oostzeegebied
Over de houtaanvoer uit het Oostzeegebied geeft het joumaal van Witte de
With uit 1645 informatie. In dat jaar lag hij met een aantal oorlogsschepen
in de Sont en liet het oost- en het westwaartse scheepvaartverkeer registre-
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ren. Deze registratie maakt het mogelijk een schatting van de houtexport
vanuit de Oostzee naar de Republiek te maken. Voor de bruikbaarheid van
de gegevens is het van belang te constateren dat 1645 voor wat betreft de
Sontvaart geen uitzonderlijk jaar was.97 In 1645 voeren 170 houtschepen
door de Sont naar de Republiek. Van nog eens 140 schepen is bekend dat zij
naast een reeks van andere goederen hout aan boord hadden.98 De grootte
van de schepen die in deze periode op de Oostzee voeren bedroeg gemiddeld 130 last. 99 De 170 schepen die uitsluitend met hout waren bel aden, hadden dus een laadvermogen van 22.100 last. Gaan we er van uit dat de schepen met een gemengde lading voor een kwart met hout beladen werden, dan
bedroeg de totale houtaanvoer uit het Oostzeegebied zo'n 27.000 last.
Omstreeks het midden van de achttiende eeuw werden volgens Sonttoladministratie per jaar 909.500 'stukken' hout naar Nederland getransporteerd. 1OO Een vergelijking van deze gegevens met het volume van de lading
in lasten zoals opgetekend in de galjootsgeldregisters voor Amsterdam
maakte De Buck en Lindblad duidelijk dat 1 last 20 in de Sont geregistreerde stukken hout bevatte. 101 Dat brengt de omvang van de houtaanvoer uit het
Oostzeegebied op gerniddeld 45.500 last per jaar. In werkelijkheid lag de
aanvoer een stuk hoger. In de eerste plaats is dit cijfer exclusief het hout dat
in kleine en gevarieerde vormen werd opgetekend. Op de to tale houtexport
was dit weliswaar geen belangrijke hoeveelheid maar een verhoging van de
aanvoer uit de Oostzee naar 48.000 last is weI redelijk. 102 Belangrijker is dat
de koppeling van de gegevens uit de Sonttolregisters aan het volume van de
lading in Amsterdam weI het probleem van onderregistratie in de Sont elimineert maar niet de ontduiking in Amsterdam. Ook voor het galjootsgeld
mag uitgegaan worden van een ontduikingsconventie van 40 procent. 103
Daarmee bedroeg de feitelijke houtaanvoer geen 48.000 last per jaar maar
80.000 last.
Het Rijngebied
De kwantitatieve ontwikkeling van de houtaanvoer uit het Rijngebied omstreeks 1650 is bestudeerd door Leemans en Van Prooije. Duidelijk is dat
die aanvoer pas vanaf 1655 een snelle expansie doormaakte. 104 V66r die tijd
105
kwamen gemiddeld slechts 7,5 houtvlotten de rivieren afzakken.
De
grootte van deze vlotten werd in de toladministraties aangegeven in 'doorgangen'. In deze periode waren de vlotten gemiddeld zo'n 7 doorgangen
groot zodat in de jaren 1651-1654 gemiddeld 52,5 doorgangen hout stroom106
afwaarts werden getransporteerd. Volgens Leemans had elke doorgang
een oppervlakte van 3191 voet2. Uitgaande van een hoogte van 4 voet
brengt dit het jaarlijkse volume van de houtaanvoer op 670.112 voet3 ofweI
14.742 m3.107 In werkelijkheid werd aanzienlijk meer hout vanuit het Rijn-
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gebied aangevoerd want in tegenstelling tot de situatie in de achttiende eeuw
werd omstreeks het midden van de zeventiende eeuw nog veel hout aan
108
boord van schepen of als sleep aan schepen de rivieren afgevoerd. Een
schatting van 20.000 m3 hout benaderd de werkelijke aanvoer dan ook beter.
Voor de vergelijkbaarheid met de aanvoer uit andere produktiegebieden
moet de aanvoer in m3 omgerekend worden in lasten van 2000 kg. Omdat
het soortelijk gewicht van eikehout en naaldhout aanzienlijk verschilt, dient
rekening te worden gehouden met de samenstelling van de houtvlotten. Rodenwaldt stelt dat de vI otten voor de helft uit naaldhout en voor de helft uit
eikehout bestonden. Het lichtere naaldhout werd gebruikt om het zware eikehout drijvende te houden.l09 Dat betekent dat 10.000 m3 bestond uit
naaldhout (800 kg/m3) en 10.000 m3 uit eikehout (1100 kg/m3).110 Dit is
gelijk te stellen aan een jaarlijkse aanvoer van ongeveer 9.500 last.
De aanvoer omstreeks het midden van de achttiende eeuw kan op indirecte
wijze worden achterhaald. Gedetailleerde informatie over de omvang van de
vlotten is beschikbaar voor 1739/40. In datjaar passeerden te Nijmegen 15
vlotten met een totale oppervlakte van 1.721.785 voet2.111 De gemiddelde
ll2
hoogte van de vlotten op de Waal was in deze periode 5,38 voet. Dat
brengt het totale volume op 9.263.203 voet3 ofwei 203.790 m3 . Over de
Nederrijn werd 1 vlot stroomafwaarts gevoerd. Dit bij de tol te Arnhem geregistreerde vlot had een oppervlakte van 100.517 voet2 en een vermoedelijll3
ke hoogte van 2 voet. Dit brengt het volume op 4423 m3. In 1739/40
werd dus in 16 vlotten een totaal volume van 208.213 m3 over de rivieren
uit het Rijnland aangevoerd. Omstreeks 1750 werden gemiddeld nog maar
1l4
7,5 houtvlotten geregistreerd: een achteruitgang van 53 procent. Gaan we
er van uit dat de omvang van de vlotten omstreeks 1750 niet sterk afweek
van de omvang omstreeks 1740 dan bedroeg de jaarlijkse houtaanvoer uit
het Rijngebied in het midden van de achttiende eeuw ongeveer 98.000 m3.
Op dezelfde wijze als hiervoor is deze hoeveelheid gelijk te stellen aan
47.000 lasten hout.

De Kleine Oost
Voor een schatting van de houtimporten uit de Kleine Oost - het gebied
langs de Duitse en Deense Noordzeekust - is weinig materiaal voorhanden.
De belangrijkste houtproducerende gebieden in deze streek lagen in het
stroomgebied van de Elbe en de Weser; de belangrijkste exporthaven was
Hamburg. Voor 1633 is bekend dat er 994 schepen vanuit de Republiek in
Hamburg arriveerden. In 1647/48 vertrokken vanuit Hamburg 956 schepen
naar de Republiek. llS De verbinding tussen de Kleine Oost en de Republiek
werd door kleine schepen onderhouden: in 1625 ging het om schepen met
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een gemiddelde grootte van 11 tot 12 last 116 Gezien de dominantie van
Hamburg onder de afvaarthavens in de Kleine Oost lijkt een totaal van 1500
reizen met schepen van 12 last een redelijke schatting van de omvang van
het scheepvaartverkeer van dat gebied naar de Republiek. Uiteraard hadden
niet al deze schepen hout aan boord. In 1742, het vroegste jaar waarvoor informatie beschikbaar is, had 24,4 procent van de schepen die uit de Kleine
Oost in Amsterdam aankwam uitsluitend hout aan boord. ll7 Er van uit gaande dat deze verhouding omstreeks het midden van de zeventiende eeuw niet
veel anders lag en rekening houdend met schepen die slechts ten dele met
hout beladen waren, kan geschat worden dat 30 procent van de binnenkomende scheepsruimte uit de Kleine Oost voor houttransport werd gebruikt
De houtirnport uit de Kleine Oost bedroeg daarmee zo'n 5.500 last omstreeks 1650.
In de jaren veertig van de achttiende eeuw kwamen in Amsterdam gemid1l8
deld 1114 schepen uit de Kleine Oost aan. De generale lijsten van de
schepen die in Goeree en de Maas binnenliepen, tonen aan dat deze plaatsen
weinig contacten hadden met de Kleine Oost 119 Evenals voor de peri ode
omstreeks 1650 lijkt ook nu een schatting van 1500 reizen van de Kleine
Oost naar de Republiek aanvaardbaar. De overeenkomst met de situatie in
het midden van de zeventiende eeuw wordt bevestigd door het feit dat er net
als toen omstreeks 1000 schepen vanuit de Republiek in Hamburg arriveerden.12O Ook in de achttiende eeuw waren dat nog steeds overwegend kleine
schepen. Het laadvermogen bedroeg ongeveer 13 last. 121 Op basis van een
belading van 30 procent van de totale scheepsruimte met hout levert dit een
houtexport op van ongeveer 6.000 last
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Holland,94.

Dordrecht als centrum van de Rijnse
houthandel in de 17e en 18e eeuw
L.A. VAN PROOIJE

Vreemd genoeg is aan de plaats die Dordrecht in de nationale en internationale houthandel heeft bekleed, verhoudingsgewijs weinig aandacht besteed.
De Zaanstreek, Amsterdam en in mindere mate Rotterdam l kregen deze aandacht weI.
In aansluiting op een eerder artikel over de import van hout uit het stroomgebied van de Rijn in de tijd van de Republiek,2 waarin onontkoombaar
maar toch enigszins terloops, werd gewezen op de plaats van Dordrecht in
dit verband, zal hieronder uitvoeriger op dit onderwerp worden ingegaan.
Achtereenvolgens worden behandeld: De historische ontwikkeling van Dordrechts positie in de houthandel met de nadruk op de 17e en 18e eeuw, de
aanvoer van hout naar en de distributie van hout vanuit Dordrecht.

De periode tot 1660
Dordrecht, gelegen aan de monding van de Maas en van een van de Rijnarmen, op de grens van zee- en binnenwater en op een knooppunt van land en
waterwegen, was al in de Midde1eeuwen een p1aats waar in hout gehande1d
werd. Voor een deel werd dit hout zeker met vlotten aangevoerd. De
Dordtse tolrol uit 1287 maakt al melding van 'houte dat nedercomt met vlot3
ten' . Dit hout was afkomstig uit het stroomgebied van Rijn en Maas.
Toen de Graaf van Holland in 1299 aan Dordrecht stapelrechten toekende,
hoorde hout tot de stapelgoederen.4 Het stapelrecht hield in dat alle hout dat
van Rijn en Maas stroomafwaarts kwam, met uitzondering van het hout dat
de Hollandse steden voor eigen gebruik nodig hadden, via Dordrecht moest
worden afgevoerd, om aldaar enige tijd te koop te worden aangeboden. Behalve door de voordelige geografische situering werd de positie van Dordrecht dus ook nog door de overheid begunstigd.
Het hout dat in de late Middeleeuwen in Dordrecht werd aangevoerd kreeg
een grote verspreiding. Min of meer toevallig bewaard gebleven bronnen uit
de 14e en 15e eeuw laten zien dat Dordts hout werd verkocht naar een gebied gelegen tussen Egmond, Utrecht en Gent. 5
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De houthandelaren van Dordrecht organiseerden zich in de 14e eeuw in
een houtkopersgilde, dat tot de belangrijkste onder de Dordtse gilden hoorde. Het gilde zorgde voor protectie van de georganiseerde gildebroeders
doordat maatregelen werden genomen waarin de houthandel werd gereguleerd. De oudste keur van het houtkopersgilde dateert uit 1367 en bepaalde
onder andere wie 'coopmanschap en neringe van houte' mocht uitoefenen
en hoeveel hout door vreemde aanbieders mocht worden aangeboden. 6 Ook
de werkzaamheden van andere werkers in het hout, zoals de krornhoutwerkers, plankdragers en levriers werden aan regels gebonden.
De Sint Elisabethsvloed die Dordrecht in 1421 trof, markeert een wending
in de Dordtse handelsgeschiedenis. De gelsoleerd geraakte stad kon in de
15e eeuw haar bevoorrechte positie ten opzichte van Amsterdam en Rotterdam niet handhaven. Het stapelrecht werd minder effectief uitgeoefend zodat de goederenstroom zich in een aantal gevallen, na betaling van een redemptiegeld, naar andere steden kon vedeggen. De handel in hout heeft zich
waarschijnlijk in deze tijd ook gedeeltelijk naar Amsterdam verplaatst. In
elk geval vloeit de grote Rijnse houtstroom tot even na het midden van de
17e eeuw via de noordelijke Rijnarm en kwam dus niet in Dordrecht.
Hoogstwaarschijnlijk ging het hout via de Vecht of via Gouda naar Amsterdam. Dat wil niet zeggen dat Dordrecht geheel links bleef liggen. Een paneel van het tweeluik waarop de St. Elisabethsvloed is uitgebeeld, vervaardigd 80 jaar na dato, ca. 1500, suggereert dat de passage van houtvlotten
7
over de Merwede in die tijd een vertrouwd beeld vormde.
Aan het eind van de 16e eeuw is er wellicht sprake van een opleving van
de Dordtse houthandel omdat in een betrekkelijk korte tijd rond 1600 een
achttal keuren en ordonnantien, deels opnieuw, werd uitgevaardigd waarin
een aantal zaken op houtgebied werd geregeld. In dezelfde tijd werd in Dordrecht nieuwe opslagcapaciteit voor handelsgoederen gecreeerd, hetgeen
ook in de richting van een opleving wijst. 8 Na de introductie, rond 1600, van
de houtzaagmolen werkend op windkracht, werden ook in Dordrecht enkele
zaagmolens opgesteld. In 1630 werkten er twee. Dordrecht blies zo op het
gebied van de mechanische veredeling van hout een - zij het bescheiden partijtje mee. Bescheidenheid past als we het tweetal molens vergelijken
met de 43 zaagmolens die in 1630 in de Zaanstreek draaiden.
De aanvoer van de grondstof hout in die tijd wordt geiUustreerd door de
afbeelding van een houtvlot op een schilderij dat Wilberts in 1629 van de
9
stad Dordrecht maakte. De houtberging en -handel vonden in de eerste helft
van de 17e eeuw voomamelijk plaats tussen de Blauwpoort en de Vuilpoort. lO
In vergelijking met de houthandel en houtverwerking in Amsterdam en de
Zaanstreek zullen de activiteiten in Dordrecht een betrekkelijk bescheiden
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omvang hebben gehad. Oat veranderde toen na ca. 1660, als gevolg van de
verminderende bevaarbaarheid van de Nederrijn, de aanvoer van het Rijnse
lI
hout zich naar de Waal en daarmee naar Dordrecht verplaatste. De natuur
hielp de stad Dordrecht een handje bij het hernieuwd effectueren van het
stapelrecht.
De situatie na 1660
De opbloei van de houthandel in Dordrecht na 1660 laat zich op drie terreinen illustreren.
In de eerste plaats wordt de infrastructuur die noodzakelijk is voor de
houthandel na het midden van de 17e eeuw verbeterd en aan de nieuwe omstandigheden aangepast. Het Maartensgat en de Kalkhaven werden in die
tijd aangelegd met als doel, onder andere, als houthavens te functioneren,12
terwijl de houtberging buiten de stad verder uitwaaierde naar rivieroevers en
13
houtbergenissen ten zuidoosten en zuidwesten van Dordrecht. Hiervoor
waren mogelijkheden ontstaan nadat vanaf het begin van de l7e eeuw inpolderingen plaats vonden ten zuiden van de stad. Dordrecht kreeg daardoor
weer een wat groter achterland en ruimte voor de uitbreiding van commerciele
activiteiten bijvoorbeeld aan de Noordendijk en de 's-Gravendeelsedijk. In
1671 werden nieuwe kromhoutplaatsen aangelegd vanaf de Noordendijk tot
aan de Vriezenpoort.14
Naast deze infrastructurele verbeteringen ten gunste van de houthandel
werden ook de mogelijkheden voor de veredeling van hout op het einde van
de l7e eeuw in snel tempo groter. Het aantal houtzaagmolens groeide tussen
1630 en 1730 van 2 tot 27. De nieuwbouw yond met name plaats langs de
twee eerder genoemde 17e eeuwse dijken. Gedeeltelijk werden de molens
geplaatst op erven waarop de stad Dordrecht rechten kon uitoefenen en voor
het gebruik waarvan de stad een financiele tegemoetkoming kon bedingen.
Aan de hand van de thesauriersrekeningen van de stad kan een indruk worden verkregen van de periode waarin de groei plaats yond en het tempo van
de groei van het aantal zaagmolens tegen het einde van de l7e eeuw.
In 1671 kreeg de stad inkomsten vanwege de plaatsing van slechts twee
zaagmolens op stadserven. Ben ervan was in 1653 gebouwd. Het lijkt erop
alsof in 1671 nog nauwelijks van de verlegging van de houtstroom werd geprofiteerd.
In 1681 is het aantal molens op stadserven al gestegen tot zes, terwijl in
1691 het aantal tot negen is opgelopen. Voor de plaatsing van in elk geval
twee van deze molens werd in 1684 vergunning verleend. In 1701 is het
aantal zaagmolens op stadserven verder gegroeid tot twaalf. Opvallend is
dat voor de plaatsing van aBe drie de nieuwe molens in 1699 consent verleend werd. Oat jaar is aan te merken als het hoogtepunt van een kOTte pe-
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15

riode van opgang in de houtimport. Overigens is ook de molen 'Het Spinnewiel', nu opgesteld in het Nederlands Openluchtmuseum in Amhem, in
een van de jaren tussen 1680 en 1700 gebouwd. 16 Hij mag dus ook worden
gezien als een produkt van de zich ontwikkelende Dordtse houthandel na de
verlegging van de aanvoerroute van Rijns hout.
De derde indicator voor de opbloei van de Dordtse houthandel is de sterk
17
toenemende regelgeving op houtgebied tegen het einde van de l7e eeuw.
Nadat rond 1600 in een betrekkelijk korte tijd een aantal keuren en ordonnantien was uitgevaardigd, stond de aanpassing en uitbreiding hiervan tot
1675 op een laag niveau. Vanaf dat jaar werden in een snelle opeenvolging
nieuwe regels op het gebied van de houthandel en houtbehandeling uitgevaardigd terwijl van enkele oude de werking werd herbevestigd. Tot 1688
werden acht nieuwe en hernieuwde regelingen in het Keurboek van het
houtkopersgilde geschreven.
Na een korte periode van stilte kwamen tussen 1696 en 1702 nog weer enkele nieuwe regelingen tot stand, terwijl in 1714 een viertal oude nog eens
expliciet in hun werking werden bestendigd. Ook in deze jaren komen de
maatregelen tot stand in een tijd waarin de houthandel opleeft.
In een van de regelingen, namelijk in het Plakkaat van de Staten van Holland en West-Friesland van 18 januari 1698, komt de, dan leidende, positie
van Dordrecht bij de import van Rijns hout tot uitdrukking. Er werd in bepaald dat de vondst van aangespoeld hout dat de Maas, de Waal, maar ook de
(Neder-)Rijn was afgedreven, moest worden doorgegeven aan de dekens van
het Houtkopersgilde van Dordrecht. De merktekens die in al het hout dat in
Duitsland werd gekapt werden aangebracht, waren bij het houtkopersgilde
in Dordrecht allemaal bekend. Het Dordtse gilde kon dus het beste zorg dragen voor de terugbezorging bij de rechtmatige eigenaar. 18
In de resterende jaren van de l8e eeuw stonden de regulerende activiteiten
op een laag pitje met als interessant incident de aanpassing van de regels ten
aanzien van de werkzaamheden van plankendragers en kromhoutwerkers in
1734, in een tijd van hoogconjunctuur. Er wordt tot uitdrukking gebracht dat
deze houtwerkers te gering in aantal zijn om de grote hoeveelheid werk aan te
kunnen.
Zoals de regulerende activiteiten in de verdere 18e eeuw op een laag pitje
stonden, zo waren ook de ontwikkelingen op infrastructureel en verwerkingsgebied niet spectaculair. Er werden geen nieuwe houtbergings-faciliteiten meer aangelegd, terwijl het aantal zaagmolens stabiel bleef rand de in
1730 aanwezige zevenentwintig.
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Distributie vanuit Dordrecht
Situatie tot de tweede helft van de lBe eeuw
Dordrecht nam op het gebied van houtverwerking in de Republiek weI een
vooraanstaande plaats in, maar lang niet de belangijkste. Illustratief hiervoor
is de verde ling van houtzaagmolens over Holland in 1630 en 1730. In 1630
stonden er van de 86 Hollandse zaagmolens 2 en in 1730 van de 448 27 in
Dordrecht. In het grote centrum de Zaanstreek werkten in dezelfde jaren 53
resp. 252 houtzaagmolens. In 1630 waren de steden Medemblik en Hoom
belangrijker dan Dordrecht met resp. 11 en 4 molens, terwijl in 1730 Amsterdam met 78 zaagmolens ver boven Dordrecht uitsteeg. 19
Een groot deel van het Rijnse hout dat in Dordrecht werd aangevoerd,
bleef daar niet, maar werd doorgevoerd naar de andere verwerkingscentra.
Gelet op de verlegging van de aanvoerroute van de Nederrijn naar de Waal,
is het belang van Dordrecht voor de overslag van Rijns hout in en na de
60'er jaren van de 17e eeuw enorm gegroeid. De geweldige groei van de veilingen van Rijns hout in de Zaanstreek20 in een periode waarin nauwelijks
houtvlotten via de Nederrijn passeren, kan niets anders betekenen dan dat de
Zaanstreek vanuit Dordrecht bevoorraad werd. Dit betekent eveneens dat
zich op de waterwegen in het hart van Holland een grote, van zuid naar
noord gerichte activiteit op houttransport-gebied ontwikkelde.
Er is niet zoveel informatie over de distributie van hout vanuit Dordrecht,
vooral niet voor het vroegste deel van de onderzochte periode. Uit 1660
stamt een contract waarin de verkoop is vastgelegd van een partij hout, die
door de Duitser Jasper SchUller werd overgedaan aan twee burgers van
Dordt. Het hout diende per vlot naar Amsterdam gebracht te worden.21 In
1685 blijkt uit een rekwest van Zaanse houtkooplieden dat zij via Amsterdam hout aanvoeren dat uit Dordrecht afkomstig is. 22 Verder worden uit de
reisjoumalen van twee Zaanse houtkopers uit resp. 1682 en 1720 hun relaties met de Dordtse houtkopers duidelijk. 23 Ook de relaties tussen Rotterdamse houtkopers en de Dordtse houtrnarkt zijn gedocumenteerd. In de veilingboeken van Dordtse houtveilingen, overgeleverd vanaf 1699, komen
vele namen van Rotterdamse kopers voor.24 In de beschrijving van deze
contacten komen de twee mogelijkheden aan bod voor de doorvoer van hout
via Dordrecht. Bij de ene wordt het hout zonder van eigenaar te verwisselen
vanuit Dordrecht naar de Zaanstreek, Rotterdam of Amsterdam vervoerd.
Bij de andere vinden er in Dordrecht handelstransacties plaats, ondershands
of op de veiling. Beide mogelijkheden vonden hun toepassing, waarbij verondersteld mag worden dat de Zaanse en Amsterdamse kooplieden die we in
tolregisters in de tweede helft van de 17e eeuw als vloteigenaren aantreffen,
zoals de Witheijnen (meestal als Witheijm vermeld) uit Amsterdam, Meij-
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nert Aertsen uit Amsterdam of Zaandam en Willem Abrahamss Backer of
Becker en Abraham Claessen uit Zaandam, hun hout vanuit Dordrecht regelrecht naar hun woonplaatsen afvoerden. Van Dordtse handelaren, zoals
de Franckens, en Duitse handelaren mag eerder worden verondersteld dat zij
25
hun lading in Dordrecht op de een of de andere wijze verkochten.
Duidelijkheid na 1769: Boonen & Van Eijsden
Het beeld voor de tweede helft van de 18e eeuw is duidelijker. In de administraties van de tollen op de Waal en (Neder-)Rijn26 vinden we bij de houtvlotten die worden afgebracht geen Dordtse, Amsterdamse of Zaanse namen
meer vermeld. De aanvoer van hout is vrijwel geheel in handen van Duitse
exporteurs. Van Hollandse zijde is het voomamelijk de Rotterdamse familie
Terwen die nog zelf hout importeert. In 1778 treffen we echter haar naam
voor 't laatst aan. In de jaren '80 komen we nog enkele malen vermeldingen
van de Haagse Societeit of Haagse Compagnie tegen, terwijl eenmaal in
1785 een Nijmeegs burger, J.P. Kruk vermeld wordt. Van directe doorvoer
naar Amsterdam en Zaandam lijkt geen sprake meer. Het hout werd eerst in
Dordrecht verkocht. Over de wijze waarop dat gebeurde en aan wie, zijn we
zeer gelukkig geinformeerd. Het archief van de Dordtse houtcommissio27
nairsfirma Boonen & Van Eijsden is vanaf 1769 bewaard gebleven.
De aanbieders en hun herkomst; de handelsvormen
Boonen & Van Eijsden functioneerden aIs tussenpersoon tussen de voomamelijk Duitse houtaanbieders - maar ook voor de Terwens - en de Hollandse
houtvragende handelaren en verwerkers. Alle uit de tolregisters bekende
houtaanvoerders komen in de boeken van Boonen & Van Eijsden voor. Hun
verkopen zijn dermate groot dat welhaast mag worden aangenomen dat via
de Dordtse firma het overgrote deel van het Rijnse hout van eigenaar ver28
wisselde. Het bedrijf nam een sleutelpositie in bij de import van hout uit
het Rijngebied. In de boekhouding werd voor aIle aanbieders en vragers een
rekening bijgehouden waaraan voor de jaren 1769, 1781 en 179229 gegevens
zijn ontleend met betrekking tot de wijze waarop het hout verhandeld werd:
onderhands of via de veiling. Hieronder is per genoemd jaar van de vijf
grootste aanbieders de verhouding bepaald tussen de waarde van het hout
dat onderhands was afgezet en die van het hout dat op de veiling verkocht
was. De verkopen van deze vijf grootste aanbieders dekken het leeuwendeel
van het totale houtaanbod.
In 1769 bedroeg de totale waarde van het door de vijf grootste aanbieders
verkochte hout f 611.449,-. 60,9% van dit bedrag betrof hout dat bij de zeyen veiling en in 1769 was verkocht en 39.1 % vertegenwoordigde de waarde
van ondershands verkocht hout. Per aanbieder verschilden de percentages
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nog weer sterk. Achtereenvolgens bedroeg het percentage van het via de
veiling verkochte hout voor de aanbieders 1 trn 5: 1. Terwen uit Rotterdam
68,8%; 2. Nell uit Trier 38,7%; 3. Van Stockum uit Frankfurt 78,4%; 4. Van
Hausen en Dor in Compo uit Sarreguemines 63,2%.; 5. Dt:i11 uit Cochem
53,1%.
In 1781 verkochten de vijf grootste aanbieders voor f 1.827.820,- aan hout.
Hiervan werd 39,4% via de acht veiling en van dat jaar omgezet terwijl
60,6% ondershands verkocht werd. Ook nu weer liepen per aanbieder de
percentages sterk uiteen. Het percentage van de waarde van het geveilde
hout ten opzichte van hun totale verkoop was voor de aanbieders 1 trn 5 als
voIgt: 1. Nell uit Trier 17,6%; 2. Doll uit Cochem 24,2%; 3. Van Hausen en
Dor, later Hausen de Remelsing uit Sarreguemines 64,3%; 4. Mohr en Hartman uit Wiirzburg 45,4 %; 5. Van Stockum uit Frankfurt 76,6.%.
In 1792 verkochten de vijf grootste aanbieders voor f 1.145.659,- aan
hout, waarvan 51,2% via de acht veilingen en dus 48,8% ondershands. Voor
de vijf grootste aanbieders melden we weer het percentage van de totale verkoopwaarde dat door geveild hout wordt ingenomen: De grootste aanbieder
was een Compagnie gevormd door Nell uit Trier, Jacobi uit Sarreguemines
en Ziegler uit Frankfurt elk voor een derde. 55,1 % van hun verkopen vond
op de veiling plaats; 2. Doll uit Trier 47,6%; 3. Schmidborn uit Saarbrticken
43,1 %; 4. Roechling uit Saarbrucken 55,3% en 5. Arntzen uit Gahlen
23,2%.
Staat 1. Herkomst aanbieders van hout in de boekhouding van Boonen en Van Eijsden, met het percentage van hun aandeel in de totale hoeveelheid verkocht hout.

Herkomst:

Saar/Moezel

Main
Lippe
Rest overigen
Dordrecht
Rotterdam

Jaar:
1769

47,0
13,6
2,3
1,3
9,3
26,5

1781

1792

65,5
29,2
2,9
1,5

73,3
19,5
6,8
0,8

De aanbieders van hout kunnen naar herkomst worden verdeeld. In de tweede helft van de l8e eeuw is er een groep handelaren uit het Saar/Moezelgebied o.a. uit Sarreguemines, Trier en Cochem; een aantal komt uit het Maingebied: uit Frankfort, Hanau, Wiirzburg en Mainz terwijl er nog enkele uit
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het Lippegebied afkomstig zijn: o.a. uit Wezel en GaWen. Daarnaast is er
nog een restgroep, waarin in 1769 Rotterdam (Terwen) en Dordrecht nog
prominent vertegenwoordigd zijn. In 1782 is het belang van de Hollandse
aanvoerders echter zeer klein geworden. Er is een voordurende toename
merkbaar van het belang van de aanvoerders uit het Saar/Moezelgebied ten
koste van alle anderen, waarbij de Hollandse importeurs het eerst gesneuveld zijn. Overigens zegt deze verschuiving niets over een verschuiving van
de herkomst van het aangevoerde hout.
Het toenemend belang van de handelaren uit het Saar/Moezelgebied tekent
zich af als we kijken naar hun aandeel in de totale waarde van het door Boonen
& Van Eijsden verkochte hout.
De herkomst van de vragers
Waar werd het in Dordrecht verkochte hout naar toe afgezet? Voor beantwoording van die vraag zijn de boeken van Boonen & Van Eijsden voor het
j aar 1769 onderzocht. 30
Uit analyse van de cijfers blijkt dat meer dan de helft van het aangevoerde
Rijnse hout door handelaren en/of verwerkers in Rotterdam en Dordrecht
werd gekocht. Rotterdam was daarbij de grootste afnemer die 29,3% van de
totale afzet voor zijn rekening nam. Het Dordtse aandeel bedroeg 21,5%. Op
grote afstand volgen daarna Amsterdam met 10,5% en Zaandam met 7,3%.
In Staat 2 is de verde ling van de houtafname gegeven, waarbij bij de kleine afnemers er een aantal is samen genomen op basis van de ligging aan dezelfde (water)transportroute: Waal, Hollandse Usse1lVecht, Gouwe/Aa/Drecht,
of in dezelfde regio. Als we kijken naar de 25 grootste individuele afnemers, dan
blijken de eerste drie op de ranglijst Rotterdammers te zijn. Gedrieen zijn Van der
Graaff & Bichon, Hordijk & Co en Buijs goed voor 20,3% van de totale afname.
Het is interessant deze verdeling in samenhang te bekijken met de bekende
afbraak van zaagmolens in de Zaanstreek. Tussen 1730 en 1770 werden
daar 114 zaagmolens afgebroken met daaronder een relatief groot aantal wagenschotzagers die (Rijns)eikehout als grondstof gebruikten. 31 Ten opzichte
van de topjaren voor de Zaanse houtzagerij rond 1720(30 was er rond 1769
weliswaar sprake van een tot ca. 2(3 gedaald aanvoemiveau van Rijns hout.
Gegeven deze kleinere aanvoer kon de Zaanstreek zich echter absoluut niet
op een evenredig lager niveau handhaven. De gegevens van Boonen & Van
Eijsden doen vermoeden dat de Zaanstreek haar aandeel in zagerij en handel
van Rijns hout voor een groot deel moest afstaan aan Rotterdam en Dordrecht. Ook enkele, meer buiten de traditionele centra van bedrijvigheid geleg en, gebieden hadden zich een respectabele plaats in de verwerking van
Rijns hout verworven. De belangrijkste hieronder zijn Zeeland, met de
zaagmolensocieteiten in Middelburg en Vlissingen vierde resp. zevende op
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de ranglijst van afnemers en Den Hoorn bij Delft, vijfde op de afnemersranglijst.

Staat 2. Kopers van hout bij Boonen en Van Eijsden 1769.
G10bale herkomst. (Per regio is de waarde van het aangekochte hout aangegeven.)

% van het totaal

Regio

Bedrag
in guldens

Rotterdam
Dordrecht
(Puttershoek, Papenrecht
Amsterdam
Zaandam
Delft, Den Haag
H.IJsel, Drecht, Gouwe, Aa
(Zwammerdam, Wadinxveen,
Killnpen,Capelle,ZevenhtiUen)
Middelburg
Leiden, Zoeterwoude
Waal
(Kleef, Nijmegen, Zaltbomrnel,
Gorinchem)
Schiedam, Maassluis
Viissingen
H. IJsel, Vecht
(Utrecht, Oudewater, Vreeland)
Zeeland rest
(Zierikzee, Goes)
Noord-Holland rest
(Monnikendam, Edam, A\kmaar)
Schoonhoven
West-Brabant
Amersfoort

252922
185709

29,3
21,5

90971
63440
45911
36757

10,5
7,3
5,3
4,3

35345
29263
28431

4,1
3,4
3,3

23013
20872
18370

2,7
2,4
2,1

15441

1,8

13330

1,5

2442
1386
746

0,3
0,2
0,1

Totaal

864.349

Distributie via kleinere Dordtse handelaren
In geldswaarde uitgedrukt ging 21,5% van het via Boonen & Van Eijsden
verkochte hout naar kopers in Dordrecht en naaste omgeving. Daaronder zat
ongetwijfeld enig hout dat na bewerking in Dordrecht zelf gebruikt werd.
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Net als het belangrijke bedrijf Boonen & Van Eijsden dat deed met het
ruwe Rijnse hout, vervulden echter ook de kleinere houthandelaren van
Dordrecht een schakelfunctie tussen hun stad en haar verzorgingsgebied met
de handel in hout dat door hun toedoen meestal veredelingsbewerkingen ondergaan had. Een ander verschil met Boonen & Van Eijsden, die als commissionairs op provisiebasis werkten, was dat de kleinere handelaren zelf als
aan- en verkoper optraden.
De verzorgingsfunctie van Dordrecht op dit terrein kan geiUustreerd worden aan de hand van gegevens uit de bewaard gebleven administraties van
de houthandelsbedrijven Vriesendorp en Morje, en Vriesendorp, Morje en
33
ROOS,32 over het boekjaar 1739/40. Het eerstgenoemde bedrijf handelde in
'houtwaren' in het algemeen, zowel van Rijnse als van Noordse oorsprong,
met uitzondering van 'stukhout': pijphout, vathout en wagenschot, waarin
het tweede bedrijf uitsluitend handelde.
Van beide bedrijven zijn de woonplaatsen van de afnemers in Staat 3 aangegeven, waarbij moet worden aangetekend dat van een aantal afnemers de
woonplaats niet in de administratie is vermeid. Uit contekstuele gegevens
kon in een aantal gevallen worden vastgesteld dat het om Dordtse afnemers
ging. In een groot aantal andere gevallen was het onmogelijk om tot zo'n
vaststelling te komen. Deze afnemers zijn ingedeeld in de categorie 'onbekend' hoe weI er ongetwijfeld nog een aantal andere Dordtenaren in deze
groep schuil gaat. Bij de handel in 'houtwaren' vertegenwoordigen deze afnemers een waarde van 24,6% van de totale afzet bij het 'stukhout' gaat het
om 14,3%.
Staat 3. Herkomst van de afnemers van Vriesendorp en Morje (Houtwaren) en van
Vriesendorp, Morje en Roos (Stukhout) 1739/1742 .
De plaatsnamen die slechts in Mn van beide adrninistraties voorkomen zijn voorzien
van de toevoeging (htw) indien zij voorkomen in administratie van de Houtwarenhandel en van (stk) indien zij voorkomen in de administratie van de Stukhout-han-

del.
Amsterdam (htw)
Amhem
Barendrecht
Bergen op Zoom (htw)
Beveren (htw)
Boekel (htw)
Bolnes
Breda (stk)
Charlois
Dirksland
Dordrecht

Dreumel
Druten (htw)
Duinkerken
Gernert (htw)
Gent
Grave
Groot Ammers
Hardinxveld
Heerjansdam (htw)
Herpen
' s-Hertogenbosch

Heusden (htw)
Hitsaert
Kleef
Kortrijk (stk)
Leerdam (htw)
Lier (stk)
Lokeren
Maassluis (stk)
Maastricht (htw)
Megen
Middelhamis
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Munninkhof bij Terheijden (stk)
Nijmegen
Ophemert
Oud Beijerland
OudeTonge
Ouderkerk (htw)
Oudewater (htw)
Ravestein
Ridderkerk
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Rijsoord
Roermond (htw)
Rotterdam (htw)
Sint Annaland (htw)
Sommelsdijk
Stad (aan het Haringvliet)
Steenbergen (htw)
Strijen
Tiel (stk)
Tilburg

Veerbroek
Venlo (htw)
Vught (stk)
Waalwijk
Wieldrecht
Woudrichem (htw)
Zaltbommel
Zevenbergen (htw)
Zierikzee
Zwijndrecht

Waarde van de ajzet van de twee Vriesendorp bedrijven naar de verschillende regio's voor het eerste boekjaar vanaf 1739.

VRIESENDORP
MORJE

REGIO

HOUTWAREN

VRIESENDORP ,
MORJE
EN ROOS

STUKHOUT

Nrd. Brabant! Maasgebied
Rijn-, Waalgebied
Rijnmond/lJ sselmonde
Hoeksche Waard
Goeree
Zeeland
Oostenrijkse Nederlanden
Duinkerken
Amsterdam
Dordrecht
onbekend

5228,12842,1670,137,4536,161,772,1753,6,275,8948,-

602,2128,152,42,129,133,290,866,-

Totaal

36328,-

5605,-

331,799,-

Staat 3 maakt duidelijk dat beide bedrijven vooral in het Midden-Nederlands rivierengebied en in het Zuidhollandse en Zeeuwse Deltagebied afnemers hadden, terwijl enige export naar Frankrijk, de Oostenrijkse Nederlanden - Scheldeopwaarts - en het Pruissische Kleef plaatsvond.
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Nemen we de waarde van de houtleveranties in aanmerking, dan blijkt het
stroomopwaarts gelegen gebied langs de Waal en de Rijn het belangrijkste
afzetgebied waar 35,4% van de 'houtwaren' en 38% van het 'stukhout' naar
toe verdwijnt. Opvallend is het dat ongeveer de helft van dit hout werd gekocht door afnemers uit Nijmegen.
Uiteraard hebben de gegevens van de Vriesendorp bedrijven een veel minder representatief karakter dan die van Boonen & Van Eijsden. De Vriesendorp-bedrijven waren twee van de vele Dordtse houthandelsfIrma's en daaronder ongetwijfeld niet de grootste. Dat laat zich onder andere illustreren
met de l5e positie die Vriesendorp en Kool, weliswaar in 1769, innemen onder de Dordtse afnemers van Boonen & Van Eijsden.
Binnenlands houttransport
De overslagfunctie van Dordrecht bracht met zich mee dat deze stad het beginpunt vorrnde van houttransporten naar afnemers in andere plaatsen in de
Republiek. Over de transportwijze van dit hout is tot dusver nauwelijks gepubliceerd.
Bij het onderzoek kwamen over dit aspect enige gegevens aan het licht.
Net als op de grote rivieren blijken er ook op de binnenwateren vlottransporten te hebben plaats gevonden. Uiteraard waren de vlotten veel kleiner
van omvang dan de Rijnvlotten. Daarnaast werd een deel van het hout per
schip verder gedistribueerd.
In de rekeningen van de Wassenaarse tol en van de Grafelijkheids tol in
Gouda is de passage van binnenlandse houtvlotten vastgelegd. De in deze
registers verrnelde vlotters zijn allemaal Dordtenaren. Bij enkele vlotten is
de bestemming vastgelegd: Utrecht Vlotten met deze bestemming genoten
een gedeeltelijke tolvrijheid. Een groot deel van de andere vlotten zal naar
Amsterdam gevaren zijn. 34
Gouda en de daar gelegen sluis vormden een station in de vlotroute van
Dordrecht naar Amsterdam en de Zaanstreek. In een akte opgemaakt in
1770 verklaren twee Dordtse vi otters dat zij 'jaar uyt, jaar in' vlotten met
hout afkomstig uit Koblenz, Wezel en andere plaatsen, via Gouda en Amsterdam naar de Zaanstreek brengen. 35
In dezelfde akte staat iets over de lengte van de vlotten: 80 a 90 voet. Een
vlot van deze maat kon in een schutting de Gouwse sluis passeren.
De route die de vi otten volgden is naar alle waarschijnlijkheid de volgende
geweest Vanuit Dordrecht voer men over de Noord naar Krimpen aan de
IJssel. Daar ging men de Hollandse IJssel op tot Gouda. Door de reeds genoemde sluis bereikte men de Gouwe. Deze werd opgevaren tot men bij Alphen aan de Rijn in de Oude Rijn kwam. Waarschijnlijk waren er vervolgens twee mogelijkheden. Men kon via de Aar [Nieuwe Vaart] naar het be-
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gin van de Amstel varen of men voer via de Heimanswetering, de Braasemermeer en de Drecht naar het begin van de Amstel. 36 De route voerde dan
over de Amstel naar Am sterdam. 37
Tot dusver hebben we de indruk gewekt dat er sprake was van eenrichtingverkeer: Dordrecht - Amsterdam (Zaanstreek). Er voeren echter ook vlotten
in omgekeerde richting, met N oors en Baltisch hout, o.a. naar Dordrecht.
De firma Vriesendorp en Morje uit Dordt bijvoorbeeld, correspondeerde
met leverancier Van Bavel in Amsterdam over dit vlotverkeer. Uit een van
de brieven blijkt dat tot de overwegingen om te kiezen voor vlotvervoer
hoorde, dat deze wijze van transport veel goedkoper was dan het alternatief:
transport per schip. Uit een andere brief blijkt dat het onder andere ging om
38
vlotten met grenen en vuren balken.
Ook op de andere vaarwegen kon men vlotten signaleren. Van de Utrecht39
se Vecht is een afbeelding bekend met een vlot dat Nieuwersluis passeert.
Dit is niet verwonderlijk gezien de plaats die de Vecht waarschijnlijk eens
had alS aanvoerroute van Lippehout naar Amsterdam. Het afgebeelde vlot
wordt voortgeboomd. Een andere wijze van voortbewegen was ook mogelijk getuige de passage in het brievenboek van Boonen & Van Eijsden over
vlottransporten die over de Merwede naar Gorinchem gingen. Deze vi otten
werden door (zeil)schepen gesleept en gingen dus in omgekeerde richting
vergeleken met de grote Rijnvlotten. 4o Ook Nijmegen werd zo per vlot bediend.41 Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat er voor de voortbeweging van
de vlotten ook gebruik gemaakt werd van paarden en mensen, die lopend op
een jaagpad de vlotten voorttrokken. Gezien de grote activiteiten op houtgebied in Holland moeten de vlotten een alledaagse verschijning in de
binnenwateren geweest zijn.
Ook per schip werd hout vervoerd. In de Goudse tolrekeningen zijn daarvoor legio aanwijzingen te vinden. Schippers uit het hele land, van Aardenburg tot loure passeerden daar met schepen vol hOUt.42 In de administratie
van Van Stolk uit Rotterdam bijvoorbeeld vinden we vermeldingen van kostenposten voor transporten per schip, van o.a. Dordt naar Rotterdam en van
Amsterdam en Zaandijk naar Rotterdam. Zij wisselen af met de vermelding
43
van vlotkosten.
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plaatsen langs deze route stonden zaagmolens opgesteld. [Zie Van Prooije, Rapport, Kaart II.]
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38. G.A. Dordrecht, Arch. Vriesendorp, inv.no. 258: Brieven van 22 maart 1744 en 27 april
1749.
39. A. Rademaker, De Vechtstroom van Utrecht tot Muiden (Amsterdam, 1791) (fotomech.
herdr. Groningen, z.j .) 48.
40. G.A. Dordrecht, Arch. Boonen en Van Hoogstraten, inv.no. 14: Brieven van 15 mei 1792
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41. G.A. Dordrecht, Arch. Vriesendorp, inv.no. 258: brief 26 augustus 1742.
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Bevolkingsontwikkeling, textielnijverheid
en armoede
Een nieuwe visie op de demografische geschiedenis van Twente,1675-1795

C. TROMPETIER

De sociaal-economische geschiedenis van Overijssel in de tijd van de Republiek wordt bijna 35 jaar na het verschijnen nog steeds gedomineerd door
B.H. Slicher van Bath's Een Samenleving Onder Spanning - Geschiedenis
van het Platteland in Overijssel. 1 De hoeveelheid gegevens die door Slicher
van Bath bijeen gebracht is, is imponerend en de synthese die hij tot stand
heeft gebracht maakt een vrijwe1 onaantastbare indruk: De keerzijde hiervan is echter dat er vrijwel geen pogingen zijn ondernomen om deze synthese en haar feitelijke basis aan een nader onderzoek te onderwerpen. In dit artikel wil ik een aanzet geven tot een meer kritische benadering, door voor
een van de drie Overijsselse Drostambten, te weten Twente, de demografische basis van Een Samenleving Onder Spanning ter discussie te stellen.

1. net beeld van Twente uit Een Samenleving Onder Spanning
De centrale these van Een Samenleving Onder Spanning is dat in de loop
van de achttiende eeuw de grenzen van de agrarische bestaansmogelijkheden in Overijsse1 werden bereikt ten gevolge van een sterke bevolkingsgroei
die gepaard ging met een stagnerende agrarische sector. Dit was vooral in
Twente het geval. Slicher van Bath poneert groei met een factor van 2,617
voor Twente a1s gehee1 tussen 1675 en 1764 met een piek tussen 1723 en
1764, toen de groeiindices op respectievelijk het Twentse platte land en in de
Twentse steden 158,1 en 174,9 bedroegen (1723 als basisjaarf Voor een
belangrijk dee1 van de bevolking waren er in de landbouw onvoldoende bestaansmogelijkheden en vaak betekende dit dat men nog slechts het hoofd
boven water kon houden door het in huisnijverheid produceren van textiel.
Deze ontwikkeling ging gepaard met een sterke stijging van de armoede, zoweI in re1atieve a1s in absolute zin. Waar de to tale bevolking toenam met
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261,7%, steeg het aantal armen met 331,7% tussen 1675 en 1764. 3 De geheIe achttiende eeuw is zodoende in Slicher van Bath's visie voor Twente een
peri ode van duidelijk verslechterende leefomstandigheden geweest. Pas in
de eerste helft van de negentiende eeuw werden door agrarische vernieuwingen en door de opkomst van de fabrieksmatige vorm van textielproduktie de
grenzen van de bestaansmogelijkheden opnieuw vedegd, voorbij de begrenzingen die zo lang door traditionele landbouwmethoden en traditionele eigendomsverhoudingen waren gedefinieerd.4
Een sleutelrol bij de ontwikkelingen in de achttiende eeuw werd gespeeld
door de textielnijverheid. Deze kon in eerste instantie de bevolkingsaanwas
opvarigen, doch na 1750, toen de textielnijverheid in moeilijkheden geraakte, ontstond een situatie waarin het evenwicht tussen bevolkingsgrootte en
middelen van bestaan zeer precair werd. Het is belangrijk te constateren dat
in Slicher van Bath's visie de textiel nijverheid niet de oorzaak van de grote
armoede was. De werkelijk oorzaak was de stagnerende agrarische sector,
waaruit het bevolkingssurplus afkomstig was.
De textielnijverheid wordt door hem evenmin gezien als oorzaak van de
toenemende bevolking. Daar ik in het laatste deel weI het bestaan van een
duidelijke samenhang zal verdedigen, wil ik deze passage volledig weergeyen:
'Anderzijds zou men een zekere samenhang tussen bevolkings-vermeerdering en de textielnijverheid kunnen vermoeden, zoals dit eveneens in
textielstreken elders het geval schijnt te zijn. Men dient hier onmiddellijk aan toe te voegen, dat de vorming van grote gezinnen elders werd
aangemoedigd, doordat de ouders de kinderen lieten spinnen en uit deze
kinderarbeid behoorlijke verdiensten trokken. In Overijssel vindt men
weinig spinners en spinsters, vermoedelijk heeft men veel gebruik gemaakt van buitenlandse garens. Een tweede bezwaar tegen de veronderstelde samenhang is, dat in Overijssel de bevolkingsdruk zich ook doet
gevoelen in streken waar geen textielnijverheid is ontstaan,.5
Het hier weergegeven argument valt in twee delen uiteen. Allereerst is er de
kwestie of grote aantallen kinderen elders werden aangemoedigd doordat
kinderen als spinners konden worden ingezet. Wanneer we de mogelijkheden van de ouders om tot een redelijk bestaan te komen door textielnijverheid als uitgangspunt nemen, uitrnondend in een lagere huwelijksleeftijd of
in een groter aantal huwelijken, dan is het aantal kinderen een afgeleide van
de economische omstandigheden. Het is dan echter niet zo dat vorming van
grote gezinnen werd aangenwedigd door de mogelijkheid de kinderen te laten spinnen. Het duurt immers geruime tijd voordat kinderen een economische rol kunnen gaan spelen, zodat bij het doen van eerste stap naar een huwelijk de te verwachten inbreng van de kinderen in het gezinsinkomen am-
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per een rol zal hebben gespeeld. Ook is het de vraag of het economisch potentieel van kinderen als spinners uitgaat boven dat van kinderen als agrarische hulpkrachten. Hoe dan ook, in het proces van bevolkingstoename
treedt het economisch potentieel van de kinderen niet op als oorzaak. Het
ontbreken van jeugdige spinners kan dan ook niet opgevat worden als reden
voor het ontbreken van een relatie tussen textielnijverheid en bevolkingsgroei. Het tweede argument dat door Slicher van Bath naar voren gebracht
wordt berust op de drogreden van de bevestiging van de con sequens. Wanneer er in andere streken andere oorzaken voor bevolkingsdruk zijn aan te
geven, dan betekent dit natuurlijk nog niet dat in Twente de textielnijverheid
niet beslissende factor kan zijn geweest. Er zijn daarom op theoretische
gronden geen redenen aan te wijzen die er toe leiden dat het bestaan van een
relatie tussen textielnijverheid en bevolkingsgroei bij voorbaat moet worden
verworpen.
Hoewel Slicher van Bath de textielnijverheid niet ziet als een oorzaak van
de groeiende bevolking ziet hij deze weI als oorzaak van de stagnatie in
deze groei na 1750:
'( .... ) er blijkt een nauw verband te bestaan tussen het bevolkingsverloop
en de economische toestand: het bevolkingscijfer kan men be schouwen
als de thermometerschaal, waarop men de fluctuaties in het economisch
leven kan aflezen. Yooruitlopende op de latere conclusies kan nu reeds
gezegd worden, dat in de eerste helft van de 18e eeuw de textielnijverheid in Twente zich in bijzondere mate had ontwikkeld (de periode van
sterke bevolkings-groei (C.T.)), dat hierin na 1748 zich allerlei moeilijkheden voordeden, welke omstreeks 1764 een hoogtepunt bereikten (de
periode van stagnerende bevolkingsgroei (C.T.)),.6
Het probleem doet zich nu voor dat het hierboven geschetste verband niet
duidelijk maakt welk mechanisme hier precies actief is geweest. Het hoe en
waarom van de relatie tussen demografische en econornische veranderingen
blijft onduidelijk. Wanneer we veronderstellen dat de beslissing om tot een
huwelijk te komen gebaseerd is op een bepaalde toekomstverwachting van
de partners, dan zuBen veranderingen in het huwelijksgedrag eerder een reflectie zijn van de verwachte ontwikkelingen ten tijde van de sluiting van
het huwelijk, dan van de feitelijke economische trend gedurende het huwelijk. Wanneer de toekomstverwachtingen gebaseerd zijn op de feitelijke toestand op het moment van huwelijkssluiting, en op ontwikkelingen in de periode die aan het huwelijk voorafgaat, dan zal de bevolkingsontwikkeling de
econornische ontwikkeling slechts op afstand volgen. Yan een direct causaal
verband, waarbij fluctuaties in de econornische omstandigheden onmiddellijk tot uitdrukking komen in de bevolkingscijfers, zoals gesuggereerd door
de metafoor van de thermometer:schaal, is echter geen sprake.Bovendien
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zuBen we zien dat juist in de gebieden rond de textielplaatsen Almelo, Hengelo en Enschede de groei ook na 1748 doorzette, terwijl deze in de rest van
Twente vrijwel tot stilstand kwam.
Wanneer we nu teruggaan naar de these van voortdurende verarming, en
de daarmee samenhangende visie op het proces van historische verandering,
dan zijn de ontwikkeling van de grootte van de bevolking en de ontwikkeling van de aantallen armen twee essentiele parameters. De houdbaarheid
van Slicher van Bath's visie op de historische ontwikkeling in Twente hangt
daarom af van de juistheid van het door hem beschreven proces van bevolkingsgroei en van de groei van het aantal armen.
Ik zal betogen dat de bevolking van Twente rond 1680 ongeveer 30% groter was dan door Slicher van Bath is aangegeven. Dit heeft belangrijke consequenties voor de hoofdthese van Een Samenleving Onder Spanning. Het
betekent dat de groei van de bevolking in de achttiende eeuw minder sterk
was dan Slicher van Bath stelde waardoor de karakter van de bevolkingsgroei in de daarop volgende periode een veel desastreuzer vorrn aanneemt
dan feitelijk het geval was. De gegevens waarop hij de analyse van de trend
baseert dateren uit 1675, misschien weI het beroerdste jaar om te kiezen in
de gehele periode van na de Tachtigjarige OorIog. Opnieuw had Twente, na
een peri ode van rust (tussen 1626 en 1665), te kampen met de gevolgen van
oorIogsgeweld, door de invallen van Miinsterse troepen.
Ook kunnen een aantal kanttekeningen worden geplaatst bij de percentages armen die Slicher van Bath opvoert om zijn these van voortdurende
verarming kracht bij te zetten. Deze percentages zijn gebaseerd op bronnen
waarvan de waarde als basis voor een beschouwing over armoede twijfelachtig is. Het is hierbij niet zo dat ik de situatie in Twente als positiever inschat dan Slicher van Bath deed, doch de veronderstelde sterk negatieve
trend is rnijns inziens niet aantoonbaar op grond van het beschikbare bronnenmateriaal. Door de revisie van de kracht van bevolkingsgroei en de te
plaatsen kanttekeningen bij de ontwikkeling van het aantal armen komt de
hoofdthese van Een Samenleving Onder Spanning onder druk te staan, zodat we de vraag moeten steBen deze te handhaven is. Een antwoord op deze
vraag is echter pas te geven nadat de revisie van de feitelijke basis heeft
plaatsgevonden.
2. De bronnen
Voor de schatting van de Twentse bevolkingsontwikkeling van 1675 tot
1748 maakt Slicher van Bath gebruik van drie bronnen: de hoofdgeldkohieren van 1675, de hoofdgeldkohieren van 1723 en de Registers van Ingezetenen van 1748. Voor de periode 1675- 1723 zijn er geen kohieren van het
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hoofdgeld beschikbaar, doch er zijn weI een aantal alternatieve bronnen. De
registers van het vuurstedengeld van 1675, de registers van het vuurstedengeld van 1682, de registers van het zoutgeld van 1694 en de registers van
het zoutgeld van 1703 maken het mogelijk de periode 1675-1723 voor een
belangrijk deel te overbruggen. Doordat de kohieren van het hoofdgeld van
1723 echter niet betrouwbaar zijn, ontstaat er opnieuw een kloof, voor sommige gerichten van 1703 tot 1748, voor anderen zelfs van 1694 tot 1748.
Door analyse van de hoofdgeldkohieren van 1675 en een vergelijking met
de registers van het vuurstedengeld van 1675 en van 1682 zal ik aantonen
dat de hoofdgeldkohieren van 1675 slechts zeer ten dele geschikt zijn als basis voor een schatting van de Twentse bevolking. De registers van het vuurstedengeld van 1682 vormen een goed alternatief. Deze registers kunnen op
hun beurt weer vergeleken worden met de registers van het zoutgeld van
1694. Op deze wijze kan een goed beeld worden verkregen van de ontwikkeling en de grootte van de bevolking in het laatste kwart van de 17e eeuw.
Ik zal beginnen met een discussie van de kohieren van het hoofdgeld van
1675, die Slicher van Bath als basis heeft gebruikt. Dan komen de altern atieve bronnen voor de periode rond 1680 aan de orde, te weten de vuurstedengeld kohieren van 1675 en van 1682 en de zoutgeldkohieren van 1694
en 1703. Vervolgens zal blijken dat de hoofdgeldkohieren van 1723, die de
basis vormen van de geponeerde sterke groei tussen 1723 en 1764, van weinig waarde zijn als bron voor demografische analyse. Voor het tijdvak van
1748 tot 1795, het jaar van de eerste echte volkstelling maakt Slicher van
Bath een tussentijdse schatting op basis van de hoofdgeldkohieren van
1764. Ook aan het gebruik van deze kohieren kleven grote bezwaren, zoals
7
al aangetoond door Gregor Rensen. Opnieuw krijgen we hier te maken met
een gat van bijna een halve eeuw, hetgeen het vrijwel onmogelijk maakt om
voor deze periode tot een gedetailleerde beschrijving van de ontwikkeling
van de bevolking te komen.
De hoofdgeldkohieren van J675
Het hoofdgeld was een belasting, in 1675 ter hoogte van 15 stuivers, die aIle
personen boven de 16 jaar geacht werden te betalen.8 De kohieren van het
hoofdgeld zijn in de zomermaanden van 1675 opgemaakt. Dit betekent dat
de situatie zoals de rigters en de setters deze aantroffen nog duidelijk de
sporen zal hebben gectragen van de Miinsterse Oorlog van 1672.9 Dit geldt
in nog sterkere mate voor de kohieren van het vuurstedengeld die in het
voorjaar van 1675 samengesteld zijn. De laatste Miinsterse troepen vertrokken pas in de zomer van 1674, toen ook de meeste schade ontstond, zodat
we zelfs zonder analyse van de kohieren kunnen zeggen dat de stand van za-
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ken waar beide kohieren naar verwijzen een uitzonderingstoestand is geweest. 10
Op de hoofdgeldkohieren is het aantal personen per huishouden aangetekend dat geacht werd het hoofdgeld te betalen, helaas bijna steeds zonder
een verdere specificatie van de samenstelling van het gezin. AIleen voor het
landgericht Almelo is een dergelijke specificatie gemaakt. Het hanteren van
de leeftijdsgrens van 16 jaar maakt het a priori erg moeilijk om deze kohieren te gebruiken voor een schatting van de totale personenbevolking. Ten
eerste zal het vaak een kwestie van natte vingerwerk geweest zijn om te bepalen wie er binnen de leeftijdsgrens vielen. Daarnaast zal het zo geweest
zijn dat waar het om een opgave ging die ook nog financiele consequenties
had, men zeker de leeftijd eerder te laag dan te hoog zal hebben opgegeven.
Het feitelijk aantal personen dat hoofdgeldplichtig was zal daarom hoger gelegen hebben dan uit de kohieren blijkt. Hoeveel hoger is natuurlijk moeilijk
te bepalen; weI kunnen we zeggen dat de verandering van de officiele leeftijdsgrens tot ' ouder dan 17 jaar' , zoals deze na 1675 plaatsvond, amper gevolgen zal hebben gehad voor het aantal geregistreerde hoofdgeldplichtigen.
Hier komt bij dat we voor 1675 niet weten hoeveel personen onder de gestelde leeftijdsgrens vielen. Zelfs wanneer de leeftijdsgrens strikt gehanteerd
zou zijn, is het daarom niet mogelijk om op grond van de kohieren tot een
directe schatting van de personenbevolking te komen. De consequentie hiervan is dat we de hoofdgeldkohieren slechts kunnen gebruiken als een telling
van zelfstandige huishoudens. Ben betrouwbare personentelling, die zou
kunnen dienen als basis voor een schattingen van de gemiddelde gezinsgrootte, is pas in 1748 opgesteld. De periode van 73 jaar die er tussen het
opstellen van de hoofdgeldkohieren en het opstellen van de Registers van
Ingezetenen zit is vrij groot. De gemiddelde grootte van de huishoudens kan
immers veranderd zijn. Om deze reden zal ik voor alle bronnen de gegevens
tot een telling van huishoudens herleiden, en pas in laatste instantie een poging
doen de personenbevolking te schatten.
Het gebruik van de hoofdgeldkohieren als huishouden telling wordt bemoeilijkt door het volledig ontbreken van de gegevens voor drie van de
achttien gerichten, de steden Ootmarsum, Delden en Diepenheim. De mogelijkheid om deze gegevens te reconstrueren door een vergelijking met andere hoofdgeldkohieren ontbreekt. Het eerst in aanmerking komende hoofdgeldkohler dateert immers niet alleen pas uit 1723, maar is, zoals we verderop zullen zien, niet bruikbaar.
Hier komt bij dat hoewel alle personen boven de 16 jaar geacht werden het
hoofdgeld te betalen, er een uitzondering werd gemaakt voor de arrne en onvermogende personen en voor personen boven de 70 jaar. In het kohier van
1675 wordt deze laatste categorie nergens expliciet opgevoerd, zodat het
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niet duidelijk is of deze categorie opgenomen is in de categorie armen, of in
het geheel niet is opgenomen. Meestal werden de huishoudens die vrijgesteld werden expliciet op het kohler aangetekend, doch in een aantal gerichten is dit niet gebeurd, zodat in deze gerichten slechts de niet-arme huishoudens in het kohler zijn opgenomen. Dit is het geval voor de landgerichten
Diepenheirn en Haaksbergen en het stadje Goor, terwijl voor Vriezenveen
slechts een deel van de armen in het kohier zijn opgenomen. Voor een bereAjbee/ding 1. Twente
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kening van het totaal aantal huishoudens in Twente op basis van het hoofdgeldkohier betekent dit dat wanneer we deze gerichten mee willen tellen, er
steeds een schatting van het aantal armen in deze gerichten gemaakt moet
worden. Gezien de grote fluctuaties van het aantal armen per gericht (zie
hieronder, tabellen ill en IV) in de verschillende kohieren (vuursteden-,
hoofd- en zoutgeld) zal ik deze gerichten pas in laatste instantie in mijn betoog betrekken. Ik zal me in eerste instantie beperken tot die gerichten waarvan we weI over voldoende gegevens beschikken voor alle 4 kohieren uit de
17e eeuw (vuurstedengeld 1675, hoofdgeld 1675, vuurstedengeld 1682 en
zoutgeld 1694).
Hierin verschilt mijn methode met die van Slicher van Bath, die weI gewerkt heeft met schattingen van het aantal armen in de gerichten waar alleen
de betalenden zijn geregistreerd, en met schattingen van de cijfers voor die
gerichten waarvan er in het geheel geen cijfers beschikbaar zijn. Hij stelt dat
hij het aantal armen berekend heeft door een vergelijking van de plaatsen
waarvan deze gegevens ontbreken met plaatsen waar ' .... ongeveer dezelfde
economische verhoudingen bestaan ten aanzien van beroepsstructuur en vermogensstructuur en verder door een vergelijking met de percentages der armen in later of in vroeger tijd, .11
Hij past deze methode niet alleen toe voor de hoofdgeldkohieren van 1675,
maar ook voor die van 1723. Het is echter niet alleen een probleem dat de
percentages armen aan sterke fluctuaties onderhevig waren, maar het is ook
niet duidelijk hoe deze schattingen precies zijn uitgevoerd.
De drie hier naar voren gebrachte problemen, te weten de te maken schattingen, de geheel ontbrekende gerichten en de gevolgen van de Miinsterse
Oorlog betekenen tezamen dat de hoofdgeld kohieren een dubieuze bron
zijn voor een demografische analyse. Dit geldt ook voor de andere bron uit
1675, de kohieren van het vuurstedengeld, zij het in mindere mate doordat
hiervan minder gerichten ontbreken.
Slicher van Bath gebruikt de hoofdgeldkohieren van 1675 (en die van 1723)
niet als een gezinstelling doch voIgt een andere methode. Allereerst bekijkt
hij de hoofdge1dkohieren van 1764, en beschouwt deze a1s een gezinstelling.
Met behulp van de gemidde1de gezinsgrootte voor heel Overijssel van 1795
schat hij vervo1gens voor heel Overijsse1 de personenbevolking in 1764 op
132.124. Op grond van het niet sterk afwijken van deze getallen met die van
de Registers van Ingezetenen van 1748 (122.434) en de Volkstelling van
1795 (134.104) concludeert hij dat het gevonden getal voor de personenbevolking voor 1764 betrouwbaar is. Daar in de hoofdgeldkohieren van 1764
alle personen boven de 17 jaar zijn opgenomen - in totaal 69.956 - en de totale personenbevolking in dat jaar betrouwbaar is geschat, kan de verhou-
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ding tussen het aantal personen boven en onder de 17 jaar worden berekend.
Het resu1taat is dat 52,9% van de bevolking ouder dan 17 jaar blijkt te zijn
geweest. Door de hoofdge1dplichtigen in de hoofdgeld kohieren van 1675,
1723 en 1764 te tellen (en dee1s te schatten) valt de bevolking in Twente in
deze jaren te berekenen. Voor 1675 1evert dit een personenbevolking van
18.023, voor 1723 een personenbevolking van 29.191 en voor 1764 een per12
sonenbevolking van 47.257. Hij achtte deze methode beter dan de benadering waarin de kohieren als een gezinstelling worden opgevat, d.w.z. de
door mij te vo1gen methode:
'Gezien de vaagheid van het begrip gezin en de onbekendheid met de
criteria, die men heeft gebruikt bij de opgave van de gezinnen, is het
waarschijnlijk, dat de getallen van de to tale bevolking berekent op basis
van de gezinsbevolking minder nauwkeurig zijn dan die, welke op basis
van de personenbevolking zijn gevonden (de hierboven geschetste methode (C.T.)) Aan de getallen die op de 1aatste manier zijn berekend,
moet derhalve de voorkeur gegeven worden'. I3
Hoewe1 deze redenering een zekere plausibiliteit lijkt te hebben, zijn er be1angrijke bezwaren tegen aan te voeren:
Uit de Registers van Ingezetenen van 1748 blijkt dat de leeftijdsgroep van
otot 9 jaar in 174825% van de totale bevolking in Twente bevatte (zie tabe1
V hieronder). Wanneer we veronderstellen dat de groep van 10 tot 17 jaar
evenvee1 personen per 1eeftijdsjaar bevatte en dit getal in gehee1 Overijssel
hetzelfde was, komen we voor de groep 0-17 op een percentage van 45% en
tot een totale bevolking van 127.129 in 1764 (69.956 boven 17 jaar). Wanneer we daarnaast in aanmerking nemen dat er in de groep 10-17 ook de nodige sterfgevallen hebben p1aatsgevonden, dan komen de totalen zelfs nog
lager uit dan die door Slicher van Bath voor 1764 zijn berekend. De conclusie is dat de totalen voor 1764 niet correct zijn, evenmin als de verhouding
tussen de verschillende 1eeftijdsgroepen zoals deze door Slicher van Bath
afgeleid zijn: het aantal volwassenen is onderschat met in ieder geval meer
dan 2% en het totaalligt minstens 5000 personen te hoog. 14
Een tweede bezwaar is dat een verhouding die opge1d doet voor heel
Overijssel niet hoeft te gelden voor Twente. Zo ligt bijvoorbeeld de gemidde1de gezinsgrootte in Twente in 17950.2 hoger dan in de rest van Overijssel. 15 Het gebruik van cijfers die gelden voor de provincie als gehee1 voor
Twente is daarom prob1ematisch.
Ook is het zo dat we weliswaar niet weten wat de criteria bij de vastste1ling van het begrip huishouden geweest zijn, maar dat we evenmin weten
hoe de 1eeftijdsgrens bij de verschillende kohieren in de praktijk is gehanteerd. Zoa1s hiervoor al opgemerkt, zal er de nijging geweest zijn de 1eeftijd
te 1aag op te geven, waardoor het aantal hoofdgeldplichtigen (personen bo-
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yen de 16 (1675) of 17 jaar (1723, 1764)) hoger heeft gelegen. AI met al
kleven er aan de door Slieher van Bath gebruikte methode grote bezwaren,
terwijl het enige bezwaar tegen het gebruik van de kohieren als gezinstelling
is dat we niet weten of het begrip gezin steeds op dezelfde wijze is gehanteerd. Dit opent de mogelijkheid om ook andere kohieren dan de hoofdgeldkohieren te gebruiken voor demografisch onderzoek.

De registers van het vuurstedengeld van 1675 en 1682
Het vuurstedengeld was een belasting van 3 gulden op haardsteden, ovens
en brouwketels. De aanslag van 3 gulden was het basistarief, vaak werd het
vuurstedengeld op de een of andere wijze verhoogd. Zo werd het in 1642
driedubbel geheven, terwijl in 1677 het dubbel werd geheven, waarbij het
dubbele bedrag daarnaast nog eens met 10% verhoogd werd. Andere jaren
werd het helemaal niet geheven. Bij huizen waarvan de eigenaar en de bewoner niet dezelfde persoon waren was de regel dat de aanslag gedeeld
werd. Vaak is daarom in de kohieren naast de bewoner ook de eigenaar van
het betreffende pand aangegeven.
Hoewel dat er vuursteden en geen huishoudens geteld zijn, is het zonder
veel bewerkingen mogelijk om de gegevens van deze kohieren terug te
brengen tot een telling van huishoudens. Hiertoe is het nodig die gevallen
waar slechts sprake was van een oven of een brouwketel - waarbij een gewone vuurstede ontbrak - uit te sluiten van de telling. De tweede bewerking
die nodig is, is het uitsluiten van die panden die onbewoonbaar waren. Deze
panden zijn gewoonlijk op het kohier als 'gerufueerd' aangegeven. Ook is er
soms aangegeven of de bewoner tijdelijk het pand onbewoond heeft achter
gelaten; dit geldt voomamelijk voor soldaten. De derde bewerking die nodig
lijkt te zijn is het afzonderen van die panden die meer dan een huishouden
herbergden. De aard van het vuurstedengeld houdt echter in dat dit al gebeurd is. Het is immers moeilijk om van een huishouden te spreken wanneer
deze niet over een stookplaats besehikt. 16
Natuurlijk kan er nooit volledige zekerheid bestaan dat de opstellers van
de kohieren geen huizen hebben overgeslagen, of huizen hebben geteld die
niet echt bewoond waren, in de veronderstelling dat de bewoners snel terug
zouden keren. Oit laatste zal vooral in 1675 het geval geweest zijn, gegeven
de onduidelijke toestand die er vlak na het vertrek van de Miinstersen bestond.
Voor het stadgericht AImelo, en voor het sehoutambt Vriezenveen zijn in
1675 geen nieuwe kohieren opgesteld, terwijl het voor de stad Rijssen niet
duidelijk is of er van bewoning van een deel van de panden sprake is. 17 De
kohieren van het vuurstedengeld zijn dus vollediger dan die van het hoofdgeld van 1675, maar duidelijker en uitgebreider zijn de kohieren van het
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vuurstedengeld van 1682 en de kohieren van het zoutgeld van 1694. In beide gevallen zijn de gegevens voor alle geriehten bewaard gebleven, terwijl
ook steeds het aantal arme huishoudens is aangegeven.
De kohieren van het zoutgeld van 1694 en 1703
Het zoutgeld was een licht progressieve belasting op het gebruik van zout,
die eveneens per huishouden geheven werd. Ook hier kon vrijstelling wegens armoede optreden. De kohieren van het zoutgeld van 1694 zijn volledig bewaard gebleven, evenals die van 1703. Voor een aantal geriehten blijken er geen eeht nieuwe kohieren zijn opgemaakt, maar heeft een revisie
van de kohieren van 1694 heeft plaatsgevonden. Dit is het geval voor de
landgeriehten Oldenzaal, Haaksbergen, Delden, Kedingen en Diepenheim.
In deze gerichten zijn sleehts veranderingen in bewoning en (lichte) veranderingen in het aantal armen opgenomen. De totalen zijn steeds vrijwel
identiek aan die van 1694. Ik zal het gebruik van het zoutgeldregister van
1703 beperken tot die geriehten waar weI van een eehte hertelling sprake is
geweest.
Het hoofdgeld van 1723
Is er sprake van gebrekkige data voor wat betreft de hoofdgeldkohieren van
1675, eeht problematiseh zijn de gegevens uit de tweede bron die Slicher
van Bath gebruikt, de hoofdgeldkohieren van 1723. Weliswaar ontbreken er
geen geriehten, maar de situatie met betrekking tot het al of niet opnemen
van de armen in deze kohieren is zeer verwarrend. Allereerst is er van de
stadgerichten alleen voor Rijssen en Diepenheim het aantal armen in de kohieren opgenomen. Gegeven de sterk fluetuerende percentages armen betekent dit dat de gegevens van de andere stadgeriehten onbruikbaar zijn voor
demografisehe doeleinden. Voor de landgeriehten is de situatie sleehts weinig beter. Niet alleen is er het probleem dat in sommige gerichten het aantal
armen niet is aangegeven, doeh er zijn enige bijkomende problemen. Een
eerste bijkomend probleem is dat waar er weI sprake is van opname van het
aantal arme huishoudens in het kohier, dit op verschillende manieren is gebeurd. Het tweede probleem is dat opnieuw niet aIleen de armen van betaling van het hoofdgeld vrijgesteld waren, maar ook personen boven de 70
jaren. Om alle problemen in kaart te brengen is het nodig de versehillende
landgeriehten individueel te behandelen. Het belang van deze operatie is dat
we alleen op deze manier kunnen laten zien dat de sehattingen van Slieher
van Bath gebaseerd zijn op een zeer klein aantal geriehten, zodat de uiteindelijke totalen de toets der kritiek niet kunnen weerstaan. 18 Dit betekent dat
de sterke groei van de Twentse bevolking tussen 1723 en 1764 die door hem

170

ESHJb 55 (1992)

geponeerd wordt misschien weI heeft plaatsgevonden, maar niet aangetoond
kan worden op grond van het gebruikte bronnenmateriaal.
Om te beginnen zijn voor het landgericht Oldenzaal zowel de armen als de
niet-armen in het kohier opgenomen, zodat we hier wat betreft het totaal
aantal huishoudens geen problemen hebben. Tevens heeft men aangetekend
wanneer in een bepaald huishouden slechts een van de personen vrijgesteld
was, hetzij wegens armoede, hetzij wegens het bereiken van hoge leeftijd.
Wanneer we een schatting van het aantal arme huishoudens zouden willen
maken, betekent dit dat er een vrij arbitraire beslissing genomen zou moeten
worden, waardoor schattingen van het aantal armen in andere gerichten, op
basis van de cijfers voor L-Oldenzaal niet veel waarde hebben.
Voor het landgericht Ootrnarsum is de situatie gecompliceerder. Soms
staat het aantal arme huishoudens aangegeven (Noorddeurningen, Denekamp, Denekamp Dorp, Breldenkamp, Nutter en Oud-Ootrnarsum, Heesinge, Groot Agelo en Geesteren), en soms aIleen het aantal niet-arme huishoudens (Lattrop, Vasse, Mander, Klein Agelo, Reutum, Fleringen en Tubbergen). Daarnaast is voor Tilligte aIleen het aantal arme personen opgegeven,
en niet het aantal huishoudens. Voor Albergen en het dorp Tubbergen zijn
aIleen de arme huishoudens die niet door de diaconie ondersteund worden
aangetekend. Dit laatste wijst op een apart probleem. Het lijkt er namelijk
op dat voor de andere marken en dorpen eveneens alleen de niet-diaconie armen opgenomen zijn. Aan het einde van het kohier is de volgende tekst ingevoegd: 'Arme menschen of die in effecte armen zijn, en van de diaconie
leven, sijn hier niet opgeschreven, sijnde het getal van die in dit gerichte extraordinair groot'. Het betekent dat het werkelijke aantal armen en de totale
gezinsbevolking waarschijnlijk veel hoger ligt dan op grond van de in het
kohier opgenomen cijfers kan worden geconcludeerd.
Ook in het Landgericht Enschede lijkt er een onderscheid gemaakt te zijn
tussen de diaconie armen en de andere arme huishoudens. Voor het grootste
deel zijn de armen liberhaupt niet aangeslagen, maar er is een klein deel dat
later vrijgesteld is, nadat eerst het aantal hoofdgeldplichtigen in deze huishoudens weI in het kohier is opgenomen. Waarschijnlijk betreft dit de nietdiaconie armen. In de marke Lonneker is dezelfde methode toegepast als in
Ootmarsum, dat wil zeggen dat soms gedeeltelijke vrijstelling voorkomt.
Zeer uitgebreid zijn de gegevens voor het gericht Haaksbergen, hoewel
hier, net als in het gericht Borne, geen uitsplitsing naar marken, buurtschappen en dorpen is gemaakt. Van ieder huishouden is een omschrijving gemaakt, zodat deze kohieren tevens zeer bruikbaar materiaalleveren voor een
beeld van de leefomstandigheden. In het landgericht Enschede is dit tot op
zekere hoogte eveneens het geval. Hier staat weer tegenover dat ook in het
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gericht Haaksbergen huishoudens zijn opgenomen waarvan slechts een of
meerdere personen ondersteuning van de diaconie ondervonden.
De gegevens voor het landgericht Delden lijken vrijwel compleet, maar
hier treedt het probleem op dat het lijkt alsof de 'lijftochtkamers', aanbouwsels van boerderijen waarin soms gehele gezinnen leefden, niet apart zijn
opgenomen, daar het aantal hoofdgeldplichtige personen per huishouden abnormaal hoog is (zie Tabel II). Daarnaast is er een onderscheid gemaakt tussen arm en onvermogend. Waarschijnlijk valt dit onderscheid samen met het
onderscheid tussen diaconie armen en andere armen, maar geheel zeker is
dit niet.
Voor het gericht Kedingen liggen de zaken evenmin eenvoudig. Hier is in
een aantal marken, dorpen en buurtschappen weI en in andere geen vermelding gemaakt van het aantal armen. Geen armen zijn vermeld voor
Stockum, Herike, Markelo, het kerspel Goor en het dorp Wierden. WeI vermelding van armen vinden we in Elsen, Rectum, Notter en Enter maar deze
aantallen liggen zodanig laag dat het opnieuw de vraag is of het alle armen
dan weI alleen die armen betreft die geen ondersteuning van de diaconie
ontvingen.
In het buitengericht van de Heerlijkheid Almelo is de situatie weer anders.
Hier is een deel van de armen in het kohier opgenomen, terwijl er ook een
lijst is bijgevoegd met armen die niet in het kohier staan. Deze lijst betreft
vermoedelijk de diaconie armen. De grootte van deze huishoudens is niet
aangeven, terwijl van de in het kohier opgenomen armen de grootte van het
huishouden weI is opgenomen. Het is niet duidelijk of deze bijgevoegde lijst
betrekking heeft op huishoudens dan weI op personen, zodat de gegevens
voor Almelo niet veel waarde hebben als telling van huishoudens.
In het aangrenzende schoutambt Vriezenveen is geen vermelding gemaakt
van de arme huishoudens, maar hier is het aantal niet-arme huishoudens zo
groot in vergelijking met de andere kohieren dat het lijkt alsof zowel de
arme als de niet-arme huishoudens zijn opgenomen zonder nadere aanduiding. Daar we hierover geen zekerheid hebben is ook de bruikbaarheid van
deze gegevens beperkt.
Yoor het gericht Borne zijn zowel de arme als de niet-arme huishoudens
in het kohier opgenomen, maar de uitsplitsing naar dorpen en buurtschappen
is hier losgelaten. Zoals we in Tabel II zullen zien is er ook reden om te
twijfelen aan de waarde van de gegevens voor Borne. Tenslotte zijn in het
Landgericht Diepenheirn zowel de arme als de niet-arme huishoudens in het
kohier opgenomen.
Wanneer we de gegevens uit het hoofdgeldkohier van 1723 als geheel bezien is het resultaat, kijkend naar de waarde voor een demografische studie,
teleurstellend. AIleen voor de landgerichten Oldenzaal, Diepenheirn, en En-
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schede en voor de stadgerichten Rijssen en Diepenheim beschikken we over
goede gegevens wat betreft het totaal aantal huishoudens. Voor L-Ootmarsum, Kedingen, L-Delden, Borne, Haaksbergen en Vriezenveen zijn de gegevens of onvolledig of zijn er belangrijke redenen om aan de juistheid van
de opgevoerde cijfers te twijfelen, terwijl voor de overige stadgerichten hetzelfde geldt.
De Registers van Ingezetenen van 1748 en de volkstelling van 1795
De Registers van Ingezetenen van 1748, samengesteld als voorbereiding op
een belasting hervorming die niet van de grond is gekomen, leveren uitstekend materiaal voor een demografische beschouwing. Alle personen zijn geteld en de huishoudens zijn genoteerd zodat we net alS bij de andere kohieren door tellen het aantal huishoudens kunnen vaststellen. Ook zijn de kinderen onder 10 jaar apart genoteerd, evenals het dienstpersoneel en andere
inwonenden. In somrnige gerichten, zoals in de Stad Almelo is tevens de
leeftijd van oudere kinderen genoteerd. Daar dit niet in aIle gerichten is gebeurd, zal ik deze cijfers buiten beschouwing laten. WeI zal ik het aantal
kinderen per huishouden, en het percentage kinderen van 10 jaar en jonger
alS deel van de gehele bevolking in de beschouwing betrekken.19 Tenslotte
zijn er de gegevens van de volkstelling van 1795, een huishoudens-, personen- en beroepentelling. Deze gegevens zijn voor alle gerichten beschikbaar
20
en hebben voor demografische doeleinden geen specifieke problemen. Bij
21
geen van deze twee tellingen is het aantal armen opgenomen. Nu we alle
van belang zijnde kohieren en registers bekeken hebben kunnen we een samenvattende inventarisatie maken van de bruikbaarheid van de gegevens
voor demografisch onderzoek:

TROMPETIER DEMOGRAFISCHE GESCHIEDENlS V AN TWENTE

173

Tabel I. De bruikbaarheid en beschikbaarheid der gegevens per gericht

V1675 H1675 V1682 Z1694 Z1703 Hl723 R1748 V1795
L-Almelo
L-Bome
L-Delden
L-Diepenheim
L-Enschede
L-Haaks bergen
L-Kedingen
L-Oldenzaal
L-Ootmarsum
L-Vriezenveen
S-Almelo
S-Delden
S-Diepenheim
S-Enschede
S-Goor
S-Oldenzaal
S-Ootmarsum
S-Rijssen

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Sleutel:
L: Landgericht

S: Stadgericht
V1675:
HJ675:
V1682 :
Z1694:
Z1703:
H1723 :
R1748:
VJ795:

Vuurstedengeld 1675
Hoofdgeld 1675
Vuurstedengeld 1682
Zoutgeld 1694
Zoutgeld 1703
Hoofdgeld 1723
Registers van 1ngezetenen 1748
Volkstelling 1795

We zien bier dat er slechts voor twee gerichten alle data beschikbaar zijn, te
weten de landgerichten Enschede en Borne. Het ontbreken van volledige
reeksen voor de overige gerichten is voor het belangrijkste deel te wijten
aan de slechte kwaliteit van de kobieren van het hoofdgeld van 1675 en
1723.
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We zijn hiermee aangekomen bij de kemvraag van dit eerste gedeelte:
Welke kohieren verdienen de voorkeur waar het gaat om het vaststellen van
het aantal huishoudens in Twente? Om te beginnen denk ik dat voor 1675
noch de registers van het hoofdgeld, noch de registers van het vuurstedengeld een correct beeld op1everen. Voor het vuurstedengeld geldt dat er panden geteld zijn en geen huishoudens. In een normale situatie is dit geen prob1eem, doch in een uitzonderingssituatie als die van 1675 natuurlijk weI.
Zelfs wanneer de gerufueerde en onbewoonde panden van de telling worden
uitgesloten, zoals ik hieronder gedaan heb, is er nog steeds 1evensgroot de
mogelijkheid aanwezig dat een aantal panden die niet als onbewoond staan
aangegeven dit weI waren. Daarnaast zijn tijdelijke onderkomens waarschijnlijk niet opgenomen. Een telling als die van 1682, die plaatsgevonden
heeft in een meer gestabiliseerde situatie dan die van 1675, za1 de norm ale
toe stand veel dichter benaderen.
Wat betreft de kohieren van het hoofdgeld van 1723 kunnen we aan de
hand van deze kohieren slechts voor een zeer klein deel van de gerichten
een goed beeld kunnen krijgen. Voor Delden en Kedingen betekent dit dat
we voor de periode tussen 1694 en 1748 geen goede data hebben, daar hier
ook de kohieren van het Zoutgeld van 1703 niet betrouwbaar zijn. Het zijn
daarom de vuurstedengeld kohieren van 1682, de zoutgeldkohieren van
1694, de Registers van Ingezetenen van 1748 en de Volkstelling van 1795
die het beste als basis kunnen dienen van beschouwingen over de demografische ontwikkelingen in Twente.
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3. Het aantal huishoudens in Twente in het laatste kwart van de 17e
eeuw
De volledige eijfers, waar beschikbaar en van voldoende kwaliteit zien er als voIgt uit
Tabeill. Tatalen vaar Twente 1675-1795. in huishaudens.

V1675H1675 V1682Z1694 Z1703 H1723 R1748
L-ALMELO
L-BORNE
L-DELDEN
L-DIEPENHEIM
L-ENSCHEDE
L-HAAKSBERGEN
L-KEDINGEN
L-OLDENZAAL
L-OOTMARSUM
L-VRIEZENVEEN
S-ALMELO
S-DELDEN
S-DIEPENHEIM
S-ENSCHEDE
S-GOOR
S-OLDENZAAL
S-OOTMARSUM
S-RIJSSEN

160
243
346
48
281
300
490
472
545

229
231
349
276
401
440
560
271

126
63
154
116
363
135

148
290
83

158
244

357
64
285
284
584
692
587
219
346
143
99
216
153
428
159
155

163
238
442
62
363
309
575
775
924
198
382
137
92
205
141
441
190
144

.i.ffi ll!U

156
265
61
497

896
197
425
141
87
174
135
365
227
142

975
6423 89
509 725
582 639
975
1090 1240
1252
373
589
266
91 125
365
278
495
298
305

445
516
1056
101
911
748
1004
1479
1367
383
522
271
129
465
230
537
283
331

2.2QQ

l.Q.11Ji

___ 22

407
564

V1795

Sleutel.· zie Tabell.

Wanneer we deze cijfers globaal bekijken dan zien we dat het aantal huishoudens sterk toenarn. Om een nadere trend vast te stellen zal ik de gegevens in twee elkaar deels overlappende chronologische stukken verdelen.
Allereerst zal ik de periode 1675-1694 behandelen en daarna de periode
1682-1795. Voor wat betreft de eerste peri ode zal ik als basis die gerichten
nemen waarvan de gegevens voor alle vier kohieren beschikbaar zijn. Voor
de tweede periode ligt de zaak gecompliceerder omdat er, wanneer we hier
dezelfde methode toepassen, de gegevens uit de zoutgeldkohieren van 1703
en de hoofdgeldkohieren van 1723 voor een flessehals zorgen. Deze flesse-
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hals zorgt er voor dat we voor slechts 3 gerichten een bruikbare reeks bezitten.
Daarom heb ik voor deze periode in hoofdzaak gekeken naar de gegevens voor
1682, 1694, 1748 en 1795.
De gespecificeerde cijfers voor de eerste peri ode zien er als voIgt uit:

TabelllI. Tatalen en aantallen armen 1675 -1694.
GERICHT
L-ALMELO
L-BORNE
L-DELDEN
L-ENSCHEDE
L-KEDINGEN
L-OLDENZAAL
L-OOTMARSUM
S-ENSCHEDE
S-OLDENZAAL
TOTAAL

V1675

VARM75

H1675

HARM75

160
243
346
281
490
472
545
154
363

37
94
80
61
112
140
162
49
231

229
231
349
276
401
440
560
148
290

3054

966

2924

Vl682 VARM82

Z1694

70
97
80
71
76
135
141
49
108

158
244
357
285
584
692
587
216
428

163
238
442
363
575
775
924
205
441

43
55
60
72
152
253
252
40
136

841

3551

1129 4126

1063

31
99

72
76
161
246
281
38
125

ZARM94

Sleutel als Tabel1, met:
VARM75: Het aantal armen in het Vuurstedenkohier van 1675
HARM75: Het aantal armen in het Hoofdgeldk:ohier van 1675
VARM82: Het aantal armen in het Vuurstedenkohier van 1682
ZARM94: Het aantal armen in het Zoutgeldk:ohier van 1694
Wat betreft de percentages armen zien de cijfers er als voIgt uit:

TabellV. Percentages armen 1675 -1694 .
GERICHT

VARM75

HARM75

VARM82

ZARM94

L-ALMELO
L-BORNE
L-DELDEN
L-ENSCHEDE
L-KEDINGEN
L-OLDENZAAL
L-OOTMARSUM
S-ENSCHEDE
S-OLDENZAAL

23
39
23
22
23
30
30
32
64

31
42
22
26
19
31
27
33
37

20
41
20
27
28
36
48
18
29

26
23
14
20
26
33
27
20
31

TOTAAL

32

29

32

25

Sleutel als Tabel 1lJ.
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Gegeven de cijfers in Tabel IV wordt het duidelijk waarom een schatting
van het totaal aantal huishoudens in de gerichten waarvoor het aantal armen
niet gegeven is, niet is te maken door een schatting van het aantal armen in
deze gerichten in andere kohieren. Weliswaar is er sprake van een relatieve
stabiliteit in de totalen van de negen bekende gerichten, doch deze stabiliteit
is slechts het gevoig van het proces van statistische aggregatie. De gerichten
afzonderlijk vertonen soms zeer sterke fluctuaties. Van echte stabiliteit is
slechts sprake in Borne, L-Delden, en L-Enschede, waar de fluctuaties voor
de eerste drie kohieren de 5% grens niet overschrijden. Dit is weI het geval
in de andere gerichten waarbij voor de Stad Enschede, de Stad Oldenzaal en
de Landgerichten Almelo en Ootmarsum de fluctuaties sterker dan 10%
zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de niet getelde gerichten
anders zal zijn, waarbij we natuurlijk niet weten hoe deze fluctuaties de totalen zouden bemvloeden. Daarom is het onmogelijk om op basis van de door
Slicher van Bath gevolgde methode te komen tot een schatting van het totale
aantal huishoudens in Twente en de totale bevolking in 1675.
Echter, langs twee andere wegen is een dergelijke schatting weI mogelijk.
Allereerst vertoont het aandeel van de gerichten waarvan we weI gegevens
hebben in het totaal aantal huishoudens een behoorlijke stabiliteit wanneer
we kijken naar de cijfers uit de kohieren van 1682 en 1694. In 1682 maakten
deze gerichten 68,8% uit van het totaal en in 169472,1%, een verschil van
slechts 2,3%. Wanneer we veronderstellen dat er zich geen grote verschuivingen hebben voorgedaan in deze verhoudingen, dan betekent dit dat het
totaal aantal huishoudens in het vuurstedenkohier geschat kan worden tussen 4272 en 4450 huishoudens en in het hoofdgeldkohier tussen 4108 en
4279 huishoudens in 1675.
Als tweede methode kunnen we de groei van het aantal huishoudens tussen 1682 en 1694 als uitgangspunt nemen. In deze periode groeide het totaal
aanta1 huishoudens met 608 van 5173 tot 5781, een gerniddelde jaarlijkse
groei van 51 huishoudens. Wanneer de groei tussen 1675 en 1682 even sterk
is geweest, dan betekent dit dat in deze zeven jaren de groei 357 huishoudens bedraagt, zodat het totaal aantal huishoudens in 1675 op 4814 uit rou
komen. Nu lijkt dit cijfer erg hoog vergeleken met de cijfers die met behu1p
van de andere methode verkregen zijn, maar toch komt dit cijfer naar mijn
mening het dichtst bij de situatie in 1675, ware dit een rwrmaal jaar geweest. Wanneer we de twee uitersten nemen uit de andere methode, 4108 en
4450 huishoudens, dan betekent dit dat de groei van het aantal huishoudens
in een periode van zeven jaar respectievelijk 1063 en 721 huishoudens zou
hebben bedragen, een gernidde1de jaarlijkse groei (met 1675 als basis) van
3,7% en 2,3%. Dergelijke cijfers zijn natuurlijk niet onrnogelijk maar ze zijn
toch zodanig hoog, zeker in vergelijking met de amper 1% jaarlijkse groei in
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de periode 1682-1694, dat ze wijzen op het herstel van een crisissituatie
waar het gaat om de kwaliteit van de telling zelf. De grote onzekerheid met
betrekking tot een schatting van het aantal huishoudens in 1675 laat eigenlijk maar een conclusie toe: we moeten 1675 loslaten als basisjaar voor een
beschouwing over de ontwikkeling van de Twentse bevolking en in plaats
daarvan 1682 nemen.
Wanneer we 1682 als basisjaar nemen is er slechts voor een gericht, LOotmarsum, sprake van cijfers die uitzonderlijk zijn, in die zin dat de stijging in dit gericht ver uitgaat boven de stijging in de andere gerichten. Voor
de andere gerichten is er sprake van een stabiele situatie of van een lichte
groei. Het aantal huishoudens in het Landgericht Ootmarsum steeg met
maar liefst 337 huishoudens. Zelfs wanneer we verdisconteren dat de cijfers
geflatteerd zijn door de volledige opname van Klein Agelo in 1694 dat soms
gedeeltelijk bij de Stad Ootrnarsum gerekend wordt, dan is er nog sprake
van een groei van 304 huishoudens. Wanneer we 1682 als basisjaar nemen
is dit een stijging van 52%, zodat het totaal voor 1682 waarschijnlijk te laag
ligt. Toch is de situatie duidelijk anders voor de kohieren van 1682 dan voor
de kohieren van 1675: In 1682 is er een incidenteel probleem voor L-Ootmarsum, terwijl de problemen voor de kohieren van 1675 van systematische
aard waren. De consequentie van de problemen met de cijfers voor L-Ootmarsum is weI dat de totale aantallen huishoudens in 1682 waarschijn1ijk
hoger hebben gelegen dan uit de kohieren blijkt, zodat de groeiindex voor
24
de periode na 1682 eveneens te hoog uitvalt. Toch, over het geheel genomen kunnen we stellen dat de kohieren van 1682 en die van 1694 cijfers opleveren die een betrouwbaar uitgangspunt vormen voor een beschouwing
van de ontwikkelingen over de peri ode die voIgt.
De plotselinge stijging van het aantal armen in L-Ootrnarsum is een bevestiging van de eerder gesignaleerde problemen met betrekking tot' armoede'.
Het is immers moeilijk aan te nemen dat er zich een zodanige sociaal-economische verandering in een periode van zeven jaar heeft voorgedaan die voor
een bijna verdubbeling van het aantal armen heeft gezorgd. Als er al een
verandering verwacht zou mogen worden, zou dit een daling zijn vanwege
het mogelijke herstel van de problem en van de Miinsterse oorlogen.
Als afsluiting van de be schou wing over de periode 1675 - 1694 wi! ik terug gaan naar de bevolkingscijfers zoals Slicher van Bath deze heeft geschat. Hij schatte de Twentse bevolking in 1675 op 18.023. Hierboven hebben we al gezien dat er een aantal problemen waren met dit cijfer. We hebben echter we de beschikking over een goed altematief. We kennen de huishoudensgrootte uit de Registers van Ingezetenen van 1748, en het aantal
gezinnen uit de vuurstedengeld kohieren van 1682. 25 Wanneer we uitgaan
van een gemiddelde huishoudensgrootte van 4.95 (op basis van de hiema
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gepresenteerde gegevens uit 1748) dan komt de gehele Twentse bevolking
in 1682 op 25.636 personen. Dit zijn meer dan 7.500 personen meer dan Stieher van Bath voor 1675 sehatte. Voor 1694 resulteert het gebruik van deze
methode in een bevolking van 28.616 personen. Wanneer we naar de cijfers
voor 1675 kijken dan betekent dit dat de door Stieher van Bath berekende
eijfers meer dan 25% te laag liggen. Waar hij tussen 1675 en 1748 tot een
groei van ongeveer 30.000 personen komt, kom ik tot een groei van minder
dan 24.000 personen voor de sleehts 7 jaar kortere periode van 1682 tot
1748. De geYndexeerde groei komt hierdoor op 190 te liggen (1682 als basisjaar), tegen 272 bij Stieher van Bath (1675 als basisjaar). Op de betekenis
van deze eijfers voor de hoofdthese van Een Samenleving Onder Spanning
zal ik in het laatste deel ingaan.

4. De ontwikkeling van het aantal huishoudens in de periode 1694-1795
De eijfers voor de periode 1694-1795 zien er als voIgt uit:
Tabel V. De zo utgeldkohieren van 1694 en 1703, de Registers van 1ngezetenen van
1748 en de volkstelling van 1795 .

2

3"

4

163
238
442
62
363

43
55
60
5

156
265

43
76

72

61
497

4
117

309

198
382
137
92
205
141
441
190
144

41
152
253
252
79
103
19
36
40
19
136
24
49

896
197
425
141
87
174
135
365
227
142

122
97
139
21
34
51
31
67
52
43

975
89
725
639
975
1240
1252
373
589
266
125
365
278
495
298
307

5781

1438

3768

879

9960 49325

GERlOff
L-ALMELO
L-BORNE
L-DELDEN
L-DIEPENHEIM
L-ENSCHEDE
L-HAAKSBERGEN
L-KEDINGEN
L-OLDENZAAL
L-OOTMARSUM
L-VRlEZENVEEN
S-ALMELD
S-DELDEN
S-DIEPENHEIM
S-ENSCHEDE
S-GOOR
S-OLDENZAAL
S-OOTMARSUM
S-RUSSEN

575
775

924

407

564

9

10

II

643
634
1233
128
889
963
1378
1830
1846
420
482
244
105
332
190
435
167
321

1.58
1.12
1.26
1.44
1.23
1.51
1.41
1.48
1.47
1.13
0.82
0.92
0.84
0.91
0.68
0.88
0.56
1.05

31
23
23
21
26
27
26
28
27
23
22
22
23
22
19
22
14
24

445
516
1056
101
911
748
1004
1479
1367
383
522
271
129
465
230
537
283
331

4.95 12240

1.23

25 10778 53082

6

7

2067
2719
5458
597
3479
3602
5297
6499
6960
1827
2229
1112
454

5.08
4.82
5.57
6.71
4.80
5.64
5.43
5.24
5.56
4.90
3.78
4.18
3.63
4.11
3.69
3.96
4.03
4.39

lSOI
1026
1960
1200
1338

----

1.
2.
3.

4.
5.

6.

zoutgeldkohieren van 1694, aantal huishoudens
idem, aantal arme huishoudens
zoutgeldkohieren van 1703, aantal huishoudens
idem, aantal arme huishoudens
registers van ingezetenen van 1748, aantal huishoudens
idem, aantal personen

12

13

2383 5.36
2298 4.45
5527 5.23
616 6.10
4838 5.31
3660 4.89
5322 5.30
7937 5.37
7440 5.44
1803 4.71
2162 4.14
1098 4.05
504 3.91
1835 3.95
945 4.11
2097 3.91
1108 3.92
1509 4.56
-------

4.93
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idem, aantal personen per huishouden
idem, personen onder de 10 jaar
idem, personen onder de tien jaar per huishouden
idem, aandeel van personen onder de tienjaar in het aantal personen (in %)
volkstelling 1795, aantal huishoudens
idem, aantal personen
idem, aantal personen per huishouden

Het algemene bee1d is wat betreft de ontwikkeling van de totale aantal1en
huishoudens en wat betreft het aantal huishoudens per gericht niet eenduidig. Weliswaar is er in de gehele periode sprake van groei, maar deze groei
is in de peri ode 1694-1748 zodanig sterk dat het aantal huishoudens in een
periode van 56 jaar met bijna 72% is gestegen. In de periode van 47 jaar
daarna is de groei daarentegen zeer bescheiden en bedraagt ongeveer 10%,
zowe1 wat betreft het aantal huishoudens als wat betreft de totale bevolking.
Natuurlijk kunnen we hieruit niet afleiden dat er direkt na 1748 een sterke
daling van de groei is opgetreden. Mogelijk is deze wending al eerder begonnen of vindt deze p1aats na 1748. De beschikbaarheid van gegevens uit
1748 kan ons wat dit betreft gemakkelijk op het verkeerde spoor brengen.
Oat er van een trendbreuk sprake is geweest is duidelijk, wat betreft het moment waarop deze p1aatsvond tasten we in het duister. Bovendien is het niet
waarschijnlijk dat de veranderingen in de verschillende gerichten op hetzelfde moment hebben plaatsgevonden.
Zowel voor als na 1748 zijn er grote verschillen tussen de individuele gerichten te noteren. Oit is niet alleen het geval met be trekking tot de bevolkingsgroei, maar ook met betrekking tot de grootte van de huishoudens. In
de tweede periode zijn er zelfs enige gerichten waarin van een duidelijk daling van de bevolkingsgrootte en van het aantal huishoudens sprake is, terwijl in andere gerichten de groei doorzet. Oeze verscheidenheid is zo sterk,
dat bijna de gehele groei na 1748 voor rekening komt van slechts enkele gerichten, te weten de landgerichten Almelo, Enschede en Oldenzaal, en het
stadgericht Enschede. Voor het gericht Borne, een van de sterkste groeiers
in de eerste periode, is er daarentegen sprake van een daling.
Naast de tragere bevolkingsgroei is er in de laatste periode sprake van te
verwaarlozen dating van het aantal personen per huishouden, van 4.95 naar
4.93. Hoe sterk de individuele gerichten in hun ontwikkeling verschillen
wordt duidelijk wanneer we de geihdexeerde groei per gericht over de geheIe peri ode gaan bekijken, waarbij ik in de laatste kolom de geYndexeerde
groei van de personenbevolking tussen 1748 en 1795 heb toegevoegd
(l795b):
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Tabel VI. Gerndexeerde groei (1682 = 100).

1694

1703

1748

1795a

1795b

L-ALMELO
L-BORNE
L-DELDEN
L-DIEPENHEIM
L-ENSCHEDE
L-HAAKSBERGEN
L-KEDINGEN
L-OLDENZAAL
L-OOTMARSUM
L-VRlEZENVEEN
S-ALMELO
S-DELDEN
S-DIEPENHEIM
S-ENSCHEDE
S-GOOR
S-OLDENZAAL
S-OOTMARSUM
S-RIJSSEN

103
98
124
97
127
109
98
112
157
90
110
96
93
95
92
103
119
93

99
109

153
90
123
99
88
81
88
85
143
92

258
231
273
139
254
225
167
179
213
170
169
186
126
169
182
116
187
197

282
211
296
158
320
263
172
214
233
175
151
190
130
215
150
125
178
214

115
85
101
103
139
102
100
122
107
99
97
99
111
122
92
107
92
111

TWENTE

112

113 27

190

208

107

GERICHT

95
174

Er zijn hier verschillende zaken die in het oog springen. Allereerst zien we
dat de stadgerichten beduidend langzamer groeien dan de landgerichten. Alleen de steden Rijssen en Enschede komen tot een verdubbeling van het
aantal huishoudens over de gehele periode, terwijl er maar liefst 7 van de 10
landgerichten hierin slagen. Opmerkelijk dat Almelo en Enschede, de twee
steden die later de centra van de textielindustrie zouden worden, in de eerste
peri ode een groeicijfer te zien geven dat behoorlijk onder het gemiddelde
cijfer voor Twente ligt Enschede maakt een sterke groei door na 1748 maar
voor Almelo neemt zowe1 het aantal huishoudens als de tota1e bevolking na
1748 af. Van een bevolkingsconcentratie in 'stedelijke centra' is nog geen
sprake, zoals blijkt uit de ontwikkeling van de verhouding van de aantallen
huishoudens in de stad- en landgerichten en de geYndexeerde groeicijfers
van de huishoudens (evenals voor de afzonderlijke gerichten heb ik als
1aatste de ontwikkeling van het aantal personen tussen 1748 en 1795 toegevoegd):
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Tabel VII. De verhouding stadgerichtenllandgerichten.

1694

1748

1795

4049 (69,2%)
1732 (30,8%)

7239 (72,7%)
2721 (27,3%)

8010 (74.3)
2768 (25.7)

5781

9960

10778

1682
Landgerichten 3474 (67,1 %)
Stadgerichten 1699 (32,9%)
5173

Tabel VIII . Gefndexeerde groeicijfers stad en landgerichten (1682 = 100).

Landgerichten
Stadgerichten
Totaal

1694

1748

1795a

1795b

117
102

208
160
190

231
163
208

109
104
107

112

Hoewel het een enigszins dubieuze tenn is voor een gebied waarin de grootste
stad in 1795 iets meer dan 2000 inwoners telde, en waarbij we het begrip
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stad in de oude juridische betekenis gebruiken, kunnen we steilen dat er
sprake is geweest van een de-urbanisatie_ Het aantal huishoudens in de steden als deel van het totaal aantal huishoudens narn voortdurend af, van
32,9% in 1682, via 27.3% in 1748 tot 25.7% in 1795. Het aandeel in de personenbevolking van de steden lag nog weer lager, en bedroeg met 11.258 in
1795 slechts 21.2% van de totale personenbevolking (21.9 in 1748). Voor
aile Twentse steden geldt dat het kleine steden waren en bleven, terwijl hun
aandeel in de totale bevolking eerder af- dan toenarn.
Even opmerkelijk is dat de groei van het aantal huishoudens in de eerste
periode het sterkst is geweest in die landgerichten die het dichtst bij de textielcentra Almelo, Hengelo, Borne en Enschede Iagen. Na 1748, gerekend
naar de personenbevolking verandert dit beeld enigszins. In Borne is er
sprake van een sterke dating. In de gerichten L-Almelo en L-Enschede en
het deel van L-Delden rond Hengelo zet de groei echter door, terwijl de stad
Enschede eveneens groeit. 28 Wat betreft de landgerichten (gerekend over de
gehele periode 1682-1795) is de groei van het aantal huishoudens in het
Landgericht Enschede het sterkst, terwijl van de stadgerichten de stad Enschede het sterkst groeit. De textielcentra speelden dus weI een belangrijke
rol in het proces van bevolkingsgroei en concentratie, zij het dat ze er zelf
(in het geval van Almelo), niet direct van 'profiteerden'.
Samenvattend kunnen we stellen dat het proces van sterke bevolkingsgroei
zich vooral heeft voorgedaan langs de lijn Almelo-Borne-Hengelo-Ensche-

184

ESHJb 55 (1992)

de. De textielnijverheid in deze vier plaatsen en hun omgeving, is ongetwijfeid de factor geweest die deze groei mogelijk heeft gemaakt. Voor de sterke groei is er weI een verklaring, maar er is geen duidelijk verband te zien
tussen groei of daling van de grootte van het huishouden en de kracht van de
bevolkingsgroei. Evenmin is er duidelijk verband aan te tonen tussen kinderrijkdom in 1748 en groei van de bevolking tussen 1748 en 1795. Kinderrijkdom in 1748 Ieidt niet steeds tot groei in de daaropvolgende periode.
Waarschijnlijk is daarom dat de niet meetbare factor van de migratie die
29
voor deze ontwikkeling verantwoordelijk is geweest. Mogelijkerwijs ligt
hierin de verklaring voor de stagnatie in andere delen van Twente. De groei
kan hier gestagneerd zijn doordat het bevolkingssurplus naar het textielgebied trok. Van een stagnerende groei door problemen in de textiel is echter
geen sprake geweest: het zijn juist de textielgebieden die ook na 1748 zijn
blijven groeien.
5. Conclusies

Wanneer we de resuitaten van dit onderzoek samenvatten dan kunnen we
twee conclusies trekken. Allereerst zijn de schattingen van de Twentse bevolking aan het eind van de 17e eeuw die door Slicher van Bath zijn gemaakt veel te laag. Ze zijn gebaseerd op ontoereikend bronnenmateriaal. Dit
geidt eveneens voor de schattingen voor 1723. Door het gebruik van een
aantal altematieve bronnen zijn betere schattingen gemaakt die er toe leiden
dat het beeld van de bevolkingsgroei moet worden bijgesteld. De Twentse
bevolking is in de periode 1682-1748 aanmerkelijk gegroeid, maar ditgroeiproces is veel geleidelijker verlopen dan door Slicher van Bath is verondersteld. Van een piekgroei in de periode 1723-1764 is geen sprake geweest.
De consequentie hiervan is dat de verhouding tussen de grootte van de bevolking en de agrarische rniddelen van bestaan in de loop van de achttiende
eeuw niet in die mate verstoord als door Slicher van Bath is beweerd. De gevolgen van de nieuwe cijfers voor de hoofdthese van Een Samen/eving Onder Spanning zijn echter niet eenduidig.
In het voorgaande hebben we aantal problemen besproken die een schatting van het aantal armen in Twente bemoeilijken. Er zijn echter nog een
aantal bijkomende problemen. Het eerste probleem is dat toenemende aantallen armen in de belasting kohieren kunnen wijzen op het feitelijk stijgen
van het aantal huishoudens dat niet in staat is om de betreffende belasting te
betalen. Er is echter een altematieve interpretatie die niet zonder meer van
de tafel geveegd kan worden. Deze is dat de opname van meer armen wijst
op een toenemend besef van 'armoede'. Het is zeer weI mogelijk dat de samenstellers van de kohieren zich meer bewust zijn geworden van de armoe-
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de van een groot deel van bevolking en daarom bereid zijn geweest de vrijstelling van belasting te honoreren. Bovendien is er het eerder aangestipte
feit dat in de marken de setters ook verantwoordelijk waren voor de inning
van de belasting. Ze zullen er daarom geen enkel belang bij gehad hebben
om zo veel mogelijk mensen te laten betalen.
We moeten hier aan toevoegen dat het niet altijd duidelijk is waar - en
door wie - de beslissing om een huishouden als arm te honoreren werd genomen: waren het de setters, waren het de rigters, was het de ontvanger in
Deventer, of gebeurde het op provinciaal niveau in Zwolle. Een goed voorbeeld is het volgende: In de zomer van 1683 werd er met oog op de in 1682
samengestelde kohieren van het vuurstedengeld door de gedeputeerden van
Ridderschap en Steden gevraagd om lijsten van het aantal armen. Deze lijsten zijn samengesteld en maken nu deel uit van het kohier van het vuurstedengeld. In de aangeleverde lijsten, soms ondertekend door kerkelijke en
soms door wereldlijke autoriteiten werd een onderscheid gemaakt tussen
'paupers' en 'praetenderende paupers'. Met de eerste groep werden gewoonlijk de armen aangeduid die ondersteuning van de diaconie ontvingen
en met de tweede betiteling de niet gereformeerde armen, en de armen die
tussen wal en schip vielen: net niet arm genoeg voor ondersteuning, maar
volgens de lokale autoriteiten arm genoeg om vrijstelling van belasting te
krijgen. Deze lijsten corresponderen echter slechts ten dele met de kohieren.
In de kohieren werd eveneens een dergelijk onderscheid tussen paupers en
praetenderende paupers gemaakt, maar deze groepen vielen niet samen met
de groepen zoals deze in de opgestuurde lijsten werden beschreven. Vaak
nam men eenvoudigweg het eerste gedeelte van de paupers als echte paupers, het tweede gedeelte van de paupers samen met het eerste deel van de
lijst met de praetenderende paupers als praetenderende paupers, terwijl het
laatste deel van de lijst van praetenderende paupers geen vrijstelling kreeg.
Met andere woorden, de getallen van praetenderende en echte paupers in de
kohieren zelf hebben maar betrekking op een deel van het aantal armen volgens de normen van de lokale overheden. Het is zeer weI mogelijk dat ook
de kohieren van het hoofdgeld van 1675 niet corresponderen met de door de
lokale overheden gehanteerde normen, en een te laag aantal armen oplevereno
Als we daarom de in de kohieren genoemde aantallen als basis zouden nemen, zouden we de situatie rond 1680 als veel te rooskleurig schetsen. Meer
in het algemeen kunnen we stellen dat waar we geen inzicht hebben in de
normen die gehanteerd zijn bij het al of niet verlenen van belastingvrijdom,
het niet veel zin heeft op basis van de in de kohieren als arm aangeduide
huishoudens een be schou wing over armoede te houden. Dit, gevoegd bij
fluctuerende cijfers met betrekking de aantallen armen in de kohieren van
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1675, 1682 en 1694 en de onbruikbaarheid van de hoofdge1dkohieren van
1723 leidt tot de conclusie dat we over de ontwikkeling van de armoede in
Twente weinig zinnigs kunnen zeggen. Dat er van grote armoede sprake
was staat buiten kijf. Of er sprake was van verergering van de situatie tussen
1675 en 1795 kan echter niet worden vastgeste1d. Dit betekent dat we geen
harde uitspraken kunnen doen over de re1atie tussen bevolkingsgroei en armoede, zolang we niet de beschikking hebben over alternatieve gegevens.
De tweede conclusie is dat er een duidelijke relatie is tussen huisindustrie
en bevolkingsgroei in de omgeving van de textielcentra. Een duidelijke relatie tussen bevolkingsgroei, gezinsgrootte en kindertal is echter niet te 1eggen. Hoe dit voor het gehe1e Twentse gebied geduid moet worden is niet
volledig helder, maar de mogelijkheid van migratie naar de omgeving van
de textielcentra betekent dat de demografische gevolgen van het bestaan van
textielnijverheid zich ver buiten de directe omgeving van Alme10, Hengelo,
Borne en Enschede kan hebben uitgestrekt.
Nog eenmaal teruggaand naar Een Samenleving Onder Spanning: de daarin voorgestelde synthese steunt voor Twente in onvoldoende mate op betrouwbare data. Een alternatieve synthese is echter nog niet mogelijk, daar
de weI beschikbare data onvoldoende basis bieden voor het leggen van een
voldoende ondersteund verband tussen bevolkingsgroei, huisindustrie en armoede.
NOTEN

*
Bij het schrijven van dit artikel heb ik veel steun ondervonden van A. Blankvoort, G.
Streppel en J.L. van Zanden. Alle onvolkomenheden zijn natuurlijk voor mijn verantwoording.
1
B.H. Slicher van Bath, Een Samenleving Onder Spanning - Geschiedenis van hel Platteland in Overijssel (Utrecht, 1957). De betekenis van dit werk beperkt zich niet tot de geschiedenis van het Overijsselse platteland, doch slrekt zich zeker ook uit tot de 'kleine steden', d.i.
de steden die niet, zoals Kampen, Zwolle en Deventer in de Staten Vergadering waren vertegenwoordigd.
Slicher van Bath (1957) 65, 67.
2
Slicher van Bath (1957) 335.
3
4
Dit laatste punt, de stagnatie van de landbouw, vooral wat betreft de de facto ontwikkelingen van pachtprijzen en eigendomsverhoudingen wordt betwist door J.L. van Zanden. Hij
betoogt, op basis van de kritische analyse van de door Slicher van Bath gebruikte brannen, dat
het aantal ontginningen in de 18e eeuw veel groter is geweest dan Slicher van Bath stelde. Ook
de ontwikkeling van de prijsontwikkeling in de landbouw, en de daarmee samenhangende reele
pachtprijzen vertonen, zo stell Van Zanden, een veel raoskleuriger beeld dan door Slicher van
Bath wordt getekend. Zie J.L. van Zanden, 'De opkomst van een eigenerfde boerenklasse in
Overijssel, 1750-1830', in: A .A.G. Bijdragen, 24 (1984) 105-130.
Slicher van Bath (1957) 744.
5
Slicher van Bath (1957) 57-58.
6
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7
G. Rensen, Arbeid in een Veranderingsproces van Bevolking, Landbouw en Industrie in
Twente 1750 -1900 «helaas) ruet uitgegeven doctoraalscriptie Geschiedenis, KU Nijmegen
1984) in het bijzonder 32-41.
8
Voor dit artikel zijn de volgende bronnen gebruikt: Rijksarchief Overijssel (RAO) Statenarchief nrs. 1907 (Schadeopgaven MUnsterse Oorlogen), 2026-2036 (Boeken van de Ontvangers van Twente), 2195 (Registers van Ingezeten 1748),2391 (Zoutgeld 1694),2394 (Zoutgeld
1703), 2568 (Vuurstedengeld 1675), 2576 (Vuurstedengeld 1682), 2681 (Hoofdge\d 1675),
2683 (Hoofdgeld 1723), 2686 (Hoofdgeld 1724). Archief van de Provisionele Representanten van
het Yolk van Overijssel en hun Gedeputeerden 1795- 1798 nrs. 5343-5359 (Volkstelling 1795).
In de steden waren het de rigters die direct verantwoordelijk waren voor de kohieren, en
9
die gewoonlijk samen met de 'setters', vertegenwoordigers van de burgerij, de kohieren ondertekenden. In de buurtschappen en dorpen waren de setters feitelijk de eerst verantwoordelijken.
Zij waren het die de kohieren opstelden en voor de rigters onder ede verklaarden dat de gepresenteerde cijfers juist waren. Het is niet duideJijk of er door de rigters serieuze controle werd
uitgeoefend op het werk van de setters. Gegeven het grote gebied waarover sommige gerichten
zich uitstrekten, zal de feitelijke mogelijkheid van controle niet erg groot zijn geweest. Voor de
setters zal er weinig reden geweest zijn om de telling zo hoog mogelijk op te voeren, daar men
zelf moest zorgen dat de belasting binnen kwam. Voor alle kohieren geldt daarom dat voor de
plattelandsgebieden de cijfers mogeliJ"k te laag zijn opgegeven.
10
Een zeer gedetailleerd overzicht van de geleden schade is te vinden in de declaraties die
na het vertrek van de M!lnsterse troepen werden opgesteld (RAO Statenarchief nr. 1907).
11
Slicher van Bath (1957) 52, noot 2.
12
Voor 1723 en 1764 heb ik deze cijfers berekend door het aantal personen boven 17 jaar
in Twente met de factor 100 : 52,9 te vermenigvuldigen, d.i. dezelfde methode als door Slicher
van Bath voor 1675 toegepast. Slicher van Bath (1957) 53, 55 en 59.
13
Slicher van Bath (1957) 53-54; zie ook 29.
14
Voor andere problemen met deze kohieren, zie Rensen (1984). De op deze wijze bereken de personenbevolking voor Twente impliceert een daling van ongeveer 2.000 personen tussen 1748 en 1764.
15
Slicher van Bath (1957) 98.
16
Hiemaast treedt een zekere 'vervuiling' op doordat adellijke huizen steeds met meerdere
schoorstenen in het kohier optreden. Om dit probleem op te lossen heb ik de adellijke huizen
zowel bij het hoofdgeld als bij de andere belastingen niet meegeteld.
17
Dit is af te leiden uit het feit dat de totale som die Vriezenveen moest opbrengen volgens
de boeken van de ontvangers van Twente na 1675 nog dezelfde was als voor 1672. Bovendien
is in het kohier zelf een stuk met daarop de oude heffing opgenomen. Voor de stad Almelo is
een brief in het kohier aanwezig waarin gesteld wordt dat er geen nieuw kohier (voor Almelo)
was opgesteld daar de veranderingen miniem waren.
18
Weliswaar maakt hij het steeds duidelijk dat er inderdaad slechts sprake is van schattingen, maar deze schattingen spelen een zodanig prominente rol in het centrale argument van Een
Samenleving Onder Spanning, dat hun waarde en betekenis in het geheel van de these ver uitgaat boven die van 'schattingen'. Bovendien stelt hij dat de totalen die op grond van de schattingen slechts weinig zullen verschillen van de totalen zoals die berekend zouden kunnen worden wanneer we over aile gegevens zouden beschikken. Schattingen worden op deze wijze verheven tot exacte cijfers. Slicher van Bath (1957) 30.
19
Slicher van Bath maakt een opmerking over de onduidelijkheid van de gegevens voor LDelden en Kedingen. Van een dergelijke onduidelijkheid is mij echter niets gebleken. Slicher
van Bath (1957) 44, noot 1.
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20
Natuurlijk hebben we geen zekerheid wat betreft de juistheid van de gegevens. Nog in
1811 moest er in Almelo een hertelling van het aantal personen en huishoudens plaatsvinden,
voor een Volkstelling, doordat de eerste telling grove onjuistheden bevatte. lets dergelijks vond
plaats in de Stad Enschede, waar de door de rothoofden ingeleverde cijfers zo onbetrouwbaar
waren dat de secretaris van de Municipaliteit het zelf maar over heeft gedaan. RAO 21, Archief
van de Onderprefect van Almelo nrs. 119* (Almelo) en 125 (Enschede).
21
In 1748 is dit in incidentele gevallen, b.v. voor de Stad Almelo wei gebeurd.
22
Voor Borne bedraagt het aantal eenheden in 1723 slechts 253, een getal dat nog lager ligt
dan in 1703, terwijl het in 1748 plotseling naar 564 gesprongen is. Oit kan !wee dingen betekenen: of er is iets mis met de kohieren van 1723, of er heeft zich in een korte periode een bevolkingsexplosie van bijna ongekende omvang voorgedaan. Hetzelfde geldt voor het landgericht
Oelden.
Er zijn in 1723 voor Oelden slechts 374 eenheden genoteerd, terwijl het aantal hoofdgeldplichtigen 1170 bedraagt. Het aantal hoofdgeldplichtigen per eenheid is hier dus 3,13 (armen en niet
armen), terwijl dit getal elders nergens boven de 2,5 komt. Net als in Borne gaat dit samen met
een daling van het aantal eenheden in vergelijking met eerdere kohieren, zelfs met dat van
1694. Wanneer we in aanmerking nemen dat er ook in L-Enschede sprake is van een scherpe
stijging, dan zou dit betekenen dat tussen 1723 en 1748 er in deze drie gerichten tezamen een
groei met maar liefst 200% heeft plaatsgevonden. Voor de stad Rijssen is het nog erger. Voor
deze stad staan in 1723 slechts 104 eenheden genoteerd (zelfs minder dan in 1682), en in 1748
307. De simpele vraag is hier waar al deze eenheden na 1723 vandaan zijn gekomen. Misschien
is er sprake geweest van een plotselinge migratie als gevolg van een opbloeiende textiel nijverheid in de omgeving van Borne, Hengelo en Enschede. Van een dergelijke plotselinge bloei is
echter niets bekend, zodat het waarschijnlijker is dat er of verschillende manieren van tellen
zijn gehanteerd in 1723 en 1748, of dat de telling van 1723 in haar geheel niet deugt.
23
Het getal voor Oiepenheim is verkregen door een vergelijking van de kohieren van 1723
met de gereviseerde kohieren van 1724.
24
Tevens zou hierdoor de groei tussen 1682 en 1694 lager uitvallen, en daardoor de berekende totalen voor 1675 hoger.
25
Er is hier weliswaar sprake van een kloof van 66 jaar, maar deze is beduidend kleiner dan
de kloof van 120 jaar die als verborgen variabele in de getallen van Slicher van Bath zit. Hij gebruikte immers de gezinsgrootte uit 1795 om de totale Overijsselse bevolking in 1764 te bepalen. Oaar hij vervolgens deze gegevens gebruikte voor de rest van zijn op de hoofdgeldkohieren
gebaseerde schattingen, berusten deze op de gezinsgrootte uit 1795.
26
Het is mogelijk om voor 1703 een schatting te maken van het totaal aantal eenheden op
basis van het aandeel van de bekende gerichten in 1694 en 1748. Hiertegen zijn echter twee belangrijke bezwaren aan te voeren. Allereerst tonen de bekende gerichten geen eenduidige ontwikkeling. Oaamaast betekent het volgen van een dergelijke werkwijze dat in de schattingen
het aandeel van de stadgerichten wordt overgewaardeerd.
27
Op grond van de bekende gerichten.
28
Voor Hengelo-Dorp steeg de gezinsbevolking van 50 in 1682 tot 147 in 1795, voor Hengelo-Veldsijde van 14 tot 135 en voor de nabijgelegen marke Woolde van 41 tot 170. Tussen
1748 en 1795 steeg de personenbevolking in Hengelo-Oorp van 650 tot 678, voor HengeloVeldsijde van 472 tot 516, en voor de marke Woolde van 813 tot 860.
29
Oit is ook de verklaring die we bij Slicher van Bath vinden, met dien verstande dat hij
lage kinderrijkdom in 1748 wei als een belangrijke indicator ziet voor een lage groei tussen
1748 en 1795. Mijns inziens moeten we hier zeer voorzichtig mee zijn, daar de periode van 47
jaar tussen de !wee tellingen te lang is om op dit punt met harde conclusies te komen. Slicher
van Bath (1957) 91.

Kritische beschouwingen aangaande de
Amsterdamse volkstellingen in de periode
1795-1859'
H.P.H. NUSTELING

In de geschiedschrijving over Amsterdam wemelt het van vermeldingen
omtrent inwonertallen van de stad. Voor de tijd tot 1795, in welk jaar de
reeks modeme volkstellingen een aanvang neemt, gaat het veelal om glob ale
schattingen. Niet zelden zijn ze onderling strijdig of lijken ze dat te zijn. Het
laatste gaf soms aanleiding tot grote animositeit tussen de betrokken auteurs. Bekend is dat de twee grondleggers van de Nederlandse demografie in
de achttiende eeuw, Willem Kersseboom en Nicolaas Struyck, met elkaar
gebrouilleerd waren, onder meer vanwege beider sterk uiteenlopende schattingen van de bevolkingsgrootte van de stad aan Amstel en U rond het midden van die eeuw. In deze aangelegenheid is het 'volste' gelijk al omstreeks
1760 door Jan Wagenaar aan de kant van Struyck gelegd. Lange tijd heerste
de overtuiging dat het daarbij zou kunnen blijven. Aangezien Amsterdam in
het verleden groter conjunctuurwisselingen kende dan men pleegde te aanvaarden, valt thans niet uit te sluiten dat ook de bedoelde berekeningen van
de demograaf Willem Kersseboom juist zijn.! Het geval KersseboomStruyck is een uitstekend voorbeeld van de wijze waarop eenmaal gevestigde meningen en standpunten als gevolg van onvoldoende toetsing gedurende lange tijd hun dominante invloed kunnen doen gelden. Het onderhavige
artikel is een poging om, mede aan de hand van opvattingen die in een verder verwijderd tot in een meer nabij verleden over de oudste volkstellingen
van Amsterdam zijn neergeschreven, tot een kritische en samenvatte.lde beoordeling van deze en van enige daaraan verwante kwesties te komen. Onder de laatste is ook een discussie over de waarde van de landelijke telling
in 1815 begrepen.
1. Een discussie uit 1803-1804
Voor de kennis van de oudste Amsterdamse bevolkingsstatistieken is een uit
het begin van de negentiende eeuw daterende controverse bijzonder instruc-
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tief. In de Algemeene Konst- en Letterbode van 1803 en 1804 treft men een
discussie aan die in die dagen ongetwijfeld sterk de aandacht getrokken
heeft. Het dispuut tussen de hoogleraren Gerardus Vrolik (1775 - 1859),
Adriaan Kluit (1735 -1807) en Jean Henri van Swinden (1746 - 1823) bezit
het karakter van een professorale prestigestrijd. Met volle overgave -nu eens
in aggressieve tennen of venijnig van toon, dan weer met neerbuigende
minzaamheid- is het steekspel, waarin rake stoten geplaatst werden, gevoerd. Niet alleen verdieping van de demografische kennis was in het geding. Men mag er tevens een botsing tussen twee verschillende culturen van
statistiekbeoefening in vermoeden.
Kluit was de oudste van de drie. Als pionier op het gebied van de op primaire bronnen berustende geschiedschrijving had hij naam gemaakt met zijn
Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae (1777-1784). Kort na
het verschijnen van het eerste deel van dit werk was de schrijver benoemd
tot hoogleraar in de geschiedenis aan de Leidse hogeschool. Vanwege zijn
conservatieve denkbeelden in de revolutionaire dagen van 1795 uit dit ambt
ontzet, was Kluit zich als 'privaatdocent' met de statistiek of wat hij ook
weI de staathuishoudkunde noemde, gaan bezig houden. Eenmaal, in 1802,
in het ambt van 'antiquitatis historiae diplomaticae professor' hersteld, had
hij zijn statistieke werkzaamheden voortgezet. Oaarvoor zou men hem enige
jaren later eveneens de titel 'professor statistices regni Neerlandicae' toe2
kennen. Als docent vatte Kluit, die sterk door Duitse schrijvers beinvloed
is, de 'statistiek des vaderlands' op als een beschrijving van de nationale bevolking naar haar omvang en de geografische omstandigheden waarin ze
leefde, naar haar bestaansbronnen en welvaart. Oeze wijze van statistiekbeoefening, die weI antiquarisme en het gebruik bij tijd en wijle van obcure
bronnen is verweten, komt ook overeen met het in de achttiende eeuw veel
gepraktiseerde genre van ' Present State' of 'Tegenwoordige Staat'.
Van Swinden en Vrolik vertegenwoordigden een meer demografisch getinte statistiek. Zij behoorden tot degenen die weI als de ' mathematische
school' en als de grondleggers van de theorie van de statistiek zijn aangeduid. 3 Door publicaties op het terrein van de natuur-, wis- en sterrenkunde
en door een zeer nauwe betrokkenheid bij de invoering van het moderne
Franse stelsel van maten en gewichten genoot Van Swinden internationale
faam . Vrolik was daarentegen een zeer jeugdige Amsterdamse hoogleraar in
de verloskunde, anatomie en fysiologie, die ,gezien zijn belangstelling, te
rekenen is tot de voorlopers van de moderne epidemiologen. Gerardus Vrolik mocht zich verheugen in de sympathie van de familie Van Swinden, zoals ook blijkt uit zijn tweede huwelijk met een van de dochters van Van
Swinden.4
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Beide benaderingswijzen, de geografisch-historische statistiek en de 'exacte',
demografische richting verdroegen elkaar niet goed. De tegenstelling had veel
weg van wat tegenwoordig met de termen 'soft' en 'hard' wordt aangeduid,
althans wanneer men de volgende typering van S. Vissering uit 1877 accepteert:
'een strijd ["in het laatst der vorige en 't begin dezer eeuw"], waarin men
er zelfs toe kwam scheldwoorden voor argumenten te bezigen, als de
mannen der cijfers hunne tegenstanders voor "vage Schwatzer" uitmaakten, terwijl deze op hunne beurt de cijferaars als onnoozele "Tabellenknechte" en "Linear-arithmetiker" ten toon stelden,.5
Wat de waarheid hiervan voor het hooggeleerde drietal ook moge zijn, voor
hen ging het in 1803-1804 in concreto om de kwestie hoe groot het zielental
en hoe hoog de mortaliteit voor Amsterdam in de laatste decennia van de
achttiende eeuw precies waren geweest. Deze problematiek was, naar H.
Diederiks heeft opgemerkt, in 1982 nog steeds niet geheel opgelost en zou,
6
naar diens verwachting, nooit volledig tot oplossing gebracht worden. De
oude Adriaan Kluit opende in het debat destijds de aanval door stelling te
nemen tegen de lage sterftecijfers welke de jonge Vrolik kort te voren voor
de periode 1777-1797 had gepubliceerd; ten onrechte had deze de christenbevolking van de stad Amsterdam in 1795 op 220.000 gesteld. Kluit
schreef:
'Het kon vreemd schijnen en de zaak is toch zoo, dat wij beiden uit dezelfde bronnen geschept hebben en gebruik gemaakt hebben van de
schriften des geleerde heeren Struyck, Siiszmilch en van den beroemde
Amsterdamschen hoogleraar Van Swinden en nog anderen; schoon met
verschillende uitkomsten,.7
Conform de volkstelling van 20 oktober 1795, zo gaat het betoog van de
Leidse opponent verder, behoort dat getal minder dan 200.000 te zijn. Onder
verwijzing naar het officiele rapport dat de Amsterdamse commissie onder
leiding van I.H . van Swinden8 in de Nederlandsche laarboeken van 1795
had gepubliceerd, vermeldt Kluit dat binnen de stadsmuren 19l.855 christenen en 20.335 joden en in het buitengebied van Amsterdam nog 4.834 christenen, maar geenjoden woonden: tesamen een inwonertal van 217.024. Vervolgens stelde deze historicus de vraag aan de orde of voor de periode 17771797 uitgegaan mocht worden van een getal van circa 220.000 Amsterdammers, inclusief de joden; een telling uit 1798 zou voor Amsterdam een
uitkomst opgeleverd hebben van slechts 200.624 zielen, hetgeen overeenstemde met een aantal van 200.115 zielen dat in 't Bijvoegsel op de Tegenbedenkingen der Roomsch-Catholiken over de Kerken uit 1799 was genoemd. 9 Zich aansluitend bij de schattingen van Struyck en Wagenaar van
bijna 200.000 inwoners in het midden van de eeuw -daarmee afstand ne-
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mend van Kersseboom, die de bevolkingsomvang in het jaar 1740 op
240.000 had gesteld-, koos Kluit voor nog geen 200.000 inwoners voor Amsterdam in de tweede helft van de achttiende eeuw. Uitdrukkelijk liet hij
daarbij weten dat zelfs de volkstellingscommissie van 1795 met de 'beroemde hoogleraar Van Swinden' geen bezwaar maakte tegen een getal van iets
meer dan 200.000 inwoners.
Op Kluits verhaal kwam een repliek ,niet van Vrolik, maar van diens latelO
re schoonvader Van Swinden. In het begin van een zeer uitvoerig expose
over de bevolking van Amsterdam excuseerde deze zich de zegsman te zijn
geweest op wiens gezag Vrolik bij vergissing had geschreven dat er in 1795
220.000 christenmensen woonden. Het juiste aantal christenen was naar zijn
mening circa 200.000, terwijl de joodse gemeenschap toen circa 22.000 personen telde. De totale bevolking van de stad omvatte 222.000 mensen, ofschoon de commissie die de telling van 1795 had laten uitvoeren en waarvan Van Swinden met J.P. Farret en A.G. Verster deel had uitgemaakt, tot
het door Kluit gememoreerde totaal van 217.024 was gekomen. ll Volgens
de commissie kon overigens het aantal best 220.000 -dus geen 200.000 zoals Kluit haar in de mond gelegd had- zijn geweest. 12 Daaraan voegde Van
Swinden de opmerking toe dat de telling in 1795 zo nauwkeurig mogelijk
was verricht:
'De telling is niet een bloote opgave, maar eene wezelijke hoofdelijke
telling geweest Dat is eene zoodanige waarin men huis bij huis alles
heeft opgenomen en aangeteekend en weI zo dat alle de stukken in originali aanwezig blijven en men zelfs nu nog bij zeer vele zoude kunnen
nagaan of de telling rigtig is geweest.( ... ) Zoodanige telling heeft dan
door de wijze waarop zij is verricht geworden, in de daad eenig gezag
(... ). Zij verschilt, gelijk ik straks reeds aanmerkte, van een bloote opgave in globo. Zoodanige opgave in globo heeft hier in 1796 of 1797 plaats
gehad, toen de opzieners der verschillende godsdienstige gezindheden
zijn verzocht geworden het getal der zielen tot hunne gezindheden behoorende op te geven' .13
Wat dat laatste overzicht aangaat, was onbekend of de opzieners huis aan
huis rond gegaan waren, hun lidmaatboeken voor aanvullende informatie
hadden gebruikt of, zoals ook weI werd beweerd, er maar een slag naar geslagen hadden. Volgens die 'telling' van 1796 behoorden er 178.600 mensen tot de christelijke kerken en waren er 23.104 joden, hetgeen een bevol14
king van 201.704 inwoners zou impliceren. Op grond van de joodse gegeyens was Van Swinden weI bereid een getal van 22.000 joden te aanvaarden, maar wenste hij voor de christenbevolking toch een aantal van
ongeveer 200.000 aan te houden.15
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Na deze mededelingen ging Van Swinden frontaal in het offensief. In tegenstelling tot wat K1uit had geschreven, kon er in 1798 geen telling hebben
plaats gevonden. De getal1en die de opponent voor dat jaar gepresenteerd
had, kwamen voort uit een onvolledige herleiding van de telling van 1795,
die gebruikt was voor de verdeling van het departement Van den Amstel in
districten en ringen. Niet de 200.624 inwoners van Kluit vormden de juiste
uitkomst, maar de 217.024 inwoners van de telling van 1795. Kenmerkend
voor de kortstondigheid van het collectieve geheugen is de volgende ontboezeming van Van Swinden in dat verband:
'Het staat mij nog levendig voor welke bijna algemeene kreet opging,
toen het bekend werd dat de telling [van 1795] slechts 217.000 zielen en
vooral maar 20.000 joden opgaf, daar men de bevolking veel grooter geschat, en dikwerf het getal der joden op dertig of veertig duizend gebracht had. De telling over geheel Holland heeft insgelijks en zelfs in dezelfde evenredigheid als in Amsterdam, minder opgeleverd dan men
waande'.16
De eigenlijke aanieiding tot de polemiek waren Vroliks sterftecijfers voor
de afgelopen twee decennia geweest, waarvan met name de lage sterfte voor
de joden opviel en die door Kluit hoger waren gesteld. Voor de berekening
van het niveau van de sterfte ging Van Swinden van de veronderstelling uit
dat de uitkomsten van de telling in 1795 ook voor de voorgaande periode te
gebruiken waren:
'Men kan het getal der ingezetenen niet weI jaarlijks door telling gaan
opnemen. Men is derhalve genoodzaakt eene telling eens geschied zijnde, het getal zielen dat zij opgeeft, voor eene reeks van jaren als bestendig aan te merken, tenzij gewigtige gebeurtenissen of andere omstandigheden moeten doen stellen dat er eene, of plotselinge of Iangzame verandering in denselven gekomen is. Wij zijn derhalven verpligt aan te nemen, en redenen tot het tegendeel zijn mij niet bekend, dat het getal der
ingezetenen van Amsterdam eenige jaren v66r 1795 omtrent hetzelfde
geweest is als het in dat jaar bij de telling is gevonden' .17
Aldus kwam Van Swinden op grond van de census en een gemiddeid jaarlijkse sterfte van 7.971 christenen (inclusief 212 doodgeborenen [=2,66%
van het totaal] en 670 joden tot een mortaliteit voor de periode 1778-1801
van 38 a 39%0. Daarmee lag de mortaliteit in Amsterdam, in tegenstelling
tot hetgeen Kluit had beweerd, onder het sterftecijfer van Londen of Parijs.
Van Swindens uitkomsten blijken nagenoeg overeen te komen met hetgeen
op grond van de 'homeostatische methode' -deze methode komt hierna nog
aan de orde- is vastgesteld. Naar die berekeningen leefden er in de periode
1776-1800 een bevolking in Amsterdam van gemiddeid circa 223.000 personen, inclusief de joden, en was de mortaliteit gemiddeid 38,5%0. 18
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Opvallend is een aanzienlijk lager sterfteniveau voor de joden (33%0) dan
voor de christenbevolking (39,%0).19 Adriaan Kluit, die dit verschil reeds in
zijn bijdrage had geconstateerd, yond dat gegeven moeilijk te verklaren en
stond er nogal sceptiseh tegenover; de joden woonden dieht op elkaar gepakt en blonken niet uit door zindelijkheid, zodat hun lagere sterfteeijfers
20
hem niet plausibel voorkwamen. Van Swinden beaamde dat de behuizing
van de meeste joden zeer slecht was, maar voor hem bestond er geen twijfel
inzake de geringere sterfte onder de joden, een opvatting die door Diederiks
enige jaren geleden nog werd gedeeld. 21 Ais mogelijke verklaring van het
verschijnsel opperde Van Swinden dat veel joden, in het bijzonder de Hoog22
duitse, door armoede gedwongen, een sober en gezond leven leiden. De
goede man kan het bij het rechte eind hebben. Toch blijft merkwaardig dat,
zoals hij eveneens meedeelt, kinderziekten voor de christenen 8% van de
doodsoorzaken vormden, maar voor de Hoogduitse en Portugese joden
13%.23 De joodse adrninistratie kan hier te wensen hebben overgelaten. Zo
bleef in de periode 1766-1790 ongeveer de helft van de pasgeborenen bij de
24
joden ongeregistteerd. Tot in de tweede helft van de vorige eeuw was de
sterfte onder zuigelingen over het algemeen zeer hoog. Zouden kinderen die
spoedig na de geboorte ovededen zijn, als doodgeborenen zijn aangemerkt
en op deze wijze ten dele buiten de statistiek gebleven kunnen zijn? Het
aantal doodgeborenen was volgens de opgaven voor omstreeks 1800 evenweI naar verhouding laag.25 Wellicht is daarom de vooral onder de joden
veel voorkomende gewoonte pasgeboren kinderen naar het platteland te zenden om ze daar te laten zogen, een meer gerede verklaring voor het gunstiger sterftecijfer van die groep.26 Hierbij zouden de vele kinderziekten met
dodelijke afloop onder de askenazische kinderen, na hun terugkeer in de ongezonde stad, ook passen. Overigens heeft de kwestie van de 'lage' mortaliteit onder de israelieten weinig invloed op het niveau van de algemene mortaliteit. Deze valt niet meer dan een half promille hoger uit, wanneer de
sterfte voor die groep hoger getaxeerd zou moeten worden.
Kort samengevat komt in de gereleveerde bijdragen van de drie professoren allereerst een grote en kritische belangstelling tot uitdrukking voor
vraagstukken om trent de omvang en loop van de bevolking en aangaande
het sterfteniveau. Tevens blijkt hieruit dat de omstreeks 1800 beschikbare
demografische gegevens kwalitatief nogal uiteenliepen, waardoor misverstanden, zelfs ten aanzien van de statistieken die weI deugden, bijna onvermijdelijk waren.
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2. Terechte verwerping van de telling van 1815?
Voor begrip van de demografische verhoudingen in het begin van de negentiende eeuw is het in 1816 verschenen eerste deel van de Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving der stad Amsterdam eveneens interessant
In dit werk biedt de sociaal bewogen medicus C.J. Nieuwenhuys onder meer
een kritisch overzicht van de sinds het einde van de achttiende eeuw in Am27
sterdam gehouden volkstellingen.
Staat 1. Overzicht van in Amsterdam in de periode 1795-1815 gehouden volkstellingen volgens C J. Nieuwenhuys .

1795

1809

1811

1812

97.127 m.
119.897 v.

88.831 m.
112.933 v.

88.052 m.
110.136 v.

217.024

201.747

198.188
193.083
2.242 mil.
1.444 mil.
200.430

84.793 m.
108.290 v.

1815
79.858 m.
100.321 v.
180.179

194.527

De voomaarnste van die gegevens, welke overeenkomen met een uitvoerig
en gedetailleerd overzicht dat eerder in de Algemene Konst- en Letterbode
van 1815 was gepubliceerd,28 zijn in staat 1 weergegeven. Behalve de telling
van 1796, die Van Swinden als onvolledig had verworpen, een mening welke Nieuwenhuys eveneens toegedaan was, vermeldt de auteur geen andere
dan die uit 1809, 1811 , 1812 en 1815. Omtrent 'een tweede' telling, die van
1809, schrijft hij dat de gegevens overeenstemmen met 'eene opgaaf uit den
Burgelijken Stand' . Voor de telling van 1815, die 'alle kenmerken van
onechtheid draagt', heeft deze auteur geen goed woord over. Omdat zijn berekeningen met hetjaar 1814 eindigen, zegt hij deze census gevoegelijk buiten beschouwing te kunnen laten. Die uit de voorgaande jaren lijkt Nieuwenhuys al aan de lage kant gevonden te hebben, aangezien hij in een voetnoot op grond van de sterfteaantallen en een sterftetabel voor 1812 -1815
niet minder dan 222.000 Amsterdammers becijfert.29
Wie het met de teneur van Nieuwenhuys' kritiek op de Amsterdamse tellingen eens is, accepteert de opgaven voor 1795, 1809, 1811 en 1812 als de
meer betrouwbare en verwerpt de census van 1815 om van de 'telling' in
1796 maar te zwijgen. Dergelijke opvattingen dienen echter weI bewezen te
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worden. Wat wei al vast staat is dat de tellingen van rond 1810 moeilijk
met die van 1815 in overeenstemming te brengen zijn. Andere 'volledige'
telling en zijn de oudere auteurs niet bekend. 30
De census van 1815 die Nieuwenhuys zonder enige consideratie aan de
kant zette, was, zoals die van 1795, onderdeel van een landelijke bestandsopname. De Commissie voor de statistiek maakte in 1827 vagelijk enig
voorbehoud kenbaar met betrekking tot deze 'bevolkings-staten' 'welke
door de heeren Gouvemeurs ( ...) zijn ingezonden': in enige provincies zou
gebruik gemaakt zijn van gegevens uit 1814 en misschien nog weI van vroeger
31
tijd. Volgens J.C Ramaer kan de landelijke census van 1815 evenwel rustig
worden gebruikt 32 Daar staat tegenover dat de betrouwbaarheid van deze
statistiek -dus niet alleen waar het Amsterdam betreft- meer dan eens in
twijfel is getrokken. In 1882 stelde I.CG. Evers vast dat in de periode 18151830 de bevolking van Nederland (zonder Limburg) met ruim 85.000 mensen meer toegenomen zou zijn dan op grond van de natuurlijke groei te verklaren was. Voor hem was dit aanieiding het volgende dilemma te formuleren: ofwei geeft de telling van 1815 te lage bevolkingsaantallen ofwei heeft
zich in de vijftien jaar ema een niet onbelangrijk contigent vreemdelingen in
Nederland gevestigd. Het laatste achtte hij niet aannemelijk.33 In een wat
uitvoeriger studie uit 1965, waarin ook de periode v66r 1815 betrokken is,
heeft CE.M. van Gelder de bewijsvoering voor die stelling enigszins trachten te verbreden. Nagenoeg conform aan Evers constateert hij voor de periode 1815-1830 een demografisch 'surplus' boven de natuurlijke groei van in
totaal ongeveer 90.000 personen oftewel ruim 3%0 per jaar, waama hij opmerkt:
'Het komt mij onwaarschijnlijk voor dat buitenlanders zich op zo'n grote schaal [6.000 per jaar H.N.] in de jaren 1815-1830 in Nederland gevestigd hebben. En daar men bovendien rekening dient te houden met
vestiging van Nederlanders in den vreemde, acht ik, mede op grond van
reeds eerder genoemde argumenten, de telling van 1815 te laag. Het zou
wellicht interessant zijn om aan te kunnen geven in hoeverre de bevolkingscijfers voor de verschillende provincies fout zijn. Dit vergt uiteraard een diepgaander onderzoek dan waaraan ik mij gewaagd heb'.
Met de 'eerder genoemde argumenten' bedoelt Van Gelder dat, zijns inziens, de feitelijke groei tussen 1795 en 1815 hoger is geweest dan uit de
volkstellingen in die jaren valt waar te nemen. De natuurlijke groei in het interval 1796-1803 zou die van de ongunstiger periode 1804-1813 hebben
overtroffen. Aanvaarding van een zodanig verloop van de natuurlijke groei
voor die twintig jaar impliceert dat de telling van 1815 als te laag is aan te
merken.34
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Deze bewijsvoering van Van Gelder berust echter op enige veronderstellingen die minder vanzelfsprekend zijn dan hij vermoedt Diens beweringen
zijn met allerlei tegenvragen en tegenwerpingen te beantwoorden. Waren de
jaren tot 1803 weI gunstiger dan de volgende jaren? Er bestaan gegronde re35
denen om aan Van Gelders veronderstelling te twijfelen. Waarom rou
voorts een vestigingssurplus voor het tijdvak 1815-1830 niet mogelijk zijn
en aldus op de onbetrouwbaarheid van de telling van 1815 duide,n?
In een studie (uit 1978) over de demografische ontwikkeling van Nederland heefi E.W. Hofstee onder meer de aantallen van geboorten en sterfie
sedert 1803/4, waarop ook Van Gelder zijn beschouwingen over de natuurlijke groei baseerde, gepubliceerd. Volgens deze gegevens omvatte het vestigingsoverschot in 1815-183077.615 personen, hetgeen zou neerkomen op
een migatiesaldo van 2,3%0 per jaar. Ter vergelijking zij vermeld dat de
jaarlijkse saldi in 1830-1840 en 1840-1850 respectievelijk 0,9 en 1,5%0 be36
droegen. De cijfers voor 1815-1830 zijn dus duidelijk hoger dan die voor
de twee volgende decennia en lijken op een naar verhouding gunstige conjunctuur v66r 1830 te wijzen. Deze interpretatie wijkt af van die welke Hofstee heeft trachten te geven voor het niet onaanzienlijke immigratieoverschot 'in een tijd dat [naar diens mening] in Nederland de economische toestand bij voortduring slecht was en er grote werkloosheid en armoede heersten,.37 De economische situatie behoeft echter v66r 1830 niet steeds
ongunstig te zijn geweest. Omstreeks 1820 waren het aantal armen en de
uitgaven voor onderstand in vergelijking tot de Franse Tijd algemeen drastisch gedaald, terwijl zich dienaangaande in de jaren dertig en veertig een
uitgesproken toeneming manifesteerde.38 Voor Amsterdam komt deze kwestie in het vervolg nog aan de orde. Voor het overige zij volstaan met de opmerking dat de eerste decennia van de negentiende eeuw meer aansluiten bij
de zeventiende en achttiende eeuw, toen de Republiek een niet onbelangrijke immigratieland was/ 9 dan bij de periode na 1850. Erkenning van het geheel eigen demografische karakter van de verstedelijkte Republiek zou wellicht ook tot een verklaring van de -in vergelijking met andere Westeuropese
landen- geringe Nederlandse emigratie naar Noord-Amerika in de tweede
helft van de negentiende eeuw bijdragen.
Ingeval de conclusie van Hofstee dat de telling van 1815 over het algemeen juist is uitgevoerd, ook voor Amsterdam geldt -en dat lijkt me zo-, dan
telde de stad aan het IJ in 1815 omtrent 180.179 inwoners. Indien, roals tegenstanders beweren, er landelijk in die statistiek werkelijk ongeveer 85.000
mensen te weinig figureren en de fouten bovendien gelijkelijk over de verschillende gebieden verdeeld zouden zijn, dan hebben er ten tijde van die
telling altijd nog slechts 187.660 personen in de hoofdstad gewoond, hetgeen aanzienlijk minder is dan auteurs als Nieuwenhuys acceptabel vinden.
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Voordat meer definitieve uitspraken omtrent Amsterdam worden gedaan, is
eerst nog aandacht te besteden aan de opvattingen van andere onderzoekers.
3. Diederiks opvattingen aangaande de tellingen van 1809 tot 1815
In het najaar van 1982 verdedigde Herman Diederiks zijn proefschrift Een

stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800 in de aula van de Universiteit
van Amsterdam. Bij die gelegenheid geraakte hij in een vinnig debat met de
Utrechtse hoogleraar Th. van Tijn. Laatstgenoemde betoogde dat de telling
van 1815 voor Amsterdam, vanwege het lage inwonertal dat ze voor de
oude koopstad oplevert, onmogelijk juist kan zijn en dat de aanmerkelijk
hog ere uitkomsten van de census sen enkele jaren ervoor veel aannemelijker
zijn. Voor Diederiks was deze stelling, die grote gelijkenis met de opvattingen van Nieuwenhuys vertoont, onacceptabel. De 'choc des opinions' in de
aula was, nader bezien, bijna onvermijdelijk. In zijn proefschrift noemt Diederiks de bevolkingsteruggang met 40.000 mensen in de voorgaande twintig
jaar -en hij baseert de stelling op de tellingen van 1795 en 1815- het kernpunt van zijn studie. Anderzijds liet Van Tijn zich bij zijn oppositie leiden
door de in eigen dissertatie verdedigde these dat de telling en voor Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw over het algemeen veel te
laag zouden zijn; die opvatting moest weI bij uitstek voor de census van
18150pgaan.
Nam Van Tijn in methodisch opzicht een zeer radicaal standpunt in, bij
Diederiks is het wat onbevredigend dat hij de tellingen van omstreeks 1810
weliswaar niet geheel nauwkeurig noemt, maar aan die constatering geen
duidelijke consequenties verbindt en de bedoelde tellingen in het vervolg
zonder 'numeriek' voorbehoud lijkt te hanteren. Zo verdeelt hij 'op grond
van de beschikbare cijfers' de peri ode 1795-1815 in een tijdvak van vijftien
jaar tot 1810, waarin de bevolking met 21.000 inwoners van 221.00 tot
200.000 verminderde, en een periode van 1811 tot 1815, die vijf jaar omvat
en waarin de oude handelsstad met bijna eenzelfde omvang als in de voorgaande periode, van 200.000 tot 180.000 inwoners zou zijn gereduceerd. In
het eerste tijdvak is, volgens de auteur, de teruggang geheel toe te schrijven
aan een groot sterfteoverschot, dat nog enigszins gernitigeerd werd door
een klein vestigingssaldo, terwijl in de volgende vijf jaar het sterfteoverschot in verhouding even groot was, maar gepaard ging met een omvangrijk
migratietekort. Bij deze voorstelling van zaken beleefde Amsterdam zijn
40
grootste verval tijdens de inlijving bij het Franse keizerrijk.
Bij de gegeven periodisering vormt een probleem dat het verlies van inwoners in het tweede interval zich in slechts drie jaar voltrokken moet hebben
en in die korte tijd zelfs het omvangrijke saldo dat Diederiks voor alle vijf
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jaren samen aanneemt, nog ZOU hebben overtroffen. Het volstrekte dieptepunt in de geschiedenis van de stad is imrners, zoals tijdgenoten zich levendig bewust waren, met het ineenstorten van het Franse keizerrijk in 1813 bereikt Bij de toezending van een overzicht van de volkstellingen die in 1795,
1796, 1809, 1811, 1812 en 1815 g~houden waren, berichtten de burgemeesters van Amsterdam op 18 februari 1815 aan de gouverneur van Noord-Ho1land:
'Het is met leedwezen dat wij eene zoodanige verrnindering van bevolking, hetwelk tevens een bewijs van vermindering van vertier en welvaart oplevert, moeten opgeven, maar wij moeten er de overtuiging bijvoegen dat, indien deze telling in het 1aatst van 1813 had plaats gehad,
men alsdan nog een geringer getal zoude bevonden hebben' .41
Deze mededeling is voldoende aanleiding voor de vraag of de kernachtige
typering van de Amsterdamse geschiedenis tussen 1795 en 1815 door rniddel van de twee aangeduide fasen weI geheel trefzeker is. Confrontatie van
deze indeling met Hofstees demografische gegevens voor Nederland laat
dan ook nog andere discrepanties zien. Met uitzondering van 1807-1809,
toen het gehe1e kustgebied van Zeeland tot Groningen met een inzinking
kampte, waren er 1andelijk tussen 1803 en 1815 steeds geboortenoverschotten. Voor Noord-Holland was weliswaar gedurende alle jaren de natuurlijke
groei negatief, maar v66r 1811 was dat verschijnsel meer geprononceerd
dan erna 42 De tijd van het Franse keizerrijk (1810-1813) zou gewestelijk,
althans qua ontwikkeling, minder ongunstig zijn geweest dan de periode van
het Koninkrijk Holland (1806-1810)
Dit commentaar doet evenwel niets af aan de boeiende en overtuigende,
deels theoretische beschrijving die Diederiks van de re1atie tussen het economisch leven en de demografische omstandigheden in zijn boek presenteert en waarbij hij in principe aanduidt hoe een externe toetsing van de ve1e
Amsterdamse tellingen van 1809 tot 1815 uitgevoerd zou kunnen worden.
In dit overzicht wordt de stedelijke economie onderscheiden in stuwende
sectoren die van de vraag naar goederen en diensten van buiten de stad afhankelijk zijn, en verzorgende sectoren die gericht zijn op de behoeften en
de koopkrachtige vraag van de stedelijke bevolking. Daarnaast doet de stedeling een beroep op leveranciers van buiten. Naarmate het netto stedelijk
inkomen toeneemt -hetgeen kan worden veroorzaakt door een grotere vraag
van buiten of doordat de plaatselijke bevolking zelf meer in haar behoeften
voorziet-, groeit het inwonertal. Wanneer het omgekeerde zich evenwel aanhoudend manifesteert, zal -wellicht met zekere vertraging- de werkgelegenheid inkrimpen en de stad inwoners verliezen. In Amsterdam was destijds
de stapelmarkt, waarvan de goederenstroom omstreeks 1800 door politieke
omstandigheden onderbroken werd, de kern van de stuwende sector. De
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aantasting van de economische basis werd slechts geneutraliseerd, voor zover beschermende maatregelen de locale autarkie vergrootten. Vestiging van
vreemden werd belemmerd, hetgeen niet verhinderde dat ingezetenen, vooral jongeren zonder uitzicht op baan, inkomen of huwelijk, na vedoop van
tijd wegtrokken: de vroegere vestigingsoverschotten veranderden in tekor43
ten.
De vraag is waarom Diederiks de overgeleverde inwonercijfers vanaf
1795 niet aan de hand van de huwelijksstatistiek heeft trachten te verifieren.
Ten aanzien van de globale bevolkingsloop van Amsterdam in de achttiende
eeuw heeft hij dat overeenkomstig de besproken samenhang weI gedaan. Aldus constateert hij op grond van de huwelijkssluitingen terecht dat omstreeks 1730 en rond 1780 het inwonertal zeer groot was. Op bloei in die
tijd wijzen overigens ook de hoge aantallen overledenen. Voorts concludeert
Diederiks dat de dating in de statistieken van de overledenen en van de huwelijken na 1780 met vermindering van de bevolking samenhangt 44 Op een
zich sindsdien voltrekkende demografische contractie wijzen bovendien de
vermindering van de door de stad aan ambachtslieden betaalde loonsom en
het na 1785 kleiner wordende aandeel van de buiten Amsterdam afkomstige
45
bruiden en bruidegommen onder de echtparen. Beschouwde Diederiks de
huwelijksstatistiek zonder de toepassing van verdere nuanceringen als een te
globaal instrument, dat onbruikbaar is om de intensiteit van de bevolkings6
teruggang rond 1800 te metenr Zoals hierna zal blijken, is dat bezwaar in
de homeostatische methode ondervangen.
Voor een beoordeling van de demografische en de economische situatie
van Amsterdam is overigens een statistiek van de winterbedeelden die Diederiks voor de periode 1783-1821 gepubliceerd heeft, zeer belangwekkend.
Aldus blijkt dat de omvang van de bedeling tot 1801 steeds vermeerderd,
daama tot eind 1813 aanzienlijk kleiner geworden is en zich toen op een vrij
47
hoog niveau stabiliseerde. Welke factoren gaan achter die ontwikkeling
schuil? In abstracto geredeneerd, zal de 'effectieve' vraag naar onderstand
bepaald zijn door de koopkracht/armoede van de inwoners, door de omvang
van de werkloosheid (en van de bevolking) en door de voorwaarden voor
het verkrijgen van steun. Diederiks zoekt de primaire oorzaak bij de werkloosheid: hij neemt aan dat de vermindering van het aantal bedeelden niet
het gevolg is van een manco aan fondsen, maar dat die ontwikkeling op de
aanwezigheid van relatiefmeer werk duidt, doordat grote aantallen beroeps48
beoefenaren wegtrokken. Wanneer men, zoals ik meen te mogen doen,
aanneemt dat al spoedig na 1790 op grote schaal inwoners Amsterdam de
rug toekeerden,49 dan is de emigratie een minder voor de hand liggende verklaringsgrond voor de reductie van het aantal bedeelden na 1801. De koopkracht lijkt een minstens even belangrijke factor te zijn geweest. Voor de
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ambachtelijke bevolking zijn de reele lonen namelijk sinds 1785 gestadig tot
een ongekend dieptepunt in 1801 -de jaren 1795 en 1812 buiten beschouwing gelaten- gedaald. Na de eeuwwisseling vertoonden de reele lonen een,
zeer kleine stijging. 50 Uit deze samenhang zou zijn af te leiden dat de omyang van de bedeling direct is bei'nvloed door de dating en de vermeerdering van de koopkracht. Hierbij wordt niet ontkend dat de koopkracht ook
door werkloosheid negatief bei'nvloed kan zijn en evenrnin dat het aantal bedeelden van het inwonertal afhankelijk is.
De voorgaande opmerkingen omtrent de bedeling verhelen niet dat de interpretaties aangaande de concrete oorzaken voor de veranderingen die in de
statistiek van de winterbedeelden zijn te bespeuren, divergeren. De verschillen zijn hoofdzakelijk te wijten aan de uiteenlopende opvattingen over de
migratiestromen en aan daaraan inherente taxaties van het Amsterdamse inwonertal omstreeks 1810. Diederiks erkent in zijn zeer rijk gedocumenteerd
boek dat latere volkstellingen uit de Franse tijd minder betrouwbaar zijn dan
de eerste,51 maar ziet geen andere mogelijkheid dan op grond van de beschikbare volkstellingen uit 1809, 1810, 1811 en 1812 ervan uit te gaan dat
de stad -in- verval in 1809-1811 200.000 inwoners telde. Mijn schattingen,
die berusten op extrapolatie van de inwonertallen door middel van de zogenaamde homeostatische methode, komen voor die tijd aanzienlijk lager uit.
Alvorens op deze methode en haar uitkomsten nader in te gaan, zullen eerst
de resultaten worden gepresenteerd van een poging de gegevens van de
volkstellingen die van 1809 tot 1829 gehouden zijn, door ondertinge vergelijking op hun waarde te toetsen.

4. Toetsing van de oudste volksteUingen
Blijkens in het archief van de gemeente Amsterdam aangetroffen overzichten is na 1795 de gehe/e bevolking tot 1829 negen keer, te weten in 1809,
1811, 1812, 1815, 1821, 1826, 1828 en tweemaal in 1829, geteld. Zoals
voor 1795 het geval is, zijn de resultaten van die tellingen met een onderverdeling naar in totaal 132 a 141 wijken of subwijken, inclusief vier wijken
buiten de stadsmuren, bewaard gebleven (zie bijlage I.A). Aileen voor 1812
is het inwonertotaal naar zes grate kantons gespecificeerd en ontbreekt een
verdeling in kleinere eenheden.
Geprabeerd is de acht tellingen met uniforme wijkgegevens door onderlinge vergelijkingen te verifieren. Daartoe is voor steeds twee, meestal opeenvolgende tellingen vastgesteld, hoeveel mensen er in de betreffende jaren in
de wijken woonden die groeiden, en hoeveel in de wijken die bewoners verloren (zie bijlage 2). Volgens staat 2 was de vermindering, casu quo de vermeerdering van de totale bevolking (1) van de ene tot de andere census nog-
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al verschillend. Om de twee soorten wijken voor de verschillende censusparen onder gelijke voorwaarden te kunnen vergelijken, is berekend wat de
uitkomsten zijn, wanneer er per saldo geen groei of vermindering van het
stedelijk inwonertal geweest zou zijn. Om die reden zijn voor het eind van
de intervallen de indexcijfers voor de wijken waarvan de bewoningsgraad
hoger werd, en die voor de wijken die bewoners verloren, door de corresponderende indexcijfers voor alle wijken samen (alle inwoners) gedeeld.
Voor 1809-1811 is de be werking van bijlage 2 aldus: 0,9322/0,9936 =
0,9382 en 1,0965/0,9936 = 1,1036. Vervolgens zijn de nieuwe indexcijfers
-die van de 'stijgers' en die van de 'dalers' (met de hoogste waarde in de teller)- op elkaar gedeeld. Van de op deze wijze verkregen quotienten is de
wortel getrokken, waarmee voor alle censusparen vergelijkbare spanwijdten
van partiele groei en teruggang ten opzichte van de uitgangspositie is vastgesteld(2). Wanneer men deze in staat 2 weergegeven resultaten deelt door
de indexcijfers voor de totale bevolking in de diverse eindjaren, dan geven
de uitkomsten daarvan (3) een aanduiding van de mate waarin de veranderingen in de opgaven van de inwonertallen voor de wijken in het ene interval meer afwijken van de algemene groei dan in het andere interval. De gedachte die achter de hierboven aangeduide berekeningen schuil gaat, is dat
bij normale en evenwichtige verhoudingen de groei van de expanderende
wijken en de contractie van de kleiner wordende wijken zo verlopen dat de
waarden onder (1) en (2) elkaar in evenwicht houden en die onder (3) daardoor gelijk aan 1.0 tenderen te zijn.
Staat 2. Groeilcontractie-kenmerken voor enige censusparen op basis van de gegevens naar wijken in de volkstellingen tussen 1809 en 1829 (november).

1809/11
(1)
0,9936
(2)
1,0847
(3)
1,0917

1815/21

1821/6

1826/9

1828/9

1,0626

1,0487

1,0079

1,0109

1,0882

1,094

1,0615

1,0691

1,0241

1,0432

1,0532

1,0576

(1) = groei (vennindering) van aIle wijken samen (de gehele bevo1king)
(2) = wortel van het quotient van het indexcijfer van de groeiende wijken en van dat
voor de kleiner wordende wijken
(3) = (2)/(1) = afwijking van de groei en de contractie van de wijken ten opzichte
van een evenwichtig veronderstelde verandering voor aIle wijken samen.

NUSTELING AMSTERDAMSE VOLKSTELLINGEN

203

Deze veronderstelling blijkt evenwe1 bij geen van de censusparen uit te komen. De waarden sub (3) varieren van 1,0241 voor 1815/21 tot 1,0917 voor
1809/11. Bij juistheid van de grondgedachte zou dus geen van de vergeleken paren geheel correct zijn. De censussen voor 1815 en 1821 komen hierbij als de meest betrouwbare te voorschijn, terwijl de tellingen van 1809 en
1811 qua waarde het meest twijfe1achtig aandoen. Met dit resultaat komt
een controle naar 'uitschieters' in de opgaven voor eenzelfde wijk over de
gehele serie censussen overeen. De tellingen van 1815, 1821 en 1826 blijken aanzienlijk minder 'uit de toon vallende' gegevens voor de buurten te
bevatten dan die van 1809 en 1811 en de twee uit 1829. De census van 1828
52
neemt een middenpositie tussen die twee categorieen in. Bij gevolgtrekkingen naar aanleiding van deze en de eerder, in staat 2 genoemde resultaten
is weI onderscheid te maken tussen onvolkomenheden die beperkt blijven
tot de opgaven voor de wijken en fouten in de censussen zelf. Ret is niet uitgesloten dat niet ieder huis met zijn bewoners bij alle tellingen steeds aan
dezelfde "wijk is toegerekend. Dat zou betekenen dat de afwijkingen of uitschieters die bij de toetsingen voor verschillende wijken zijn geconstateerd,
niet per se de einduitkomst voor de gehele stad ongunstig behoeven te belnvloeden.53 Anders liggen de zaken, wanneer de opgaven systematisch te
hoog of te laag zijn. In de tellingen van 1809 en 1811, die nagenoeg geen
tussentijdse verandering in het inwonertotaallaten zien, verschillen de opgayen voor de wijken, ondanks de korte tijdsspanne, weI erg veel van elkaar.
Dit lijkt erop te duiden dat deze tellingen systematisch te hoog zijn uitgevallen. Relaas, aan de uitgevoerde rekenexercities zijn per saldo slechts vage
54
en zeker geen definitieve conclusies te verbinden.
Gelukkig resteert de mogelijkheid de censussen aan de hand van de homeostatische methode te controleren. Deze methode berust op de idee dat er bij
grotere gemeenschappen v66r de demografische transitie, die noch in Amsterdam noch in de rest van Nederland v66r 1875 beg onnen is, een nauw en
vast verband heeft bestaan tussen de vruchtbare huwelijken, waarin kinderen kunnen geboren worden, en de bevolkingsomvang; de vitaliteit/vruchtbaarheid van de gehuwden en de omvang van de groep zijn in rechtstreekse
evenredigheid met elkaar verbonden. Zolang de huwelijksvruchtbaarheid
niet ten gevolge van actieve geboortenbeperking door de gehuwden ingrijpend verminderde, was dit verband aanwezig. Andere demografische factoren, zoals sterfte en rnigratie, nuptialiteit en huwelijks1eeftijd, konden zich
wijzigen zonder dat ze die constante tussen de vruchtbare huwelijken en de
bevolkingsomvang aantastten. Onder handhaving van die primaire relatie hetgeen men het homeostatische evenwicht kan noemen- pasten de andere
demografische kenmerken zich als ondergeschikte variabelen onderling aan.
Zoals ik in eerdere publicaties uitvoerig heb beschreven, was het dank zij dit
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Staat 3. Inwonertallen van Amsterdam (in duizendtallen) vo/gens de censussen van
1795 tot 1859 en bij extrapo/atie aan de hand van de homeostatische methode. 56
1795

1. census
218.5 (222t
2. hom. meth. 221.7 (okt)
1.015 (0.9986)
3.2/1

1821

1. census
2. hom.meth.
3.2/1

191.5 (sept)
193.1 (eind)
1.0084

1829

1. census
2. hom.meth.
3.2/1

202.4 (nov)

1809

1811

201.7
200.4 (apr)
182.5 (eind 1810)
0.9080

1826

200.8 (okt)
2oo.9(eind)
1.0003

1839

211.2 (nov)
209.6 (eind)
0.9924

1828

200.2 (jan)
202.1 (1826-1830)

1815

180.1 (feb)
179.9 (eind)
0.9991

1829

202.8 (feb)
0.9966

1849

224.0 (nov)
225.1 (eind)
1.0049

1859

243.3 (dec)
237.0 (eind)
0.9741

Voor de vergeIijkbaarheid met de andere jaren is voor 1795 niet uitgegaan van
217.024 Amsterdammers, zoals voor het minimale aantal gebruikelijk is, maar van
218.482 personen. In dat getal figureren eveneens 1.458 vreemdelingen die weI geteid zijn, maar in de meeste opgaven voor 1795 buiten beschouwing gelaten worden.
De tussen haakjes geplaatste cijfers betreffen het inwonertal dat veeIal, op gezag van
Van Swinden, gevolgd wordt.

a

homeostatische verband mogelijk door middel van de vruchtbare huwelijken, op basis van de (eerste) huwelijkssluitingen volgens een vaste formule
berekend, de bevolkingsomvang van Amsterdam volgens de telling van
1622 over de periode 1585-1810 en die van de census van 1829 over de jaren 1811-1865 te extrapoleren. 55
De 'homeostatische' uitkomsten, zoals ze in staat 3 voor Amsterdam in de
jaren 1795-1859 zijn weergegeven, blijken van hoge kwaliteit te zijn. Voor
1795 is de discrepantie tussen de officie1e telling en de homeostatische extrapo1atie 1,5%, welk verschil nagenoeg verdwijnt -ze vermindert tot
0,14%- wanneer men als gebruikelijk het door Van Swinden aanbevo1en be-
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volkingstotaa1 van 222.000 aanhoudt Voorts wijken de homeostatische inwonertal1en gemidde1d slechts 0,42% af van de totaalcijfers van de Amsterdamse censussen uit de peri ode 1815 tot 1849. Tot de telling en van 18091811 en 1859 is de afstand voor de homeostatische extrapo1aties met respectievelijk 9,2% en 2,6% echter aanzienlijk groter. Gezien de nauwe overeenstemming van de homeostatische gegevens met de andere census sen, gelet
op de wijd verbreide opvatting dat de telling van 1815 niet juist kan zijn, indien de tellingen uit de voorgaande jaren correct zijn, en voorts de weinig
overtuigende score van de tellingen uit 1809 en 1811 bij de toetsing aan de
hand van de opgaven voor de wijken in aanmerking genomen, is het niet
voorbarig te concluderen dat de twee laatstgenoemde bijna 10% te hoog zijn
uitgevallen. In afwijking tot de census sen van 1809 en 1811 lijkt het voor de
andere censussen aannemelijk, dat de verschillen die bij de eerdere toetsing
geconstateerd zijn, zich eventuee1 tot een onnauwkeurige verde1ing van de
bevolking over de afzonderlijke wijken beperken. De tellingen uit de Franse
tijd, te weten die van 1809, 1811 en ook die van begin 1812, die tot dusver
buiten beschouwing gebleven is en volgens welke de stad 194.196 inwoners geteld zou hebben,57 deugen niet in tegenstelling tot de bevolkingstotalen die dateren uit de daarop volgende tijd van de herste1de nationale zelfstandigheid en tot die uit 1795. Met nadruk kan er daarbij op worden gewezen dat het verschi1 tussen de census van 1815 en het homeostatische cijfer
niet meer dan 0,1% bedraagt en het bevolkingscijfer van die census voor
Amsterdam dus weI betrouwbaar is.
5. Hoe deviant is de telling van 1849?

Een vraag is weI waarom voor eind 1859 de homeostatische gegevens 2,5%
lager blijken te liggen dan de toen gehouden census. Alvorens deze kwestie
te beantwoorden is evenwe1 eerst te onderzoeken, waarom Van Tijn in zijn
proefschrift Twintig jaren Amsterdam (uit 1965) als these meende te moeten
1anceren dat
'de bevolking van Amsterdam in de eerste helft der negentiende eeuw
vrij wat groter was, dan de volkstellingen aangeven; of er in die tijd van
bevolkingsgroei sprake was kan niet worden nagegaan'.
Pas vanaf 1859 zouden, vo1gens deze auteur, de volkstellingen zonder terughoudendheid te accepteren zijn. 58 Deze opvatting blijkt door kenners van de
59
hoofdstedelijke geschiedenis als LJ. Brugmans en S. Hart te zijn gedeeld.
Behalve dat hij zich door de sfeer van onzekerheid en wantrouwen in menig expose over de Amsterdamse census sen heeft 1aten leiden, baseert Van
Tijn deze stelling op een onderwaardering van de bevolking bij de telling
van 1849; ongeveer 10% van de ingezetenen zou bij die ge1egenheid zijn
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overgeslagen, zodat er toen geen 224.00 inwoners geweest zouden zijn,
maar een 'werkelijk te Amsterdam wonende bevolking (dus inclusief de tijdelijk aanwezigen)' van circa 247.000 zielen. Een dergelijke opvatting is
vanzelfsprekend niet zonder gevolgen voor de interpretatie van de econornische en sociale realiteit van het volgende decennium. Aangezien de census
van 1859 een werkelijke bevolking van 243.304 personen opleverde, kampte
de oude koopstad, volgens Van Tijn, in de tussenliggende periode met een
60
teruglopend inwonertal en een econornische malaise.
Voor het negatieve oordeel van deze historicus over de telling van 1849
waren klachten van de toenmalige stedelijke volkstellingscommissie over de
moeizame wijze waarop de census, onder meer vanwege incompetentie of
geringe medewerking van somrnige wijkmeesters, tot stand was gekomen,
61
richtinggevend. De kritiek van de comrnissie yond destijds ook veel weerklank. Zo luidt de aanhef van de Uitkomsten der derde volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den negentiende november 1849. Provincie Noord
Holland ('s-Gravenhage 1853) aldus:
'De volkstelling in de stad Amsterdam liet zeer veel te wenschen over.
Zij werd aldaar toevertrouwd aan wijkmeesters, onder het bestuur der regenten van het Huiszittenhuis, welke blijkens de getuigenis van het gemeentebestuur, weinig denkbeeld hadden van administratieve kennis.
Het gevoIg was, dat de hoofdelijke invulling-registers van verscheiden
wijken moesten worden teruggezonden, waardoor niet slechts de bewerking zeer vertraagd, maar vooral het vertrouwen op het geheele werk
zeer verzwakt werd. Men heeft getracht zoo veel mogelijk de ontdekte
mistellingen te verbeteren; doch ook na die verbeteringen is het werk
zeer onvolledig gebleven. Bij het opmaken der bevolkingsregisters is namelijk gebleken dat niet minder dan elf duizend zes honderd personen
meer zich in de gemeente woonachtig bevonden, dan bij vergelijking
met de staten van geboorte en sterfte, van vestiging in en vertrek uit de
gemeente kan worden verantwoord. Hoewel het niet blijkt dat al deze
personen zijn overgeslagen, voIgt nogtans uit het veel hoger cijfer voor
de bevolking van Amsterdam bij het opmaken der bevolkingsregisters
dan bij de volkstelling verkregen, dat bij die telling een aanzienlijk aantal personen is verzuirnd' .
Hierop voIgde de opmerking dat bij een omvangrijke gemeente als Amsterdam na verloop van tijd dergelijke gebreken niet meer te herstellen zijn en
dat men zich daarom beperkt had tot het opmaken van de verkregen opgayen, onder verbetering van hetgeen duidelijk onjuist was. Het gemeentebestuur had de nodige maatregelen genomen om zulke gebreken in de toekomst te voorkomen: een nieuwe buurtindeling was ingevoerd, waarbij de
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zorg voor de bevolkingsregisters aan zogenaamde 'buurtkollegien' was toevertrouwd.
Met de opgaven van de buurtcollegien die in de Amsterdamse gemeenteverslagen over 1851 tot en met 1856 aangaande 'inschrijvingen welke bij de
volkstelling in 1849 door de belanghebbenden verzuimd waren' zijn gepubliceerd, meende Van Tijn nu over een betrouwbaar rniddel tot correctie van
de telling van 1849 te beschikken. Hij ging daarbij aanzienlijk verder dan
een lacune van 11.600 ingezetenen, die in het gegeven citaat toch al minder
aannemelijk werd geacht. Nogal willekeurig, zonder behoorlijke controle
concludeerde Van Tijn dat 24.000 van de 25.647 personen die de buurtcollegien buiten de aanmeldingen vanwege geboorte of vestiging in hun registers
dachten te moeten opnemen, ten onrechte bij de census van 1849 waren
overgeslagen en aan de uitkomst ervan toegevoegd dienden te worden. De
resterende 1.647 mensen zouden zich op een later tijdstip te Amsterdam
hebben gevestigd. Het officiele inwonertal was voor 19 november 1849
vastgesteld op 224.035 personen, te weten 217.994 gewone aanwezigen,
5.205 tijdelijk aanwezigen en 836 doortrekkenden. Zonder deze doortrekkenden maar met het zogenaamde tekort van 24.000 kwam Van Tijn op zijn
'werkelijk te Amsterdam wonende bevolking (dus inclusief de tijdelijk aanwezigen)' van circa 247.000 personen. Door de tijdelijk aanwezigen buiten
beschouwing te laten, hie1d hij een 'wettige' bevolking van 242.000 inwoners over. 62 Niemand zal ontkennen dat de correcties uitermate royaal zijn.
Een eerste bezwaar betreft Van Tijns terminologie. Bij vergelijking van de
census in 1849 met de volgende in 1859 blijkt diens aanduiding 'werkelijk
te Amsterdam wonend' niet geheel overeen te stemmen met hetgeen in 1859
met 'werkelijke bevolking' bedoeld was. Ten dele za1 dat verschil te wijten
zijn aan de in die jaren voorkomende verwarring over de begrippen die aan
63
de oudste tellingen ten grondslag liggen. Evenals de oudere censussen
heeft die van 1849 betrekking op de getelde of feitelijke bevolking, dat wil
zeggen op het aantal mensen dat op de dag(en) van de telling in de betreffende stad vertoefde. Aldus werd in 1849 onderscheid gemaakt tussen degenen die hun domicilie of duurzaam verblijf in de stad hadden (gewone verblijvenden), en personen die zich langer dan een maand (tijdelijk aanwezigen) of korter tijd (doortrekkenden) in de stad ophielden. Om het inschrijyen van de wettige bevolking in de bevolkingsregisters, die met ingang van
1 januari 1850 in elke Nederlandse gemeente bijgehouden dienden te worden, te vergemakkelijken, is bij de enkele weken daarv66r gehouden census
64
tevens gevraagd welke personen uit het gezin tijdelijk afwezig waren. Bij
de volgende tellingen werd de berekenig van de inwonertallen voor de gemeenten gebaseerd op de werkelijke bevolking, te weten de personen die er
hun werkelijk domicilie of duurzaam verblijf hadden, dus inclusief de men-
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sen die zich tijdelijk elders ophielden, en niet, zoals Van Tijn bij diens term
'werkelijk te Amsterdam wonende bevolking' doet, met inbegrip van de tijdelijk aanwezigen. 65 am de omvang van de 'werkelijke bevolking' zo goed
mogelijk vast te stellen, zijn in 1859 de opgaven omtrent de tijdelijk aan- en
afwezigen op centraal niveau, mede aan de hand van de bevolkingsregisters
van de gemeenten waar zij thuis hoorden, gecontroleerd en in de definitieve
66
overzichten ook aan die gemeenten toegerekend.
Ongelukkiger dan de vergelijking van qua definitie niet geheel gelijke statistische gegevens is Van Tijns onvoorwaardelijk geloof in de grove onnauwkeurigheid die de telling van 1849 zou hebben aangekleefd. Dit partipris liet hem een fundamentele tegenstrijdigheid in de bewijsvoering voor
een werkelijke bevolking van 247.000 in dat jaar volledig over het hoofd te
zien. Bij de census van 1859 bleken er buiten 2.956 tijdelijk aanwezige personen in de hoofdstad 238.392 inwoners 'gewoon aanwezig' te zijn. In totaal waren er voorts 4.912 ingezetenen tijdelijk afwezig. Volgens het bevolkingsregister, waarop de veranderingen die Van Tijn in de telling van 1849
aanbracht toch zijn terug te voeren, kende de stad op 31 december 1859, de
dag van de vierde algemene volkstelling, evenwel een 'wettige' bevolking
van 257.780 inwoners en een 'feitelijke' (Amsterdamse terminologie) bevolking van 263.531. 67 Deze discrepantie laat twee uiterste mogelijkheden
toe: ofwel bevatten de bevolkingsregisters toen 20.227 persoonsnamen teveel ofwel ontbrak dat aantal ten onrechte in de telling van 1859. Zoals Van
Tijn onder verwijzing naar de gemeenteverslagen mededeelt, zijn in de daarop volgende jaren precies de namen van zoveel mens en uit het bevolkingsregister geschrapt. 68 De conclusie die Van Tijn aan deze ingreep verbindt, is
echter merkwaardig; hij betitelt die laatste census als de eerste echt betrouwbare telling voor Amsterdam zonder zich tegelijkertijd van zijn hierboven
beschreven zienswijze omtrent de vorige te distancieren. De auteur gaat er
dus van uit dat het bevolkingsregister in de jaren vijftig een betrouwbaar instrument is om de volkstelling van 1849 met ongeveer 24.000 zielen op te
hogen -let weI, een aantal dat slechts enkele duizendtallen meer is dan het
saldo van personen wier namen in het begin van de jaren zestig uit het bevolkingsregister verwijderd zijn!-, en vervolgens noemt hij de volkstelling
van 1859 betrouwbaar en de uitkomsten van het bevolkingsregister voor het
overeenkomstige tijdstip te hoog. Eenvoudiger en consequenter is het aan te
nemen dat het Amsterdamse bevolkingregister, waarmee in 1850 een aan69
yang is gemaakt, lange tijd niet naar wens is bijgehouden en daardoor geen
goede basis vormt om de volkstelling van 1849 te corrigeren. Normaal gebeurt trouwens het omgekeerde: de bevolkingsregisters worden aan de hand
van de laatste census opgeschoond.
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Kort samengevat was de situatie dus dat de buurtcollegien de bevolkingsregisters in de jaren vijftig behalve vanwege de geboorten, sterfte en rnigratie nog voor 25.647 inwoners aangevuld hebben en dat er in 1859 20.227
personen teveel in hun boeken opgetekend bleken te staan. Bij aanvaarding
van de census van 1859 is er ten aanzien van de vorige census tussen twee
oplossingen te kiezen: men verwerpt de autoriteit van de buurtcollegien
voor een correctie van de telling van 1849 geheel of men neemt als ander uiterste aan dat het verschil tussen de getallen 25.647 en 20.227 (= 5.420)
door lacunes in de census van 1849 en niet door gebreken in de registratie
gedurende de volgende jaren veroorzaakt is. In het laatste geval kan de werkelijke bevolking in 1849 ten hoogste 226.698 inwoners (= 217.994 [gewone aanwezigen] + 3.284 [tijdelijk afwezigen] + 5.420 gemiste personen]) bedragen hebben. Deze uitkomst wijkt echter zeer weinig af van de getelde of
feitelijke bevolking ad 224.035 ingezetenen volgens de officiele census en is
daar heel goed mee te verenigen.Een andere aanwijzing voor die interpretatie is het voor die tijd berekende homeostatische inwonertal. Dat ligt tussen
de 'getelde' en de 'werkelijke' bevolking in en wijkt hiervan respectievelijk
+0,5% en -0.7% af. Er is dus niet de geringste reden om het eindresultaat
van de census van 1849 voor Amsterdam in twijfel te trekken.
Zoals opgemerkt, dient men bij onderlinge vergelijking van de volkstellingen te beseffen dat ze in de eerste helft van de negentiende eeuw de getelde
of feitelijke bevolking betreffen en daarna normaal de werkelijke bevolking.
Van beide zijn voor 1859 de cijfers beschikbaar; de eerste omvat dan
241.348 personen en de tweede 243.304. Op basis van de getelde bevolking
heeft de stad er tussen 1849 en 1859 per saldo 17.313 inwoners bijgekregen.
In tegensteling tot hetgeen Van Tijn heeft gesignaleerd, was er dus volstrekt
geen vermindering van het inwonertal. De demografische groei duidt op een
levendige economie: naast een geboortenoverschot van bijna 7.000 kinderen
bedroeg de winst door migratrie ruim 10.000 mensen.
Tenslotte nog een opmerking over het homeostatische bevolkingscijfer
voor 1859. Deze ligt 1,8% onder de uitkomst voor de getelde of feitelijke
bevolking, hetgeen zowel correcter als gunstiger is dan de in staat 3 weergegeven 2,6% bij toepassing van het cijfer voor de werkelijke bevolking. Dat
het verschil niettemin groter blijft dan voor de voorgaande jaren, is wellicht
toe te schrijven aan de niet onbelangrijke veranderingen die L'l 1859 in de
opzet en de organisatie van de census haar beslag kregen. Ondertussen was
niet alleen het administratieve apparaat in de hoofdstad ingrijpend gewijzigd, maar met de enigszins aangepaste begrippen bij die volkstelling was
de controle op centraal niveau eveneens geYntensiveerd.
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6. Aan de praktijk getoetst

Niet alleen voor de censussen van 1849 en 1859, maar ook voor de meeste
oudere tellingen geldt dat de betrouwbaarheid over het algemeen bevestiging vindt in hetgeen over de praktische gang van zaken is achterhaald. Notoire uitzondering op deze uitspraak zijn ook nu weer de tellingen uit de periode 1809- 1812.
De inrichting en uitvoering van de telling van 1795, die tot de verantwoordelijkheid behoorden van de competente commissie Van Swinden, worden
in de literatuur steeds als voortreffelijk geroemd. De registratie gebeurde
trouwens met adekwate middelen. Zo bericht de commissie in haar eindrapport dat de representanten van het volk van Amsterdam op 9 oktober 1795
de wijkmeesters hadden opgedragen voor f 1:10:- per dag ten laste van de
stadskas een schrijver aan te stellen die met hen de wijken zouden rond gaan
om de huizen, inclusief de godshuizen, met een nummer te tekenen. Voor
ieder huis dienden deze klerken in lijsten de naam van de bewoner te noteren en voorts van de gezinnen die er in het huis woonden op te tekenen, hoeveel mannen en jongens boven de 14 jaar en hoeveel vrouwen en vrijsters
boven de 12 jaar er aanwezig waren, het aantal jongens beneden de 14 jaar
en het aantal meisjes beneden de 12 jaar en tenslotte de aangetroffen vreemdelingen. De wijkmeesters, die voor de goede voortgang van de optekening
in hun eigen ressort verantwoordelijk waren, legden de belofte af om, als
· naar beste verrnogen Ult
. te voeren. 70
mannen van eer, de te 11mg
Stond de telling van 1795, als eerste van een lange reeks, onder toezicht
van een speciale commissie, bij de volgende bestandsopnamen zouden de
wijkmeesters van de huiszittende stadsarmen tot de algemene volkstelling
van 1829 uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun regenten opereren. De tellers konden niet rekenen op enige administratieve ondersteuning.
Men krijgt de indruk dat na de 'kostbare' telling van 1795 de behoefte aan
nauwkeurige, actue1e bevolkingsstatistieken in Amsterdam zelf gering is geweest. Op nonchalance wijzen allereerst verschillende opgaven die omstreeks 1800 met betrekking tot het inwonertal circu1eerden, maar die, zoals
Jean Henri van Swinden in 1804 heeft aangetoond, waardeloos zijn. De tellingen die in de jaren 1809-1812 zijn geproduceerd en die bijna al1e op een
zie1ental van circa 200.000 uitkomen, lijken een even onkritische instelling
te weerspiegelen. Bij een geringe waardering voor accuratesse ontstond al
spoedig een sterke neiging tot overdrijving; men begreep dat lage cijfers nadelig voor de betrokkenen kon uitpakken. Dit is te illustreren aan de hand
van enige voorbeelden. Naar aanleiding van de telling van 1809 1iet de parnassirn van de Hoogduitse israelieten de magistraat schriftelijk weten dat het
aantal leden van hun gemeente geen 18.900, zoals was vastgesteld, maar
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omtrent 25.000 beliep.71 Het aantal dat men voorstelde, is overigens niet onbelangrijk hoger dan het totaal aantal joden volgens de toch betrouwbare telling van 1795. Tekenend voor de macht van het 'getal' is eveneens het bezwaar dat omstreeks dezelfde tijd predikanten en ouderlingen van de 'Walsche
gemeente' bij de burgermeester aantekenden tegen 'het opgegeven montant
der zielen hunner gemeente ter gelegenheid van de onlangs gedane volkstelling, als vermenende dat het getal in plaats van 1093 zoude moeten zijn circa 2900 zielen'. Hoewel de Walen er niet voor terugschrokken fors te majoreren, zag het stedelijk bestuur geen beletsel een copie van hun brief 'braaf'
naar de drost van het departement Amstelland door te zenden.72
Willekeurig aandoende, ambtelijke procedures zullen voorts slordigheid
en onverschilligheid bij het verzamelen van de statistische gegevens in de
hand hebben gewerkt. Tot die gedachte geeft de census van 1811 aanleiding.
Bij schrijven van 4 februari van dat jaar verzocht de prefect van het departement Zuiderzee, vanwege een missive van Binnenlandse Zaken de dato 30
januari, het stadsbestuur v66r 15 februari bepaalde financiele gegevens en
opgaven aangaande de omvang en samenstelling van de bevolking te verstrekken. Binnen enkele dagen volgden nog nadere preciseringen. Niettemin
bleef onduidelijk welke cijfers de prefektuur over de bevolking verlangde.
Toen ongeveer twee maanden later 'een tabel na de welke nader de bevolking moet worden opgemaakt' was ontvangen, besloot de maire op vrijdag 5
april tot een 'opnieuw te doene volkstelling' op 9 tot en met 11 april. 73
Bij de tellingen in die tijd was het de gebruikelijke procedure dat de wijkmeesters de tabellen (formulieren) rondbrachten en deze, door de gezinshoofden ingevuld, een of twee dagen later ophaalden. Door rniddel van
streepjes namen zij de antwoorden voor de afzonderlijke gezinnen op verzamellijsten voor hun wijk over. Een algemeen, alle wijken omvattend overzieht werd op het Huiszittenhuis opgesteld. Blijkens de aanwezigheid van
zulke overziehten in het archief van deze instelling en ook weI op grond van
andere informatie was dat in elk geval in 1811 en bij volgende gelegenheden de gewoonte. Vervolgens werd al het beschikbare materiaal naar het
stadsbestuur gezonden.
Tot in het begin van 1812 verliepen die werkzaamheden steeds zonder
aanwijsbare moeilijkheden. Toen kwam er een kink in de kabel. Op maandag 17 februari van dat jaar hadden de regenten van het Huiszittenhuis aan
hun wijkmeesters het verzoek do en uitgaan de volgende dag tabellen voor
een telling, 'aan elke woning der ingezetenen een, zoo huizen als kamers, ieder in hunner wijk rond te brengen'. Vrijdags hadden ze de tabellen op te
halen en daarbij 'al hetgeen daarop alsdan niet ingevuld mogt zijn, zoo veel
mogelijk zelve in te vullen'. Daags ervoor echter, op 20 februari, kwamen
de regenten, die handelden op verzoek van de maire en van de adjunct-maire
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Changion, met een aanvullende instructie voor de wijkmeesters. De reden
was dat 'ingezetenen en wijkmeesters omtrent de behoorlijke invulling der
rondgezondenen tabellen in verlegenheid' waren. Onder verwijzing naar de
algemene doe1stelling, 'telling van alle ingezetenen dezer stad' -als expliciete medede1ing ontbreekt deze in de eerste instructie!-, verme1dt de circu1aire
74
puntsgewijs wat in concreto met de vragen werd beoogd. Deze interventie
1everde uiteraard de nodige vertraging op. Pas op de gewone vergadering
van 5 maart was regent J. van Halmae1, die voor het Huiszittenhuis de coordinatie en supervisie van de telling verzorgde, in de ge1egenheid zijn confreres te berichten dat de 'rondgezondene tabellen als nu allen teruggekomen
zijnde dese1ve op morgen of overmorgen ter secretarie [van de stad] zullen
gezonden worden' .75 Daarmee was de zaak echter nog niet tot een goed einde gebracht; binnen drie weken, op maandag 24 maart, richtte de maire het
schriftelijke verzoek aan de regenten bij een nieuwe telling behu1pzaam te
zijn. Moeilijk is aan de conclusie te ontkomen dat de telling van februari
ambtelijk als onbruikbaar ter zijde geschoven was.
De instructie aan de wijkmeesters voor de tweede telling in 1812 bevat enke1e formu1eringen die eerder niet waren gebezigd, maar naderhand weI
standaard tot de toelichting behoren.76 Was er tot dan toe normaal sprake
'eener opgaaf van het getal der zielen ' of van een 'telling van alle ingezetenen dezer stad', in het vervolg ging het om 'het doen eener nauwkeurige telling C... ) der ingezetenen dezer stad en dezelver jurisdictie'. Voorts mochten
de wijkmeesters voortaan, tot verlichting van hun taak, een beroep do en op
de collectanten om met de tabellen rond te gaan en aan de hand daarvan de
bewoners 'af te vragen '. Vermoedelijk is de tweede ronde beter geweest
dan de eerste, waarvan de cijfers weliswaar niet bekend zijn, maar de einduitkomsten van de tweede telling uit 1812, die weI beschikbaar zijn, laten
bij vergelijking met de homeostatische bevolkingstotalen enige verbetering
ten opzichte van de opgaven uit 1809 en 1811 bespeuren. Niettemin was het
bevolkingscijfer nog altijd te hoog, maar dat is, gezien de korte tijdsduur
tussen beide ronden, niet verwonderlijk. Een kentering was begonnen. De
volgende census, die van 1815, doorstaat de toets der kritiek met glans.
Voor Van Halmael, die met zijn confrere Wilmink voor het Huiszittenhuis
het toezicht op de operatie had uitgeoefend, was het na de onaangename gebeurtenissen in 1812 geen holle frase toen hij bij de aanbieding van het algemene bevolkingsoverzicht aan de Amsterdamse burgermeesters schreef:
'Wij vertouwen dat het aan de bedoeling ten volle zal beantwoorden, en
wij zijn, uit vergelijking van deze met vroegere telling en overtuigd, dat
dezelve met die accuratesse gedaan is, waarvoor zulk een omslachtig en
moeijelijk werk in een stad als deze vatbaar is. Wij althans van onze zijde hebben daartoe alles aangewend wat mogelijk is geweest' .77
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De dankbetuiging van het stadhuis in de richting van het Huiszittenhuis
voor het gepresteerde was uitgesproken hartelijk en werd door de regenten
78
met grote voldoening aanvaard.
De werkwijze die in 1812 nauwkeuriger werd en die voor 1815 tot die
goede en gunstige resultaten leidde, is bij de volgende tellingen tot en met
1849 nagenoeg zonder wijzigingen gevolgd. Vande eerste algemene volkstelling, die in november 1829 plaats yond, dateert weliswaar het gebruik dat
het gemeentebestuur een commissie ter voorbereiding instelde, maar aan de
feitelijke uitvoering veranderde daardoor hoegenaamd niets. In de commissie hadden namelijk ook twee regenten zitting namens de stedelijke armenhuizen, waaraan het feitelijke toezicht op het telwerk door de wijkmeesters
en collectanten bleef toevertrouwd. Dat was eveneens de figuur bij de censussen van 1839 en 1849.79
De ingrijpende wijzigingen die daarna in de organisatie van de censussen
zijn doorgevoerd, kwamen reeds eerder ter sprake. Het bijhouden van de bevolkingsregisters waartoe met ingang van 1850 alle gemeenten verplicht
waren, werd te Amsterdam rayonsgewijs door buurtmeesters en -commissarissen vervuld. De vroegere wijkmeesters en collectanten uit de armenverzorging hadden bij deze opzet het veld moeten ruimen voor functionarissen
met een meer publieke signatuur. Maar er was een duidelijke continuYteit
van oude gebruiken en gewoonten, zoals onder meer blijkt uit de verplichting van de buurtmeesters zeven maal per jaar een schaalcollecte voor de armen te houden en zonodig verklaringen van onvermogen at te geven. 80 Het
systeem van de decentrale, per buurt bijgehouden bevolkingsregisters sloot
aan bij de oude, tot dan toe bevredigende praktijk van de volkstellingen.
Toen de lopende registratie in 1859 evenwel onvoldoende nauwkeurig bleek
te zijn en vervolgens bij de volkstelling van 1869 werd vastgesteld dat er in
de atgelopen tien jaar nog altijd 10.000 mensen teveel in de stedelijke adrninistratie waren opgenomen, is tot een reorganisatie besloten. De functie van
buurtmeester kwam in 1873 te vervallen en de zorg voor de bevolkingsregisters kwam bij buurtsecretarissen te berusten. Afdoende was de remedie
niet. Pas na de concentratie van de bevolkingsboekhouding in een kantoor 81
in 1895- is een bevredigende kwaliteit van de 10pende registratie bereikt.
In het voorgaande is op verschillende manieren de betrouwbaarheid van de
volkstellingen te Amsterdam in de eerste helft van de negentiende eeuw getest. De algemene overweging voor dit onderzoek was natuurlijk dat precieze kennis van de omvang en van de loop van de bevolking voor de interpretatie van historische situaties en verhoudingen van groot belang is. Een meer
concreet motief was de homeostatische methode, waarmee reeds bij een eerdere gelegenheid de bevolkingsomvang voor Amsterdam in de periode
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1585-1865 was vastgesteld,82 voor de statistische periode vanaf 1795 zo
nauwgezet mogelijk te controleren. Thans mag op grond van de gepresenteerde, kritische beschouwingen de slotconclusie zijn dat deze methode voor
de onderhavige periode exacte en precieze uitkomsten heeft opge1everd.
Voorts is gebleken dat de problemen rond het begin van het stedelijke bevolkingsregister en aile kritiek die op de wijkmeesters van het oude armenbedelingsbestel ooit te berde is gebracht, niet mogen verhelen dat deze functionarissen de sinds 1795 in Amsterdam regelmatig terugkerende tellingen
van de ingezetenen over het algemeen met grote nauwgezetheid hebben uitgevoerd. AIleen de telling en van 1809, 1811 en 1812, op het eind van de
Franse tijd, zijn vermoedelijk door een gebrekkige organisatie slecht uitgevoerd en/of door de bevolking gesaboteerd. Vast staat dan ook dat de scepsis die bij herhaling over alle Amsterdamse volkstellingen v66r het midden
van de negentiende eeuw in het verleden is uitgesproken, wat de inwonertal83
len betreft niet op goede gronden berust en evenmin op juiste wijze is beargumenteerd.

NOTEN

*

Hartelijke dank geldt Dr A. Knotter van het Gemeentearchief van Amsterdam voor de
hulp bij het opsporen van de oorpronkelijke overzichten van de volkstellingen, Theo van der
Weegen van de sec tie Methoden van onderzoek maatschappijwetenschappen van de Kath. Universiteit Nijmegen voor diens controle van en berekeningen met die tellingen en collega proximus Dr A.E.M. Janssen voor diens tekstuele kritiek.
1
Zie voor een overzicht van allerlei schattingen H. Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid in Amsterdam 1540-1860. Een relaas over demografie, economie en sociale politiek van
een wereldstad (Amsterdam/Dieren, 1985) 234-236. Yoor de opvattingen omtrent Kersseboom
en Struyck lijkt de volgende uitspraak van de commissie voor de Amsterdamse volkstelling van
1795 lang van invloed te zijn geweest: 'Kersseboom schatte in 1740 het getal der inwoners van
deze stad op 240.000 zielen, de joden "er niet onder begrepen", zich hier op grondende dat "er
jaarlijks alhier 7000 kinderen ter waereld komen en "er 35 maal zo veele inwooners zijn als
men kinderen telt die jaarlijks wordt (sic) geboren. Doch dat die reede van 35 tot 1 te groot is
lijdt geen twijfel: misschien zoude men geen 28 malen moeten neemen. Doch Struyck, die alles
wat Amsterdam betreft met aile mogelijke ornzichtigheid jaaren achtereen heeft nagegaaan, getuigde in 1754 dat het hem zeer waarschijnlijk voorkwam , dat er toen geen 200.000 menschen
in Amsterdam waeren. Of sederd dien tijd de volkrijkheid toe- of afgenomen is, zullen ondergetekenden niet beoordelen' (J.P. Farret, A.G. Yerster en J.H. van Swinden, Rapport over de telling van het volk van Amsterdam, gegeeven aan de representanten van het zelve volk op den
20sten oktober 1795 (Amsterdam, 1795) 5 6).
Aanvankelijk had Kersseboom de bevolking op 240.000 gesteld. Pas later verhoogde hij dit
aantal tot 260.000. Yoor de aanvaardbaarheid van het aanvankelijke inwonertal van 240.000
van Kersseboom en van dat van Struyck zie Nusteling, o.c., 32 en 201 (noot 3).
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O. van Rees, 'Het collegie van Adriaan Kluit over de statistiek van Nederland', in: Tijd2
schrift voor staathuishoudkunde en statistiek, 12 (1855), 245-262 en S. Vissering, 'De statistiek aan de Hoogeschool', in: De Gids, 41 (1877) dl. 4, 244-258. Voor Kluit is voorts te raadplegen A. Th. van Deursen, 'Geschiedenis en toekomstverwachting. Het onderwijs in de statistiek aan de universiteiten van de achttiende eeuw', in: P.A.M. Geurts en A.E.M. Janssen, Geschiedschrijving in Nederland. Studies over de historiograjie van de Nieuwe Tijd, dl. 2
(,s-Gravenhage, 1981) 126-129, en E.O.G. Haitsma Mulier en G.A.C. van der Lem, ReperlOrium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 (Den Haag, 1990) no. 271.
3
Zie Vissering, o.c., 250.
4
Nieuw Nederlandsch Biograjisch Woordenboek (=NNBW), dl. ill (Leiden, 1914) kol.
1366-1367.
5
Vissering, o.c., 252.
H. Diederiks, Een stad in verval. Amsterdam omstreeks 1800 demograjisch, economisch,
6
ruimtelijk (Meppel, 1982) 14. Voor inwonertallen voor Amsterdam die op de periode v66r
1795 betrekking hebben en die na het verschijnen van het boek van Diederiks zijn geproduceerd, zie Nusteling, o.c., 7-35 en 240.
7
Algemene Konst- en Letterbode van 1804, 180.
8
Zie NNBW, IV, kol. 1290.
9
Algemeene Konst- en Letterbode van 1804, 182-187.
10
Ibidem, 353-392.
11
De resultaten van de telling vindt men behalve in de eerder genoemde Nederlandsche
faarboeken van 1795 in J. Farret, A.G. Vester, I .H. van Swinden, Rapport over de telling van
het yolk van Amsterdam (Amsterdam, 1795). Er zij op gewezen dat de uitkomst van 217.024
ingezetenen afwijkt van de getelde of feitelijke bevolking, aangezien de 1.458 'Iogerend vreemden' die bij de telling genoteerd waren in dat totaal niet begrepen zijn.
12
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,354-356,364. Zelf had de commissie (Farret, Verster,
Van Swinden, o.c., 6) geschreven:
'De reede welke bij de christen en het getal door de telling opgegeven geringer doet zijn dan
het waare, heeft insgeJijks plaats bij de jooden, en uit hoofde hunner talrijkheid in bekrompen
woningen nog meer: zo dat de ondergeteekenden geene zwaarigheid zouden maken om het getal der jooden in de telling op 20.335 gesteld, op 21.000 in een rond getal te brengen en dus alle
de inwooners te zaamen op 221duizend, onder welke 200.000 christenen "er deokeJijk zullen
zijn""
13
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,357-358.
14
Een document (GAA (=Gemeentearchief van Amsterdam), AZ, inv. no. 553.,bijl. 235)
verrneldt inderdaad voor 1796 een inwonertal van 200.560 mensen, exclusief militairen. De
'telling' is dus in 1796 gehouden. H. Diederiks, Een slad in verval (Amsterdam, 1982) 63, vermeldt voor dat jaar een telling met als uitkomst 200.650 [sic] personen. Nieuwenhuys spreekt
voor datzelfde jaar over een onvolledige telling ad 200.560 inwoners (vide infra par. 2).
15
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,358-359.
16
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,360-365. Citaat p. 365. Aan de aangehaalde zinsnede voegt Van Swinden nog toe dat tellingen altijd wei lager uitvielen dan 'ingebeelde begrootingen'. Deze uitspraak is echter te apodictisch. Het is in ieder geval zeer opmerkelijk dat zowel
de bevolking van Amsterdam als die van geheel Holland juist in de voorgaande jaren sterk was
verminderd. Zie H.P.H. Nusteling, o.c., 33,240, en van dezelfde, 'Periods and caesurae in the
demographic and economic history of the Netherlands, 1600-1900', in: Economic and social
history in the Netherlands, 1 (1989),87-117, m.n. 101.
17
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,370.
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18
De sterfte is naar mijn berekeningen gemiddeld 38,28%0 voor de periode 1776-1800. Zie
-mede voor de bevolkingsaantallen in die jaren- Nusteling, Welvaart, 240 en 242 en voorts hieronder par. 3.
19
Het aandeel van de joden onder de overledenen (exclusief de doodgeborenen) bedroeg
8,0%, terwijl volgens de census van 17959,4% van de Amsterdammers joods was.
20
Alg. Konst- en Letterbode van 1804, 185.
21
Diederiks, o.c., 50-51.
22
Alg. Konst- en Letterbode van 1804,374.
23
Ibidem, 375.
24
Volgens de joodse lijsten van besnijdenissen en van geboorten lOU slechts 4 11 5% van de
pasgeborenen in Amsterdam tot deze bevolkingsgroep hebben behoord. Zie Nusteling, Welvaart, 23-25, m.n. 23.
25
In ieder geval was het aantal doodgeboren kinderen -althans in de statistiek- op het eind
van de achttiende eeuw lager dan een halve eeuw later. Zo deelt A. H. Israels in zijn artikel
'Over de sterfte der kinderen in de drie eerste levensjaren gedurende de laatste dertig jaren te
Amsterdam', in: Tijdschrift der Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst
1 (1850), 171-172, mede dat er volgens Van Swinden in 1778-1797 te Amsterdam gemiddeld
212 kinderen per jaar dood geboren waren en volgens C.J. Nieuwenhuys 222 per jaar in 17741813 tegen meer dan het dubbele -452 jaarlijks- in de afgelopen 26 jaren.
26
A/g. Konst-en Letterbode van 1804, I, 389. Overigens lijkt onder andere bevollcingsgroepen omstreeks 1800 de praktijk eveneens brede verspreiding gevonden te hebben om pasgeborenen soms zelfs tot hun twaalfde jaar- aan minnen op het platteland toe te vertrouwen . Zie N.S
Calisch, Liefdadigheid te Amsterdam (Amsterdam, 1851) 59-62,104-106. Deze schrijver benadrukt weliswaar de voorkeur voor uitbesteding op het platteland van wezen en vondelingen die
10 jaar of ouder waren, maar toch moet het onderbrengen van pasgeborenen door stedelingen
buiten hun eigen omgeving op het eind van de achttiende eeuw en in de eerste helft van de negentiende eeuw een veel voorkomend verschijnsel zijn geweest. Zo wordt in de toelichting van
de Uitkomsten van de derde tienjaarlijkse volkstelling op 19 november 1849 Cs Gravenhage,
1853) X, opgemerkt: 'dat dikwijls kinderen uit de steden naar het platte land bij minnen worden
gelOnden, waardoor het getal kinderen van jeugdige leeftijd ten platte lande verhoogd wordt.'
27
Het werk Proeve eener geneeskundige plaatsbeschrijving van Nieuwenhuys is in vier
delen te Amsterdam in 1816-1820 gepubliceerd. Zie hiervan deel I, 236-248.
28
Cfr Alg. Konst- en Letterbode van 1815,286-287.
29
Nieuwenhuys, o.c., 243-244. Voor de periode 1774-1815 gaat deze schrijver op grond
van een zeer ruwe becijfering uit van een gemiddelde bevolking van 205.000 (ibidem, 248249), die naar mijn homeostatische gegevens 205.000-210.000 geweest lOU zijn. Het verschil is
dus niet groot. In dit licht bezien moet het aantal van circa 222.000 inwoners dat Nieuwenhuys,
met de berekeningen in een voetnoot voor 1812-1815 incluis, presenteert (ibidem, 249 250),
weI foutief zijn . Heeft de auteur, door een bestaande levensverwachtingstabel toe te passen, de
verhoudingen van 1795, toen de stad ongeveer 220.000 inwoners telde, naar 1812-1815 getransponeerd? Indien Amsterdam in die vier jaren 180.000 ingezetenen telde, zoals naar mijn
mening het geval is geweest, kan de levensverwachting bij geboorte moeilijk
jaren, 4 maanden en 20 dagen, lOals Nieuwenhuys aanneemt, geweest zijn, maar zal ze vanwege een dan
geldend sterftecijfer van bijna 45%0 niet veel meer dan 22 jaar belopen hebben.
30
1. de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderland,
hare oorzaken en de middelen die tot hare vermindering zouden kunnen worden aangewend
(Haarlem, 1860) tabel IX a, XI fen g, noemt behalve voor september 1798 (199.737) nog inwonertaUen voor 1804 (197.000) en 1805 (217.024). Volgens Herman Diederiks, o.c., 19, lOU
er ook een telling in 1810 (200.430) geweest zijn. De uitkomst die hij voor dat jaar geeft is
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evenwel exact de opgave die Nieuwenhuys -ook conform de aangetroffen archivalische bescheiden- v~~r 1811 vermeldt. Het getal bij Diederiks voor het jaar 1811 is aanzienlijk hoger,
namelijk 210.628, en blijkt archivalisch niet traceerbaar. Zou dat getal soms de eerste telling
van 1812 -zie par. 6- betreffen?
31
Opgaven der bevolking van het Koninkrijk der Nederlanden Cs Gravenhage, 1827)
Voorberigt, 27. Het verschil kan echter niet groot zijn. In 1815 was het inwonertal voor Nederland (inclusief Limburg) 2.203.191 en in 18302.613.487 (zie E.W. Hofstee, De demografische
ontwikkeling van Nederland in de eerste herlft van de negentiende eeuw. Een kritisch-demografisch en sociologische studie (NIDI publica tie 2, 1978), 190), zodat uitgaande van de bevolkingsgroei in die vijftien jaar en aannemend dat de telling van 1815 v~~r de helft opgaven van
een jaar ervoor betreffen, de eerste telling met 13.()()O vermeerderd zou moeten worden. Vermoedelijk is zo'n ophoging aan de roy ale kant.
32
Deze auteur maakt in elk geval gebruik van de telling van 1815. Zie J.C. Ramaer, 'Middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans', in: Tijdschrift Kon. Ned. Aardrijksk.
Genootschap, 2e ser. 38 (1921), 200-201.
33
J.C.G. Evers, Bijdrage tot de bevolkingsleer van Nederland Cs-Gravenhage, 1882) 4-5.
34
C.E.M. van Gelder, Enige kanttekeningen bi) demografische gegevens van Nederland in
de )aren 1804-1828 (Mededeling no. 3 van de afdeling Historische Geografie ,Geografisch Instituut Utrecht, 1965) 7-9.
35
Zie Nusteling, 'Periods and caesurae', 100, 115 noot 35.
E.w Hofstee, O.c., 207 tabellO.
36
37
Hofstee,o.c., 168-170.
lM.M. de Meere, Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland geduren38
de de eerste helft van de negentiende eeuw Cs-Gravenhage, 1982) 46. Moeilijk is te begrijpen
hoe De Meere (32) voor de periode 1815-1850 de economische groei (=toeneming van het nationale inkomen per capita) vooral na 1825-1830 kan plaatsen, daar het pauperisme in diezelfde
tijd juist toegenomen is. Wanneer men dit bezwaar afdoet met te spreken over een ongunstiger
wordende verdeling van het nationale inkomen over brede lagen van de bevolking -hetgeen
overigens naar mijn mening een aanduiding is van een baisse-periode-, dan blijft nog de vraag
te beantwoorden hoe er een lichte verstedelijking kon zijn in de jaren 1815-1830, terwijl deze in
het volgende decennium volstrekt ontbrak (ibidem, 35).
39
Omstreeks 1785 kwam nog 25% van de te Amsterdam huwenden uit het buitenland. Dit
percentage geldt voor de gehele tweede helft van de achttiende eeuw. Zie Diederiks, o.c., 110,
en Nusteling, Welvaart, 44. Naar een mede op deze gegevens gebaseerde, globale schatting zou
toen omstreeks 10% van de bevolling van buiten de Republiek afkomstg zijn geweest In 1849
bedroeg het aandeel v~~r Nederland slechts 4% (Diederiks, o.c., 117). Het laatste gegeven
maakt het niet onaannemelijk dat v66r 1830 de immigratie groter was dan daama.
40
Ibidem, 25-26.
41
GAA, AZ, inv. no. 553, bijl. 375.
42
Hofstee, o.c., 205. Globaal berekend was hetjaarlijkse geboortentekort voor Noord-Holland in 1807-18107,4%0 tegen 4,7%0 in 1811-1814.
43
Diederiks, o.c., 1-4.
44
Diederiks, o.c., 22. De vele huwelijken omstreeks 1730 en 1780 zouden, zo merkt Diederiks op, tot een vermeerdering van het aantal jonge kinderen hebben geleid, die meer dan andere leeftijdsgroepen kwetsbaar voor ziekte waren en van een hoge mortaliteit te lijden hadden .
45
Diederiks, o.c., 23, 116,236.
De veranderingen in de aantallen huwelijkssluitingen op korte termijn zijn inderdaad on46
voldoende nauwkeurige indicatoren; de huwelijken over een langere periode dienen als maatstaf genomen te worden. Zeker zijn voorts de aantallen overledenen -in 1815 waren deze 25%
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minder dan die in 1808- op zich een te ruwe aanduiding en niet zonder aanvullende gegevens
geschikt voor het vaststellen van wijzigingen in de omvang van de stedelijke bevolking. Behalve door een vermindering van de bevolkingsomvang kunnen lagere sterfteaantallen ook veroorzaakt zijn door een daling in de sterfte vanwege minder geboorten en vanwege verbetering van
de algemene gezondheidstoestand dank zij een wat gunstiger (lager) prijsniveau. Cfr Diederiks,
o.c., 265 .
47
Diederiks, o.c., 265-266. Diederiks spreekt hier over 1811 in plaats van 1813.
48
Diederiks, o.c., 263-267.
49
Ibidem, 240.
50
Zie Nusteling, o.C., 263-265.
51
Diederiks (o.c., 146) schrijft: 'Bij de invoering van iets nieuws werd er volledig en nauwkeurig te werk gegaaan, maar bij herhaling was ofwei de ijver van de tellers of ambtenaren gedaald, ofwei de bevolking was registratiemurw. Men kende de gevolgen en ontdook de registratie'. Slechts zij hierbij aangetekend dat ontduiking zowel te hoge als te lage tellingen tot gevolg
kan hebben.
52
De volgende aantallen individuele 'uitschieters' zijn voor de verschillende wijken in de
reeks censussen vastgesteld:
1828
1829
1829
1815
1821 1826
1809
1811
(febr) (nov)
O. Zijde
8
7
1
2
2
3
5
10
N. Zijde
1
6
0
0
0
3
8
4
Samen
9
13
2
2
6
13
14
De individuele uitschieters per wijk (verdeeld naar Oude Zijde en Nieuwe Zijde) zijn rechtstreeks van de gegevens in bijlage LA afgeleid. De heer Theo van der Weegen kwam bij eliminatie van uitschieters aan de hand van bestaande statistische technieken, die deze zo vriendelijk
was voor mij toe te passen, voor de eerste drie tellingen tot de volgende uitkomsten: 1809
201.517 (census 201.714), 1811 197.036 (census 200.430) en 1815 180.028 (census 180.179).
Op grond daarvan is dus aileen voor 1811 enige afwijking te bespeuren. Voor 1809 en 1811
zijn er evenwel in de door Van der Weegen berekende frequentieverdelingen van de relatieve
verschillen in de opgaven voor de wijken bij opeenvolgende censussen saillante uitschieters.
53
Een dergelijke fout is vermoedelijk aanwezig bij de wijken 66A en 66B in februari 1829
en november 1829.
54
Gesteld dat het juist is dat de verhouding sub (3) van staat 2 idea liter op 1,0 zou moeten
uitkomen dan zou de afwijking voor 1811, aangenomen dat de bevolkingsvermindering tussen
1809 en 1811 geen 0,64% maar 1,55% bedroeg, maximaal 10,17% zijn geweest zijn en de bevolkingsomvang voor bedoeld jaar in plaats van 200.430 inwoners 181.922.
55
Nusteling, o.c., deel 1. Van dezelfde auteur, 'La population d' Amsterdam de la fm du
XVIe siecle au debut du XIXe siecle. Une methode de reconstitution', in: Population, 41
(1986), 961-977 en H.P.H. Nusteling en Th. van der Weegen, 'Dopen en trouwen en de bevolkingsomvang van Friesland in de periode 1655-1794', in: It Beaken. Tydskriftfan de fryske akademy, 46 (1984), 105-138.
56
De homeostatische gegevens in de staat zijn afgeleid van de cijfers per interval van
vijf jaar, zoals ze gepubliceerd zijn in Nusteling, Welvaart, 240-241. De afleidingen zijn als
voigt uitgevoerd:
- begin okt. 1795: (225.104[ 1791-95)!232.873[ 1786_90))4.5/10 * 225.104 = 221.693
(186.078[1806-10)/193.471[1801-5))5/10 * 186.078
- eind 1810:
182.488.
(186.078[ 1801-10)/193.471 [1801_5))11/10
- eindl815:
(= 178.269 [eind
1813]) * 186.078*(182.050[ 1816-20)/178.269)419
179.940.
(197.991[ 1821-5)/182.050)7/10 * 182.050
193.067.
- eind 1821:
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- eind
- eind
- eind
- eind

1826:
1839:
1849:
1859:
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(202.106[1826-30)/197 .991)7/10 * 197 .991
(217.536[1841-5)1206.311[1836-40])3/10 * 206.311
(229.716[ 1851-51!223.092[ 1846_50])3110 * 223.092
(241.952[1861 -5)1234.957[1856-60])3110 * 234.957

200.863.
209.616.
225.059.
237.034.

57
Een overzicht van de census van 1812 vindt men in GAA, PA 349, inv. no 306, bijl. no
19. De in de tekst niet besproken telling van 1808, die de samenstelling van de huishoudens betreft en geen bevolkingstotaal vermeldt, kan zoals hieronder in bijlage 3 is uiteengezet zeer weI
correct zijn.
58
Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de
hoofdstad van de jaren '50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam, 1965) 105 (citaat), 107, 110.
59
H. Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam, dl5 Stilstaand getij 1795-1848 (Utrecht- Antwerpen, 1973) 14. en S. Hart, Bronnen voor de historische demagrafU! van Amsterdam in de 17de
en 18de eeuw (InIeiding gehouden op 24 mei 1965 voor de Historisch Demografische Kring, in
stencil) I.
60
Van Tijn, o.c., 106. Die aanpassing van de census van 1849 door Van Tijn en de daarop
gebaseerde conclusies heb ik overigens vroeger reeds verworpen. Zie H.P.H. Nusteling, De
Rijnvaart in het tijdperk van stoom en steenkool 1831 -1914 (Amsterdam, 1974) 209-210.
61
Van Tijn, o.c., 104-105.
62
Van Tijn, o.c., 105-106.
63
'De vroegere onderscheiding tusschen wettige of gedomicilieerde en [getelde of) feitelijke bevolking, welke in de toepassing tot vele moeijelijkheden had aanleiding gegeven, is thans
vervallen , doordien de bevolking-registers, vernieuwd bij Zijner Majesteits besluiten van 3 November 1861 (Staatsbladen n is 94 en 95), met de voorschriften der jongste telling in verband
zijn gebragt' (Uitkomsten volkstelling 1859, dll, VI).
64
Uitkomsten volkstelling 1849, dll Cs-Gravenhage, 1852) I.
65
Zie Uitkomsten volkstelling 1859, dl I Cs-Gravenhage, 1863) VI.
66
Wanneer men met de in de tekst gegeven omschrijvingen rekening houdt, dan is voor
1849 en 1859 het volgende overzicht op te stellen:
1849
1859
1849
Van Tijn
volkstellingen
A. gewone aanwezigen
B. tijd. aanwezigen
C. doortrekkenden

217.994
5.205
836

238.392
2.956

242.000
5.205

D. getelde of fei!.
bevolking.
E. hom. bev.*I00/D

224.035

241.348

247.000'

100.49

98.04
altern.op
Van Tijn

II

A. gewone aanwezigen
B. tijd. afwezigen
C. max. overgeslagen

217.994
3.284

238.392
4.912

D. werkelijke bey.
E. hom.bev*100/D

221.278
101.72

243.304
97.41

217.994
3.284
b
5.420
c
226.698
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Ten onrechte noemt Van Tijn (o.c., 106, 108) deze categorie de 'werkelijk' in Amsterdam wonenden. Daar zij zowel de tijdelijk aanwezigen als de tijdelijk afwezigen omvat, behoort ze noch tot de onder I, noch tot de onder II gehanteerde officiele bevoikingsdefinities.
b
Tot dit aantal komt men door op het getal van 25 .647 person en die de buurtcollegien als
ten onrechte bij de telling van 1849 overgeslagen aangemerkt hadden, 20.227, als zijnde het
aantal personen dat bij de census van 1859 teveel in de bevolkingsregisters ingeschreven bleek
te zijn, in mindering te brengen .
C
De einduitkomst bij een logisch verantwoord alternatief volgens de gedachtengang van
Van Tijn wijkt dus niet veel af van de 'getelde of feitelijke bevolking' van 1849 (zie I.D 1849).
67
Verslag van de gemeente Amsterdam over 1859, 3.
68
Het betreft 12.038 en 8.189 mensen die respectievelijk in 1862 en 1864 uit de registers
verwijderd zijn, tesamen dus 20.227 personen. Zie hiervoor (de eerste bladzijde van) de Amsterdamse gemeenteverslagen van 1862 en 1864 die te vergelijken zijn met desbetreffende gegevens in de verslagen in het jaar ervoor. Zie ook Van Tijn, o.c., 107. In 1861, 1866 en 1867
zijn om andere redenen nog de namen van 1.754 personen uit het register verwijderd (zie de
desbetreffende verslagen van de gemeente Amsterdam).
69
Interessant is dat blijkens het Amsterdamse gemeenteverslag over 1862 (p. 1) 156 personen die door de gemeente als ten onrechte niet bij de telling van 1859 geregistreerd zijnde aan
het bevolkingsregister waren toegevoegd volgens de provincie wei in de census voor Amsterdam waren meegeteld. Deze constatering aileen al maakt de correcties die in het begin van de
jaren vijftig als zogenaamde lacunes in de volkstelling van 1849 in het bevolkingsregister zijn
doorgevoerd, dubieus.
70
Farret, Verster en Van Swinden, o.c., 9-10.
71
Zie Nusteling, Welvaart, 250-251.
72
GAA, Nieuw Sted. Bestuur, inv. no 214, fol. 200. Voar doorzending van de brief zie het
missivenboek fol. 509.
73
GAA, Nieuw Sted. Bestuur, inv. no 216, verbaal fol. 58, 67, 162 en 171. Zie voorts bijlage4.A.
74
Zie bijlage 4.B en GAA, PA 349, inv. no 306, p. 9 (gew. verg. donderdag 20 februari
1812).
75
GAA, PA 349, inv. no 306, p. 16. In de marge van de tekst staat vermeld 'naar de thesaurie' . Bescheiden omtrent deze telling zijn evenwel noch in het archief van de stad, noch in dat
van het Huiszittenhuis aangetroffen.
76
Zie de desbetreffende tekst in bijlage 4 sub B en vergelijk deze met eerdere en latere instructies, die in dezelfde bijlage zijn opgenomen.
77
GAA, AZ, 1815/237. Brief van 18 febr. 1815.
78
GAA, PA 349, inv. no 306, p. 183.
79
GAA, PA 349, inv. no 308, verslag d.d. 5 november 1829 van de twee vertegenwoordigers van de Huiszittenhuizen in de voikstellingsconunissie van 1829 aan de mederegenten. Zie
verder Van Tijn, o.c., 104.80
Volgens het reglement voor de buurten der stad Amsterdam dat op 21 december 1850 werd
afgekondigd (zie GAA, bibliotheek no H 916), was het stadsgebied voortaan verdeeld in 50
buurten. Deze waren al naargelang hun grootte in meer of minder afdelingen, met ieder een eigen buurtmeester, opgesplitst. De buurtmeesters oefenden samen met de buurtconunissaris in
het 'buurt-kollegie' het toezicht uit over de buurt. Een belangrijke taak van de buurtmeester was
onder meer het bijhouden van een bevolkingsregister voor zijn afdeling. Op zijn beurt hield op
basis van de gegevens van de buurtmeesters v~~r de verschillende afdelingen de buurtconunissaris de registratie voor de gehele buurt bij, terwijl de ambtenaar van de burgerlijke stand dubbelen van de buurtregisters, dat aldus een overzicht hood voor de gehele stad, op basis van
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maandelijkse informatie aanvulde. Tweemaal per jaar dienden de wijkmeesters in gezelschap
van een coli ega door hun afdelingen rond te gaan om te controleren en of de gevorderde aangiften door de bewoners inderdaad waren gedaan. Zie ook het AlgeTlU!en Handelsblad van 29 april
1968.
81
Ibidem en S.R. de Miranda, Amslerdam en zijne bevolking in de negenliende eeuw (Amsterdam, 1921) 15.
82
Zie Nusteling, Welvaarl, deell en van dezelfde, 'La population d' Amsterdam' .
83
Voor onderdelen van de tellingen behoeft de uitspraak, zoals in het voorgaande al tot uitdrukking gekomen is, niet te gelden . Zo stoot men in bijlage l.B soms op merkwaardig aandoende gegevens. In de lijn van mijn betoog ligt dat het aandeel van de mannelijke bevolking in
de onbelrouwbare tellingen van 1809 en 1811 wat wisselvallig is, maar voor 1815 zou men nu
niet direct een ratio van 1,05 als verhouding van de gehuwde mannen:gehuwde vrouwen verwachten.
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BIJLAGE 1.

A. Bevolkingsaantallen voor Amsterdam onderverdeeld naar de wijken volgens de
volkstellingen in de periode 1795-1829.
deeVwijk
Oude Zijde

okt.
1795

OZ 1
OZ 2
OZ 3
OZ 4
OZ 5
OZ 6
OZ 7
OZ 7A
OZ 7B
OZ 8
OZ 8A
OZ 8B
OZ 8e
OZ 9
OZ10
OZ 11
OZ12
OZ 13
OZ14
OZI5
OZ16
OZ 17
OZ18
OZ29
OZ20
OZ21
OZ22
OZ23
OZ24
OZ25
OZ26
OZ27
OZ28
OZ29
OZ30
OZ31
OZ31A
OZ31B
OZ32
OZ33
OZ33A
OZ33B
OZ34
OZ35
OZ35A
OZ35B

720
1898
2043
1463
4193
3312
(4295)
1586
2709
(5509)
2440
1803
1266
3791
1595
559
695
1153
966
1628
719
1578
1740
1506
380
2670
1090
1359
1044
533
4535
896
1976
1625
3621
(5868)
2804
3064
1540
(6000)
3230
2770
1877

subtotaalOZ

75123

633
113

april
1811

febr.
1815

sept.
1821

okt.
1826

jan.
1828

juli
1829

1829

703
703
1891
1839
1963
1754
1389
1477
4114
3716
3178
3366
4610 (4245)
1516
2729
4992 (4908)
2120
1772
1016
3620
5382
1520
1559
704
675
752
738
1089
1088
912
938
1520
1628
738
751
1703
1690
1580
1341
1456
1358
409
383
2179
2065
1181
1137
1203
1225
1045
973
534
538
3523
2791
824
856
1844
1393
1542
1514
3331
3460
4763 (4703)
2406
2297
1591
1617
6322 (6019)
3451
2568
1818
1881
(746)
368
138

669
1823
1638
1323
3291
2702

732
1960
1803
1384
3154
2759

740
1916
1804
1493
3459
3409

738
1941
1733
1587
3605
3354

720
1962
1955
1631
3739
3203

736
1793
1933
1592
3895
3167

1558
2528

1553
2723

1599
2931

1550
2858

1730
2546

1789
3266

2160
1722
989
2791
1416
869
707
983
875
1627
676
1524
1538
918
314
1914
1035
1144
841
499
2377
803
1973
1374
3043

2368
1873
996
3147
1585
556
729
1158
968
1613
768
1978
1659
1469
344
2050
1193
1230
947
555
2766
792
2031
1502
2866

2547
1945
968
3590
1629
558
719
1208
924
1663
740
1663
1768
1598
383
2181
1223
1353
846
582
2809
861
1707
1664
3141

2690
1718
964
2949
1715
525
727
1249
1095
1690
530
1768
1755
1639
398
2060
1204
1363
968
595
3051
868
1474
1674
2784

2701
1957
939
3472
1707
568
730
1230
1356
1618
667
1760
1704
1666
412
2292
1208
1318
930
570
3018
857
1666
1626
3169

2591
1225
1298
3564
1658
602
745
1244
1090
1737
841
1756
1824
1689
373
2378
1260
1443
987
556
3002
894
2073
1594
3080

2190
1850
1450

2185
1975
1422

2265
2057
1607

2368
2084
1702

2395
2085
1691

2410
2084
1792

3267
2603
1706
479
289
100

3270
2593
1811
(506)
283
117

3394
3640
2022

3531
2845
2045

3544
2572
2186

3337
2857
2027

321
149

303
149

271
159

286
153

63099

66867

71076

69846

71530

72621

maart
1809

71302

69937

nov .
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deel/wijk
Nieuwe Zijde
NZ 1
NZ 2
NZ 3
NZ 4
NZ 5
NZ 6
NZ 7
NZ 8
NZ 9
NZI0
NZ 11
NZ12
NZ 13
NZ14
NZ 15
NZ16
NZ17
NZI8
NZ19
NZ20
NZ21
NZ22
NZ23
NZ24
NZ25
NZ26
NZ27
NZ28
NZ29
NZ30
NZ31
NZ32
NZ33
NZ34
NZ35
NZ36
NZ37
NZ38
NZ39
NZ40
NZ41
NZ42
NZ43
NZ44
NZ45
NZ46
NZ47
NZ48
NZ49
NZ50
NZ51
NZ52
NZ53
NZ54
NZ55

okt.
1795

maart

557
469
364
478
337
309
320
336
777
1066
1726
1213
1473
1136
1581
950
947
446
498
440
899
319
740
631
619
420
845
1031
778
951
1759
685
850
661
877
1048
1046
2171
1968
1034
839
1021
959
1049
1235
730
802
800
805
1576
1108
598
918
921
1847

641
486
323
404
345
331
315
348
745
1305
1795
1385
1339
1118
1777
840
905
401
489
401
913
327
679
582
619

1809

444

940
909
655
897
1706
682
849
644
817
1068
1119
1955
1895
1103
814
1069
953
1111
1301
747
805
764
790
1525
1041
607
874
889
1844
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april
1811

febr.
1815

sept.
1821

okt.
1826

jan.
1828

juli
1829

nov.
1829

566
483
304
396
326
336
299
345
692
1115
2210
1230
1180
1150
1576
874
870
427
473
406
871
288
713
588
656
458
860
1028
622
972
1747
637
808
668
769
1031
1118
1826
1846
1269
800
985
943
1049
1281
754
740
695
760
1579
1706
636
819
911
1760

548
441
348
381
264
302
275
299
643
1192
1517
1110
1044
1070
1361
836
903
413
436
385
769
236
692
504
533
403
795
1043
600
886
1583
662
737
656
746
999
995
1990
1768
954
754
935
849
941
1247
679
776
665
728
1385
1005
547
763
747
1544

591
461
315
401
274
264
318
355
685
1029
1514
1092
1092
1141
1331
828
921
424
455
426
749
252
682
556
575
451
846
1126
604
1062
1651
708
838
651
803
1125
1080
1968
1836
1018
740
968
966
1027
1347
722
794
746
763
1437
1108
643
888
843
1604

627
469
350
399
297
259
318
359
726
1209
1482
1063
1122
1051
1558
894
915
452
485
390
773
309
754
538
614
417
1065
1554
640
1003
1713
815
831
653
798
1174
1129
1996
1952
1034
851
1013
896
1113
1347
634
870
701
781
1452
1076
647
910
889
1771

696
504
370
392
316
259
331
374
708
1126
1512
1102
1195
1154
1840
843
907
446
477
420
758
298
778
561
616
450
903
1237
633
953
1890
765
839
693
794
1516
1130
2019
1936
1093
829
1017
925
1113
1301
759
778
704
758
1547
1144
620
876
854
1770

681
484
332
389
317
263
378
361
742
1116
1377
1007
1217
1110
1520
890
822
424
460
400
795
299
779
559
605
452
901
1275
655
964
1906
864
907
659
840
1233
1167
2071
1938
1113
957
1025
987
1072
1318
771
796
748
764
1525
1396
648
904
884
2004

659
440
366
438
285
248
335
360
737
1029
1449
1052
1157
1239
1477
861
958
452
505
418
791
309
762
533
612
480
958
1233
691
1010
1884
796
887
657
832
1147
1171
1746
1902
1138
881
1004
996
1087
1315
787
829
795
729
1560
1064
637
940
888
1791
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ok!.
1795

maar!
1809

april
1811

febr.
1815

sept.
1821

ok!.
1826

jan.
1828

juli
1829

nov.
1829

795
1682
1563
1267
954
1372
2028
1581
(3444)
1693
1751
2753 (2712)
1656
1056
7692 (7432)
2141
5291
2145
2278
3174
2961
1884
1708
1906
1753
2246
2246
2325
2361
2155
2092
1862
1808
1771
1708
1579
1513
1803
1859
1919
1943
2391
2457
2795
2890
2487
2696
1916
2047
1683
1664
1733
1780
2041
2189
1727
1665
2005
2015
1238
1333
2055
2057
1583
1585
1599
1540
986
991
1331
1279
543
543
1015
1038
1136
1152
922
995

734
1543
1334
1108
829
1170
1714
1412

793
1718
1404
1150
915
1302
2009
1528

733
1729
1449
1257
932
1347
2191
1899

775
1647
1478
1263
902
1372
2628
1824

724
1787
1381
1236
928
1365
2046
1555

779
1772
1534
1281
944
1417
2237
1469

1365
1674

1867
1810

1900
1940

1893
1876

1929
1932

1976
1938

1550
958

1948
1069

1728
11 10

1666
1069

2015
1059

1863
1095

1983
4665
2176
2489
1521
1628
1865
2063
1965
1539
1678
1467
1712
1713
2137
2367
2341
1859
1694
1644
1843
1551
1630
1115
1804
1485
1378
1067
1124
520
855
1105
822

1969
4477
2305
2843
1622
1750
2054
2358
2229
1761
1871
1590
1824
1811
2304
2359
2200
2053
1835
1727
2178
1465
1661
931
2146
1614
1432
1090
1024
611
770
1153
969

2379
2961
2420
3002
1602
1822
2142
2530
2241
1831
2047
1691
1961
1955
2417
2517
2440
2403
1902
1981
2286
1542
1778
1123
2260
1648
1532
1040
1104
635
923
1253
987

2450
3109
2410
3098
1752
2005
2149
2509
2247
1862
1995
1634
1929
1942
2409
2727
2397
2414
1843
1891
2267
1028
1781
1125
2120
1595
1541
1108
1093
621
893
1160
1018

NZ56
NZ57
NZ58
NZ59
NZ60
NZ61
NZ62
NZ63
NZ64
NZ64A
NZ64B
NZ65
NZ65A
NZ65B
NZ66
NZ66A
NZ66B
NZ67
NZ68
NZ69
NZ70
NZ71
NZ72
NZ73
NZ74
NZ75
NZ76
NZ77
NZ78
NZ79
NZ80
NZ81
NZ82
NZ83
NZ84
NZ85
NZ86
NZ87
NZ88
NZ89
NZ90
NZ91
NZ92
NZ93
NZA
NZB
NZC
NZD

784
1648
1413
1300
854
1392
1916
1680
(3421)
1658
1763
(2764)
1723
1041
(7892)
2137
5755
2703
3575
2262
2451
2816
2793
2349
1962
2146
1597
1960
2089
2633
3157
3280
2377
2101
2074
2550
2559
3130
1276
2434
1791
1640
1195
1886
568
1229
1112
1179

2613
3175
2482
3178
1663
2044
2086
2312
2327
1679
1970
1688
2023
2030
2418
2564
2403
2465
1875
1992
2296
1496
1880
1136
2152
1920
1623
1056
1176
633
810
1083
963

2375
3534
2322
3005
1641
1800
2132
2586
2369
1879
1962
1708
1982
1872
2484
2610
1872
2398
1837
1933
2198
1548
1602
982
2277
1766
1638
1085
1128
630
872
1103
1001

subtotaal NZ

141901 130412 130493 117080 124593 129708 130344 131239

129743

!otaal A' dam

217024 201714 200430 180179 191460 200784 200190 202769

202364

808
1730
1437
1277
890
1382
1929
1525
1764
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Bronnen:
1795:

1809:
1811:
1815:
1821:
1826:
1829/febr:
1829!nov:

1.P.Farret, A.C.Vester en J.H. van Swinden, Rapport over de telling van het
volk van Amsterdam overgegeven aan de representanten van het zelve volk. op
den 30sten oktober 1795 (Amsterdam 1795).
GAA. Nieuw Sted. Bestuur, inv.no. 252, bijlage 284.
GAA . PA 349 (=Archief Huiszittende Huizen), inv.no. 322 bijlage 12.
GAA . PA 349, inv.no.323, 1815/11.
GAA . AZ (=AIgemene Zaken), 1821/2575.
GAA . AZ, 182613979.
GAA, AZ, 18291954.
GAA. PA 349, inv.no. 326 bijlage 128.

Notanda:
1795:

Vermelde aantallen zijn excl. logerende vreemden (=1458).
35A en 35B worden onder Oude Zijde (OZ) als buiten de stad gelegen aangeduid.
1809:
Buitenwijk 35 die normaal tot de Oude Zijde wordt gerekend, figureert in de
bron voor dit jaar als - naar wordt aangenomen - vijfde buitenwijk onder de
Nieuwe Zijde. De wijken 4,3,2 en I zijn beschouwd - gelet op de overeenstemming met de andere tellingen - als respectievelijk de Nieuwe Zijds buitenwijken
A, B,Cen D.
1795 en 1811: de tussen haakjes geplaatste cijfers zijn niet in de bronnen vermeld maar berekend.

BQLAGEl

~
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B. Bevolking van Amsterdam naar geslacht en burgerlijke staat volgens de in de periode 1809-1830 gehouden tellingen.

ongehuwd

gehuwd

weduwnaars

totaal

vrouwen

mannen

militairen

totaal

ongchuwd

gehuwd

weduwen

88.781

1809

totaal

mannen en
vrouwen

112.933

201.714

1811

47.909

36.029

4.114

2.242

90.294

60.755

35.604

13.777

110.136

200.430

1812

46.253

34.475

4 .065

1.444

86.237

59.117

35233

13.940

108.290

194.527

1815

41.829

34550

3.479

79.~5g

54.282

32.803

13236

100.321

180.179

1829 (nov.)

53.441

33.412

3.479

90.332

66.126

33580

12.326

112.Q32

202.364

1830 (1 jan.)

53.644

33.252

3.396

90.293

66.247

33.462

12.174

111.883

202.175

Bronnen: GAA. P A 349, inv. no. 306, bij1age 19 (voor 1812) en inv.no. 326, bij1age 128 (voor 1830. Het betreffende overzicht, dat is afge1eid van de census van november 1829, geeft ook. <en
uitsp1itsing naar 1eeftijden).
Voor de overige jaren zie de bronvennelding hierboven in bijlage LA. In de bronnen van 1821, 1826 en februari 1829 is geen onderscheid naar ges1acht gernaakl
Wie gc'interesseerd is in nadere gegevens omtrentde telling van 1795 , kan gebruik maken van E. Bookman, ' De bevolking van Amsterdam in 1795' , in: T ijdsrhrifl voor G esx:hiedenis 45 (139).
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C. Bevolking van Amsterdam n.ar gezindte volgens de in de periode 1809-1830 gehouden tellingen.

procentuele verdelingen

absolute aantallen

1809

Protestants
- Gereformeerd
- Luthers, Remonstrants en
Doopsgezind
· Luthers
Evangelisch
Hersteld

· Remonstrants
· Doopsgezind
Roorns-katholiek
Joods
- Hoogduits
- Portugees
Overige christelijke gerneenten
w.o. gemeente der
'bisschoppelijke

cleregie'
Totaal

1812

1815

1826

1828

1829

1830

(febr.)

Oan.)

(137.795) (133.152) (123.621) (135.730) (133540) (136.766)
102.767
(102.090)
96.468
90.221
100.899
100.946

(35.705)
(33.301)
24512
8.789
536
1.868
42.186
(21.444)
18.910
2534

(36.684)
(34.065)
23.796
10269
715
1.904
41.035
(19.305)
16.882
2.423

(33.400)
(30.816)
21.056
9.760
728
1.856
38.253
(17.706)
15.312
2.394

(34.831)
(32.108)
22263
9.845
777
1.946
43212
(21.498)
18.978
2520

(33594)
(30.892)
21249
9.643 675
2.027
44.167
(20.996)
18.488
2508

(33.999)
(31.158)
21.306
9.852
750
2.091
43.958
(21587)
18.962
2.625

(289)

(704)

(599)

(344)

(487)

125

495

299

237

355

304

200.190

202.769

201.714

194.196

180.179

200.784

;l

(458)

135.684

1809

1812

1815

1826

1828

1829

1830

(febr.)

Oan.)

67.05

68.31
50.61

68.57
49.68

68.61
50.07

67.60
50.25

67.21
50.43

67.45
50.68

17.70

18.89

1854

17.35

16.78

16.77

~

~

~:>:l

"~
v.>
tIl

o<
~
v.>
-l

44.140
21.998

20.91
10.63

21.13
9.94

2123
9.83

2152
10.71

22.06
10.49

21.68
10.65

21.81
10.87

tIl

f=

~

o
542

202.364

0.14

0.36

0.33

O.p

024

023

99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

100m

027

~

100.00

BroMen: Zie hiervoor bijlage LA en LB.
Addenda: De absolute aantallen die blssen haalcjes vermeld staan, zijn van de gegevens in de broonen afgeleid Zo zijn voor 1809 tot de gereformeerden gttekend de Nc:dmIuits gerefonneerden (100.863), de
Waals gereformcerden (1.093), de Engels gereformeerden (118) en de Engels episcopalen (16). Voorts zijn voor dat jaar behalve de oud-katholieken ('bisschoppelijke cleregie') de Griekse ('28) en Armenische (20) christenen, de gerneente der vrienden (3), de evangelische broederschap (30) en de 'tot geen godsdienstig genootschap behorenden' (83) in de categorie 'overige christelijke gerneenten' sarnengevat.
Opgemerlct zij dat in de bron het totaal aantal inwoners voor 1812 bij de verdeling naar godsdienstige overtuiging 194.196 bedraagt tegenova: 194527 bij de opgaven naar burgerlijke staat (cfr bijlage I.B).
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BULAGE2.
Gegevens van de volkstellingen te Amsterdam in de periode 1809-1829 onderscheiden naar wijken met bevolkingsvermeerdering of -daIing bij een volgende census.
abs. aantaIlen
1809
1811
a.
b.
c.

a.
b.
c.

a.
b.
c.

82.684
117.746
200.430

1.00
1.00
1.00

1.0965
0.9322
0.9936

0.3738
0.6262
1.0000

0.4125
0.5875
1.0000

1815

1821

1815

1821

1815

1821

137.543
42.636
180.179

151.739
39.721
191.460

1.00
1.00
1.00

1.1032
0.9316
1.0626

0.7634
0.2366
1.0000

0.7925
0.2075
1.0000

1821

1826

1821

1826

1821

157.309
34.151
191.460

169.952
30.832
200.784

1.00
1.00
1.00

1.0804
0.9028
1.0487

0.8216
0.1784
0.5900

1829(nov)

1826

1829(nov)

125.l72
77.192
202.364

1.00
1.00
1.00

1.0566
0.9377
1.0079

1829(nov)

1828

1829(nov)

116.854
85.510
202.364

1.00
1.00
1.00

1.0719
0.9378
1.0109

118.464
82.320
200.784
1828

a.
b.
c.

geh. bey. = 1
1809
1811

75.405
126.309
201.714

1826
a.
b.
c.

basisjaar = 1
1809
1811

109.013
91.177
200.190

a = inwoners wijken met bev.groei
b = inwoners wijken met bey. verlies
c = inwoners aIle wijken

1826
0.5900
0.4100
1.0000
1828
0.5445
0.455
1.0000

1826
0.8464
0.1536
0.6185
1829(nov)
0.6185
0.3815
1.0000
1829(nov)
0.5774
0.4226
1.0000

229

NUSTELING AMSTERDAMSE VOLKSTELLINGEN

BIJLAGE 3.
De Amsterdamse telling van huisgezinnen in 1808.

De reeks Amsterdamse tellingen van omstreeks 1810 begint met een overzieht van de huishoudens voor 1808, dat voor dat jaar weI allerlei uitsplitsingen versehaft, maar niet het totaal van de bevolking.
Samenstelling van huisgezinnen te Amsterdam in 1808 1

aantal kinderen

hoofden van gezinnen
gehuwd
ongehuwd

dienstboden

78.447

46.547*

13.329

7.863

*In 16.184 van die gezinnen zijn geen kinderen.
Uit de opstelling lijkt men te mogen afleiden dat zij de gehele bevolking,
dus ook de alleenwonenden betreft. Problematiseh is vooral hoeveel eehtgenoten van de gezinshoofden nog in leven zijn. Wanneer men aanneemt dat
het bij de gehuwde gezinshoofden steeds om man en vrouw samen gaat,
komt men op 192.733 inwoners in 1808. Vo1gens de telling van 1811 waren
er in dat jaar 71.633 gehuwde mannen en vrouwen. Rekening houdend met
de teruggang van het inwonertal komt men op 37.077 eehtparen voor 1808
en een bevolking van 183.263 mensen. Het gemiddelde van beide gevonden
waarden voor 1808 is 187.998, waar de homeostatisehe methode voor 18061810 186.100 inwoners oplevere.
Er is overigens nog een andere manier om de uitkomst voor 1808 te eontroleren. Op grond van de patentregisters en op grond van de stadsrekeningen traceerde Diederiks voor 1806 een mannelijke beroepsbevolking van
43.600 personen. Uitgaande van een bevolking van 200.000 inwoners berekende hij voor 1808 een 'potentiele' mannelijke beroepsbevolking van
49.400 personen. Wanneer men nu precies dezelfde berekeningswijze als
Diederiks toepast, maar daarbij uitgaat van 186.100 inwoners, dan komt
men op 43.276 mannen die beroepsmatig werkzaam zijn. 3 Men kan eonc1uderen dat deze uitkomst zeer goed aansluit bij Diederiks getal voor 1806 en
dat wellieht het aantal werklozen niet zo groot is geweest als met het hanteren van de term 'potentiele' beroepsbevolking wordt gesuggereerd. Dit zou
inhouden dat wie werkloos werd de stad over het algemeen spoedig verliet.
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Noten
1.
GAA. Nieuw sted bestuur no. 247 (1808, no 301-400), bijlage no 358. De telling is uitgevoerd na aanschrijving van de landdrost van 29 april 1808.
2.
Nusteling, Welvaart, 240.
3.
Zie Diederiks, o.c., 145-146. De berekening is als voigt uitgevoerd: (186.000 88.000)/2,27 = 43.276 beroepsmatige werkzame mannen in 1808. De totale bevolking is op
186.000 gesteld. Het getal van 88.000 is ontleend aan Diederiks en staat voor de kinderen, invalide volwassenen en gestichtsbewoners. De factor 2,27 is afgeleid van de sexratio 127 vrouwen
op 100 mannen.
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BULAGE 4. Kennisgevingen en opdrachten aangaande de tellingen van
de bevolking van Amsterdam in 1811, 1812 en 1826.
A. De telling van 1811

1. 'KENNISGEVING.
ontvangen hebbende eene Aanschrijving
van den Heer Requestrneester, Graaf des Rijks, Lid van het Legioen van
Eer, Prefect van het Departement der Zuider-Zee, daarbij te kennen gevende
dat volgens eene Aanvrage van den Heer Requestrneester, Intendant van
Binnenlandsche Zaken, de opgaaf van het getal der Zielen binnen deze Stad
moet worden gedaan volgens eene verdeeling in Gehuwde Mans, Jongens,
Weduwenaars, Gehuwde Vrouwen, Meisjes, Weduwen en Militairen in de
Arrneen.
ZOO is het dat de Maire voornoemd bij deze ter kennis brengt van de Ingezetenen dezer Stad en derzelver Jurisdictie dat de Huiszitten-Wijkmeesters
op Dingsdag, Woensdag en Donderdag den 9den, lOden en llden April zu1len rondgaan, om in iedere Wijk de noodige Aanvragen deswegens aan de
Huizen der Ingezetenen te doen; gelastende de Maire eenen ieder om de opgaven in deze naauwkeurig en naar waarheid aan gemelde Wijkmeesters te
geven.
DE MAIRE DER STAD AMSTERDAM,

Amsterdam, den 5den April 1811
De Maire voornoemd,
W.J. VAN BRIENENVAN DE GROOTE LINDT'

2. 'REGENTEN der Huiszittende Stads Armen, door den Heer MAIRE verzocht zijnde behulpzaam te zijn in het door Wijkmeesters laten doen eener opgaaf van het Getal der Zielen, volgens eene verdeeling in Gehuwde Mans, Jon-

gens, Weduwenaars, Gehuwde Vrouwen, Meisjes, Weduwen en Militairen bij
de Armeen; verzoeken WIJKMEESTEREN, ieder in hunne Wijk, het getal der
zoodanigen, welke volgens de hiertoe geschikte en nevensgaande Lijsten gevraagd worden, op te tekenen, door het halen van Streepjes op de Lijnen achter ieder aanvraag getrokken; daartoe op Dingsdag, Woensdag en Donderdag den
9den, lOden en 11den April rond te gaan en dezelve, alzoo ingevulde Lijsten des Vrijdags den l2den April terug te bezorgen aan het Huiszitten-Huis,
op de Prinsengragt.
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REGENTEN moeten Wijkmeesteren aanmanen, dit werk met de meeste
naauwkeurigheid uittevoeren; en vertrouwen, dat zij hierin al wederom met
hun gewonen ijver zuBen werkzaam zijn.
Amsterdam, den 6den April 1811 '
Bron: GAA, PA 349. inv. no. 322. bijJ. 10.

B. De telling van 1812
1. 'REGENTEN der Huiszittende Stads Armen verzoeken Wijkmeesteren ingevolge de Kennisgeving van den Heer MAIRE van den Ilden dezer.
1°. De hier nevensgaande TAB ELLEN aan elke Woning der Ingezetenen
een, zoo Huizen als Kamers en Keiders, ieder in hunne Wijk rond te brengen en dat weI op Morgen den 18den dezer;
2°. Dezeive Tabellen Vrijdag eerstkomende (21sten dezer) van die Woningen weder af te halen en al het geen daarop alsdan niet ingevuld magt zijn,
zoo veel mage/ijk zelve in te vullen;
3°. Van die alzoo terug gehaalde TabeBen op de hier almede bijgevoegde
LUSTEN de telling, door het halen van Streepjes op de Lijnen achter ieder
aanvraag getrokken, te formeeren; en eindelijk:
4°. AIle de aizoo teruggehaalde Tabellen nevens de door hen geformeerde
Telling-Lijsten terug te bezorgen, Dingsdag den 25sten dezer aan het Huizitten-Huis op de Prinsengragt.
REGENTEN vertrouwen, dat Wijkmeesteren dit belangrijk werk met hun
gewonen ijver en met de meeste naauwkeurig- en oplettendheid zuBen verrichten.
Amsterdam, den 17denFebruarij 1812'
2. 'REGENTEN der Huiszittende Stads Armen, ontwaar geworden zijnde
dat Ingezetenen en Wijkmeesteren omtrent de behoorlijke Invulling deer
rondgezotldene TabeBen in verJegenheid zijn; brengen bij deze tot opheIdering ter kennisse van Wijkmeesteren, dat het hoofdoogmerk is de Telling
van aile lngezetenen dezer Stad en dat zij Wijkmeesteren dus verzocht worden bij het terughalen der Tabellen te zorgen;
1°. Dat de Colommen der Gracht of Straat, der Verponding Nummer en der
Voor- en Toenaam van het Hoofd des Huisgezins alle behoorlijk ingevuld
zijn, of anders door hen worden ingevuld.
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2°. Dat het GET AL der in Huizen, op Kamers of in Kelders wonende Mannen en Vrouwen (het Hoofd des Huisgezins en de Dienstboden daaronder
begrepen) in de verschillende Col ommen van Mannen of Vrouwen zijn of
worden ingevuld.
3°. Dat de inwonende Kinderen door de opgaven van het Getal, zoo van
Jongens als van Meisjes, ieder afzonderlijk uitgedrukt worde.
4°. Dat de beide Colommen van Geboorteplaats en der Dag of Datum van
Geboorte het Roold des Ruisgezins alleen betreffen.
5°. Dat het Getal der Godsdienstige Gezindheden van alle de alzoo inwonende Personen en Kinderen, ieder in hunne Colom zij of worde uitgedrukt.
Dit werk meerdere moeite veroorzakende en langer tijd vorderende, wordt
de dag van de terugbezorging, zoo der Tabellen als der ingevulde TellingLijsten, bepaald op Woensdag den 26sten dezer, aan het Huiszitten-Huis.
Amsterdam, den 20sten Februarij1812'
3. 'REGENTEN der Huiszittende Stads Armen door den heer MAIRE verzocht zijnde, om mede te werken tot het doen eener naauwkeurige Telling,
zoo der Ingezetenen dezer Stad en derzelver Jurisdictie als tot welke Godsdienstige Gezindheden die Ingezetenen behoren, ingevolge Hoogstdeszelfs
Kennisgeving van den 24sten dezer, verzoeken Wijkmeesteren dit belangrijk
werk uittevoeren, en alzoo:
l °.Dingsdag den 31sten dezer met de hier nevensgaande Tabellen aan de
Huizen, Kamers en Kelders der Ingezetenen, ieder in hunne Wijk, rond te
gaan en de Bewoners derzelven het op die Tabellen uitgedrukte af te vragen.
2°.0p die Tabellen door het halen van Streepjes op de Lijnen, achter ieder
aanvraag getrokken, zoo weI de Telling der Zielen als die der Godsdienstige
Gezindheden en alzoo die beide bedoelde Tellingen te formeeren, en boven
aan de Tabel de Nummer van hun Wijk als ook het woord oude of nieuwe in
te vullen.
3°.Dezelve Tabellen, alzoo ingevuld, zoo veel mogelijk des Donderdags den
2den April, althans uiterlijk op Vrijdag den 3den, terug te bezorgen aan het
Huiszitten-Huis op de Prinsengracht.
4°.DewijI deze opgave spoedig verlangt wordt en Wijkmeesteren dus welligt
eenige adsistentie in deze kunnen behoeven en REGENTEN meenen dat
Collectanten daartoe de geschiktste Personen zijn, zoo verzoeken zij bij
deze gemelde Collectanten aan Wijkmeesteren in hunne Wijk, op vertoon

234

ESHJb 55 (1992)

van deze Instructie, de behulpzame hand te bieden door met hen deze rondvragingen aan de W oningen der Ingezetenen te doen.
REGENTEN vertrouwen dat Wijhneesteren al wederom hierin met hun gewonen ijver werkzaam zullen zijn, dat Collectanten zich deze medewerking
gaarne zullen laten welgevaIlen, en zij alzoo te zamen dit belangrijk werk
met de meeste spoed, naauwkeurig en oplettendheid zullen verrigten.
Amsterdam. 26 Maart 1812'
Bran: GAA. PA 349, inv. no. 323, bijl. 9 en 19.

C. De telling van 1826
'REGENTEN der HUISZITfENDE STADS-ARMEN, door de Ed. Achtb.
Heeren BURGEMEESTER en WETHOUDEREN dezer Stad verzocht zijnde om, ter voldoening aan eene aanschrijving van het GOUVERNEMENT,
mede te werken ter bekoming eener naauwkeurige opgave der Bevolking
dezer Stad en derzelver lurisdictie met onderscheiding der Godsdienstige
Gezindheden, verzoeken Wijhneesteren dit belangrijk Werk uit te voeren,
en alzoo:
l O.Op Woensdag den llden dezer aan te vangen met de hier nevensgaande
TabeI, ieder in zijne Wijk, aan de Huizen, Kamers en Kelders rond te gaan
ten einde het getal der inwonende Zielen af te vragen en hetzelve, door het
halen van Streepjes op de Lijnen daartoe geschikt, aan te teekenen, met stipte in acht neming der Godsdienstige Gezindheden, en alzoo de bedoelde
Volkstelling te formeren; terwijI zij boven aan de Tabel de Nummer der
Wijk en het woord Dude of Nieuwe zullen gelieven in te vullen.
2°.Dezelve Tabel, behoorlijk ingevuld, op Zaterdag den 14den, althans uiterlijk op Maandag den 16den dezer, te rug te bezorgen aan het Huiszittenhuis op de Prinsegracht.
Aangezien de bovengenoemde opgave spoedig verlangt wordt en Wijhneesteren dus weIligt eenige adsistentie zouden kunnen behoeven, zoo vermeenen REGENTEN, dat Kollektanten de geschiktste Personen zouden zijn om
dezelve te verleenen, en verzoeken dien ten gevolge bij deze gemelde Kollektanten aan Wijkmeesteren in hunne Wijk, op vertooning dezer lnstructie,
de behulpzame hand te bieden door met hen de rondvraging aan de Woningen der lngezetenen te doen.
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REGENTEN vertrouwen, dat Wijkmeesteren wederom hierin met hunnen
gewonen ijver werkzaam zullen zijn, dat Kollektanten zich deze medewerking gaarne zullen laten welgevallen, en zij alzoo te zamen dit belangrijk
werk met den meesten spoed en de naauwkeurigste oplettendheid zullen
verrigten.
Amsterdam, den5den October 1826'
Bron: GAA, PA 349, inv. no. bijl. 30.
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