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HET SHULTREGISTER JACOB KOORN
Jacob Koorn (c. 1690-1748) was one of the most important peasant
propietors of Aartswoud, a village in the province of North Holland. His
family ownedmorethan athirdpart of thevillagecommunity. The church,
the second large landowner, owned less than the half of the Koorn's property, about twicetheproperty of Jacob on hisown. The rest of the population was composed of small and very small landowners.
Naturally year in year out Jacob Koorn was a burgomaster and during
thelastyears of hislife moreover secretary of the polderboard of the most
important Vier Noorderkoggen.
This status caused that Jacob could stand the unfavourable circumstances of those years. In 1730 the dikes were ruined by pileworms, and
the people were ruined by the cost of rebuilding them. In 1740 a very
strong and lasting frost annihilated the wintercrops, Western Europe was
starving. The wealthy Jacob Koorn however could sow springcorn and
reap a remarkable harvest. In 1744-46 the cattle-plague raged. A good
deal of the farmers was forced to abandon their properties. The years
1750-55 must have been the most critical period, the value of the ground
wasminimal at that time.
The book-keeping of Jacob Koorn (1734-48), published hereafter,
shows that Jacob was mainly a cattle-breeder and a dairy-farmer, and
besides highlyinterested in all side-branches.
And yet his book-keeping isn't a trading-account. He enters the incomings and outgoings, his expenditures and estimated results, and he books
these in money of account with rounded sums to see how the land lay. It
isthe accounting of a member of the gentry.
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HET SHULTREGISTER JACOB KOORN
In 1960maaktedeheerN. F. Spaante SintPaneras,medewerker van het
Landbouw Economisch Instituut, ons attent op een achttiende eeuwse
agrarische bedrijfsboekhouding. Detoenmalige eigenaar, eennazaat van de
opsteller van de boekhouding, de heer D. Koorn zond ons het handschrift
toe en stemde in met eenmogelijke uitgave van het handschrift.
Deheer drsJ. A. Kuperus, die reedsmeermalen met het Instituut samen
werktebij boekhoudkundige bronnenpublikaties verklaarde zichin principe
bereid omaan eenuitgave van dezeboekhouding, diehij uniek achtte,mee
te werken.
De uitgave moest echter enigejaren blijven wachten. Inmiddels overleed
deheer D.Koorn, dochzijn familie stemdeinmet dereedstevorengedane
toezegging. Zelfs bleek de familie, toen bij de bewerking nog naar nadere
gegevens gevraagd werd, een ander stuk ter beschikking te willen stellen.
Voor deze bereidwilligheid moge hier dank gebracht worden.
Heteerstestuk,het„Shultregister"vanJacobKoorn,datwijhierbijpubliceren,bevatboekhoudkundigeaantekeningenbetreffendewisselendeenbijkomende activiteiten naastdekernbedrijvigheid, eenveehouderijvan circa301
koeien. Het tweede ter beschikking gestelde stuk is een kohier voor de op
de grondeigendom rustende belastingen, verponding, dijkschot, landschot
en molengeld, het „Stikboek".
Het is begrijpelijk dat het Shultregister, een particulier stuk, in familiebezit gebleven is. In zekere zin is het ook begrijpelijk van het tweede, het
Stikboek. Immers, nadat het „bij Den Eersamen Burgemeester Jacob
Coorn en de verdere regenten wasnagesien enmet oude boeken bevonden
is te accorderen, is dit bij haar gesamentlijk ondergeteekent op 25January
1727",enweldoorJb.Koorn, DirkCruysheerenDirkJansz.Koornenwerd
daarnaar in 1760geformeerd eencopie„Stukboek wegensdeHuysen,Erven
en Landen tot Aartswoud, zooals deselve in begrooting van Verponding,
Dijk,SchotenMolengeldezijngereguleert...indatoden25January 1727. ..
en nader den 14october 1760".Aangezien er dus een, met latere gegevens
aangevuld, exemplaar bestond, dat daarom waardevoller was,en het eerste
door tweebelangrijke familieleden wasgetekend, zal defamilie dit stuk behouden hebben toen eindelijk de publieke stukken uit het „Dorpskistje"
naar het Rijksarchief in Noord-Holland te Haarlem werden overgebracht.
Het Dorpskistje met officiële stukken, zoals transporten, dat reeds in 1761
1

16vetweiderij en 14 melkerij.
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wordt vermeld ! als „staande in de kerk maar nu in 't huys van Klaas Kos",
is kennelijk in die tijd uit het publieke kerkgebouw in particuliere huizen te
land gekomen. Klaas Kos hoorde dan ook tot de familie, hij was gehuwd
met Antje Koorn, dochter van de zoeven genoemde Dirk en volle nicht van
Jacob, kleindochter van Claas „Eertswoudt", en daarmede gerechtigd, zo
niet tot het burgemeesterschap, dan toch tot beheer van belangrijke dorpszaken 2 . Was zijn vrouw Antje niet getuige geweest toende weduwe van de
nauwelijks bestorven Jacob Koorn de geboorte aangaf van diens, helaas
gestorven, jongste kind, Maartje? Met zorgvuldige hand schrijft dominus
Ysaacus Reynderts, kennelijk getroffen door deze dubbele tragiek, dit feit
in met de aantekening „obit", en „getuyge Antje Coorns, huysvrouw van
Claas Cos". En Claas had in 1755 als regent mede gerequestreerd bij de
Staten van Westfriesland tot vermindering van lasten, samen met Claas
Coorn, Jan Coorn en Reylof Slijksteeg.
Begrijpelijk, dat dorps-en kerkelijke archieven, dienaast particuliere stukken in één kistje bewaard werden, in het particuliere getrokken zijn, tot een
wetenschappelijke en ambtelijke 20e eeuw de restanten trachtte te splitsen
en onder te brengen, waar het wetenschappelijk en geordend en functioneel
hoort. Er is een archief, zij het klein en met lacunes, van Hoogwoud en
Aartswoud geordend door het Rijksarchief te Haarlem. In 1968ishet ondergebracht in het gerestaureerde raadhuis te Hoogwoud. Zelfs het dorpskistje,
dat de eeuwen heeft doorstaan, stond voor kort nog, slechts de kerkelijke
stukken bevattend, in de kerk. i
Het moet duidelijk zijn dat een onderzoek in dit soort archieven romantische genoegens oplevert, maar toch meer wetenschappelijke zwarigheden.
Een onderzoek inmeer archiefbestanddelen wasnoodzakelijk om hetjuiste
begrip te krijgen van het te publiceren Shultregister en om eenjuist inzicht
te kunnen geven in deze landbouwhistorische bron. De persoon Jacob
Koorn, het milieu waaruit hij en zijn Shultregister voortkwamen, de tijdsomstandigheden moesten voor eenjuist begripvan degegevens uit het Shultregister nader belicht worden.
In eerste instantie leek dit onderzoek eenvoudig te zullen zijn dank zij de
welwillende bijstand, die van de zijde van de Rijksarchivaris in NoordHolland en zijn medewerkers verkregen werd. Zelfs een genealogie Koorn,
1
Archief Hoogwoud Aartswoud, Inv.nr. 17f°4.
2 In Medemblik komt in deeerstehelft van de 18eeeuweenburgemeestersfamilie Kos
voor. Het is aannemelijk verwantschap met deze familie te veronderstellen en daarmee
een gelijke stand als van de Koorns.
3
Vriendeüjke mededeling Ds H. Kreb, toen te Aartswoud, nu te Bolsward.
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n.b. in een publikatie over belgische adelsgeslachten, werd direct ter tafel
gebracht. Ook het voorhanden zijn van publikaties van een bloeiend regionaal historisch genootschap, met een genealogische commissie, leek het
onderzoek te verlichten.
Hoewel A. F. van Beurden, de samensteller van de genealogie „Het oud
adellijk Luiker geslacht De Loen de Kemexche gezegd van Loon, de Hamal
en d'Alsteren in verband beschouwd met de daarmede verwante families
Van Sanen en Koorn" (Roermond 1906), archiefbestanddelen van Hoogwoud en Aartswoud in handen heeft gehad die sindsdien, vóór de overbrenging naar het Rijksarchief in Haarlem, zijn verdwenen, bleek de geslachtslijst van onze Jacob Koorn onbetrouwbaar. Het werkje van Van
Beurden heeft verwarring gesticht en velen, ook ons, op dwaalsporen gezet.
De gegevens uit het oudrechtelijk archief, hoewel ook hierin vóór 1699 en
tussen 1701 en 1710 grote hiaten zijn, moeten gelegd worden naast de incidentele opnamen engegevensuit de stikboeken enhetdoopboek 1703—1707,
1714—1723, 1728—1812 waarin een regelmatige lidmatenregistratie is bijgehouden van 1704—1707 met enkele losse aantekeningen tot ± 1711.
Deliteratuur geeft eenzelfde beeld. Hoewel deregionale enlocale historievorsers naarstig gespeurd hebben, konden zij, en daarbij moet met ere genoemd worden het oud-hoofd van de zeevaartschool te Den Burg (Texel)
P. Bossen i, niet meer dan losse vondsten en beschouwingen bij elkaar brengen, en dit, terwijl toch de Vier Noorderkoggen, sinds de tijd dat de weerbarstige inwoners graaf Willem II in de fuik hadden laten lopen en gedood
hadden, van belang waren gebleven. De Egmonds 2 waren heren van de
vrije heerlijkheid Hoog- en Aartswoud, die samen stad waren „de stede
Hoog- en Aartswout", met burgemeesters, schepenen, veertienen en als
vertegenwoordiger van de heer de officier — baljuw. Alkmaarse schepen bereikten langs de Langereys via de sluisvan Aartswoud de zee. Het is de oude
literatuur die deze zaken nog het beste vermeldt, Wagenaar en Tegenwoordige Staat 3 . De Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel VII van
1
P. Bossen, Kroniek van de dorpen Aartswoud en Hoogwoud, Alkmaar, 1938;
P.Bossen,Bijdragen tot degeschiedenisvanWest-Friesland, Alkmaar, 1941;en artikeltjes
in de serieWest-Friesland's Oud en Nieuw, uitgegeven door het Historisch Genootschap
„Oud West-Friesland".
2
In deperiodevanhet Shultregister wasWillem Maurits vanCatz,heervan Coulster,
HeilooenOesdom,heervanAartswoud en Hoogwoud (sinds 1728)ennahemzijn zuster
Louise Hedwigvan 1744tot 1757.
3
J. Wagenaar, Vaderlandsche historie,deel 19,Amsterdam, 1758,o.a.pp.38enp.90.
Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, Beschrijvingen van Holland, vol.
V, Amsterdam, 1743,pp. 383;vol.VIII, Amsterdam, 1750,pp.470.
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1953i, spendeert, in hoofdstuk 10overdeeconomischeontwikkelinginde2e
helft van de 17e en eerste helft van de 18e eeuw, niet meer dan een halve
bladzijde aan de agrarische geschiedenis. Men kan nog altijd het beste inzicht krijgen bij Baasch enBlink. Over de grondslag van deeconomie,de
veehouderij, endezogevreesderunderpest, leest men nog steeds het beste
LeFrancqvanBerkheyenHengeveld.Tochis hier een nieuw en interessant
werktenoemenoverdeDeense ossenhandel.Voorwatdezuivelbereidingen
handelbetreft kan verwezen worden naar LeFrancq van Berkhey en naar
Boekei2 .
Ja zelfs voor het verkrijgen van eenindruk omtrent de algemene situatie
in Hollands Noorderkwartier en de gesteldheid van debevolkingzijn oude
werkenalsdeTegenwoordige Staatbruikbaar enbetrouwbaar, nl.berustend
op, overigens relatief te beoordelen, gegevens uit de verpondingslijsten,
waarbij zonuendanzelfsdegegevens,diewijkennenuitdeInformatie van
15143, verwerkt zijn. Struyck4 heeft een lacune voor de Vier Noorderkoggen.
Dezelfde archivalia die voor een juist begrip van de inhoud van het
Shultregister nodig zijn, uit het oudrechtelijk archief, de Stikboeken, lidmatenregister en een enkel contemporain pamflet, waren nodig voor de opbouw van eenredelijk verantwoorde achtergrond.
Inplaatsvaneenvoudig,bleekhetonderzoek eenweerbarstigwerktezijn.
Terwijl toch de huwelijkse voorwaarden van Jacob Koorn gevonden weri Algemeene Geschiedenis der Nederlanden, onder redactie van J. A. van Houtte,
J. F.
Niermeyer, J. Presser e.a., 12delen, Utrecht enz., 1949-1958.
2
E. Baasch, Holländische Wirtschaftsgeschichte, Jena, 1927.
H.Blink, Geschiedenis van den boerenstand en den landbouwinNederland, 2delen,
Groningen, 1902-1904.
J.IeFrancq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee in Holland, 6delen,
Leiden, 1800-1811.(=de laatste delenvan zijn Natuurlijke historievan Holland, Amsterdam, 1769-1779)waarvandeel5,Leiden,1810,overderunderziektenendeveepest,endeel
6,Amsterdam, 1811,overzuivelbereidingenhandel.
G. J. Hengeveld, Het rundvee, zijne verschillende soorten, rassen en veredeling,
2 delen. Haarlem, 1865.
H. Wiese und J. Bölts, Rinderhandel und Rinderhaltung im nordwesteuropäischen
Küstengebiet vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Quellen und Forschungen zur Agrargeschichte XIV, Stuttgart, 1966.
P.N.Boekel,DezuivelexportvanNederland tot 1813,Utrecht, 1929,diss.Wageningen.
3
Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden en dorpen van
Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren denyeuwe schiltaele. Gedaen in 1514.
Uitg. vanwegede Mij.der Nederlansche Letterkunde door R. Fruin. Leiden, 1866.
4
N. Struyck, Inleiding tot dealgemeene géographie, benevensenige sterrekundige en
andere verhandelingen,Amsterdam, 1740,en het vervolghierop, Vervolg van debeschrijvingderstaartsterren ennader ontdekkingen omtrent denstaatvan't menschelijk geslagt,
Amsterdam, 1753.
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den !,waarbij hijbeloofde specificatievaninhethuwelijk aangebrachtegoederen te zullen geven en terwijl hij toch zeker tweemaal getrouwd is,werd
geenboedel, geen inventarisatie, geentestament gevonden. Niet bij notarissen ter plaatse, niet in deplaatsen waar dit had kunnen gebeuren, Amsterdam, Alkmaar, Schagen, Medemblik of waarookin een ruime kring rond
Aartswoud notarissen waren geadmitteerd, en waar deprotocollen geklapperdwaren.Maar alswe,noodgedwongen, deverspreide aangrijpingspunten
inderdaad aangrijpen dan komt ertoch een beeld naar voren, eenbeeld dat
boven het strikt persoonlijke uitstijgt doordat het verantwoord moest worden aan ruimere patronen endan wordt dit beeld vangroter belang. Er kan
iets bijgedragen worden tot aanvulling in delacunes die er niet alleen voor
deVierNoorderkoggen maar inhet algemeenin de 18eeeuwseplattelandsgeschiedenis zijn. Hoewel Jacob Koorn in 1747 commissaris was voor de
toenteinnen „liberale gifte", wasdeeigenschattingvanzijn kapitaalkracht
niet te vinden, want de verantwoordingen zijn verloren. En toch is er omtrent de verhoudingen bij een plattelands burgemeestersgeslacht, zoals van
de Koorns, zoveel te vinden dat de positie van een agrarische regentenklasse duidelijk wordt.
JacobKoorn zal, alsweonshoudenaandevolgordedieinStikboek enin
gerechtsprotocollen voorkomen, dejongste zijn van een drietal broers, nl.
DirkJansz,JanJanszSilverenJacobJanszKoorn.Zijnvermoedelijk oudste
broerDirkdoetin 1706belijdenisengeeftkinderenaanvan 1714aftot1720.
Eriseenlacuneinhetdoopboek tot 1713.Hijkanaleerderkinderen gehad
hebben en dus ook eerder getrouwd zijn, b.v. circa 1710.Hij wasgetrouwd
met een dochter van Claas Jansz Koorn, burgemeester van Aartswoud, in
het Stikboek enige malen voorkomend onder de bijnaam „Eertswoudt",
tekenende bijnaam voor een dorpspatriarch 2. Dirk Jansz Koorn, zoon van
Jan Dirksz, die eveneens burgemeester was, naar jaren afwisselend met de
onmiskenbaar verwante Claas Jansz, zal, daar men toentertijd eerst op
25jarige leeftijd volwassen wasennietjong (zekernietvoor 16jaar, steldus
18jaar) belijdenis deed, tussen 1685en 1690geboren zijn. Jan Jansz Silver
trouwt in 1721,verhuist naar Hoogwoud, waar hij in 1723 burgemeester
wordt enin 1729overlijdt. Uit dezedata valtnietsafteleiden.
Jacob Jansz Koorn trouwt in 1718met Neeltje Claas Koorn een andere,
naar aan tenemen isjongere, dochter van burgemeester ClaasJansz. Jacob
1
2

R. A. in Noordholland. Notariële archieven, Inv. nr. 2009 dd. 7-4-1718.
Debijnaam Eertswoudtvoorburgemeester Claasisgeheeldoorzichtigenbegrijpelijk.
Tezelfdertijd wasburgemeesterenschepenin Medemblik ClaasOostwoud(er), die n.b. gegoed was in Aartswoud.

186

HET SHULTREGISTERVANJACOBKOORN

is in 1719 burgemeester. Hij was toen dus volwassen. Bij zijn huwelijkse
voorwaarden treedt hij voor zich zelf op en Neeltje Claas met haar vader.
Hoewel uit gegevens omtrent anderen, waarbij geboorten van vaders en kinderen bekend zijn, valt af te leiden dat men dikwijls op circa 30jarige leeftijd
trouwde, wil ik rekening houden met een jong huwelijk van Jacob en een
jonge bruid. Toch zal Jacob ook dan tussen 1690 en 1695 geboren moeten
zijn. Jacob volgt zijn vader in het burgemeesterschap op van 1719 tot 1748,
eerst afwisselend met zijn schoonvader, dan sinds 1728 wisselend met zijn
broer Dirk, die kennelijk beider schoonvader Claas opvolgde, die in 1726
blijkbaar naar Hoogwoud was verhuisd, daar toen burgemeester was.
De dynastieke macht lag bijna 20jaar in handen van de twee broers, en
werd na het overlijden van Jacob voortgezet door Claas, een zoon van Dirk,
en een nagekomen zoon Jan van schoonvader Claas Jansz Koorn „Eertswoudt", die in 1714 geboren was.
Wij weten dat het ambt van burgemeester in de plaatsen, evenals dat van
heemraden in de heemraadschappen, nu eenmaal door de meest gegoeden
moest worden waargenomen. We zien ook hoe de generaties Koorn, kennelijk van een niet eenszo veelvroeger levende voorvader Jan zich afsplitsend,
met jongere en oudere staken elkaar wel moesten opvolgen in die ambten,
maar enige neiging ontstaat wel om in deze dubbele huwelijken, en bijgevolg
concentratie, enige huwelijkspolitiek te vermoeden. Het lijkt toch ook
enigszins op overleg alsweuit het Stikboek kunnen opmaken dat de oudere
broer Dirk de grootste bezitter is, en dan zien dat deze, hoewel ouder en het
eerst met de, vermoedelijk dan ook oudere, zuster getrouwd, pas laat in het
burgemeestersambt treedt, en misschien liever boer bleef. Dat daarnaast,
maar hier zijn we op het terrein van veronderstellingen, Jacob, de samensteller van het Shultregister, minder boerenzorgen op zich neemt, maar wellicht „beter van verstand", opgeleid door meester De Beurs,b.v. voor grootschipper 1, meer dan het minimale onderwijs heeft genoten — want dat kon
in Aartswoud, waar men voor stuurman opleidde met meer rekenkunde dan
van Bartjens, daar men immers 't sterreschieten moest kennen — en toen hij
i Er zijn Koorns grootschipper geweest en Jacob had parten in schepen en beheerde
mede de Zeevarende Beurs. Vgl. Bossen, Bijdragen, pp. 45 en Kroniek, pp. 34. De Zeevarende Beurs ten dele een verzekeringsbeurs, ten dele een beurs van participanten (zie
archiefHoogwoud enAartswoud,Inv.nr. 17)werdgeadministreerd doordeschoolmeester.
Het komt mij aannemelijk voor dat vader De Beurs, die de boeken bijhield in de school,
hiernaar zijn cognomen kreeg. Hij wordt in het Shultregister vader De Beurs genoemd.
Zijn zoon is in dezelfde tijd schoolmeester in Hoogwoud. Jacob Koorn gebruikt graag
enkelelatijnsetermen, zoals„ut supra". Hijkendeechter geenlatijn, schrijft bij betalingen
„solvit", nietalleenalseenander hem,maar ook alshijzelfbetaalde.
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in 1718 ook een dochter van Claas Eertswoudt trouwde, tegelijkertijd een
boekhouding over zijn veehouderij opzette en daarmee aan de kern van zijn
Shultregister begon en aan wal bleef.
Jacobkreegtwee dochters uit dithuwelijk, Anna in 1721enAaltje in 1723,
die echter beiden overleden. Het is mogelijk dat zijn zoon Jan, die van 1763
af regelmatig kinderen laat dopen, nog uit dit huwelijk stamt en circa 1725
geboren is.De datum van het overlijden van zijn vrouw Neeltje Claasdochter
isniet bekend, en het door Van Beurden opgegeven testament van 28 augustus 1721 (het kan de bij de huwelijksvoorwaarden toegezegde specificatie
van inbreng geweest zijn) is niet gevonden.
Het doopregister, dat dominus Johan Herman van Brandis, gezegd Brender, zo nauwkeurig had bijgehouden tussen 1704 en 1707, en dat voor de
jaren tussen 1714en 1723ook een betrouwbare indruk maakt, kent weer een
lacune — na de doopregistratie van dochter Aaltje in mei 1723 — van
augustus 1723 tot oktober 1728. Jan kan uit deze periode stammen en zal
dan nog eenkleinzoon zijn van Claas Eertswoudt. Het is evenwel ook mogelijk, al lijkt het minder waarschijnlijk, dat Jan stamt uit het tweede huwelijk
van Jacob Koorn met Guurtje Jans l, waaruit in 1746 en 1748 kinderen
stammen, nl. Anna en Maartje, welke laatste na haar vaders dood in 1748
als gestorven wordt aangegeven. Guurtje Jans komt in Jacob Koorns Shultregister voor, onder het hoofd „Meyts Hure", reeds in 1734. Zij kan, daar
dit hoofdstuk in het Shultregister met dat jaar begint reeds eerder in dienst
zijn geweest. Zij was ingehuurd van Kerstmis (carsmus) 1733 tot Kerstmis
1734voor f 53.
met een boedel (boel) van 2hemde, 2paar aan de voete
en een boesel, terwaarde van f 8.
. Hiernaast kreeg zij inwoning, die
kennelijk persoonlijk gewaardeerd werd, maar nooit in geldsbedragen opgegeven is. De volgendejarenverdient zij f58.
, en f60.
, met een boel
als voren. In 1736 komt er een tweede meid bij, voor f 12.10.—. In 1737
krijgt Guurtje er nog een verering bij van f4.
, die op 6 december,
Sinterklaas, voldaan wordt. Dan heeft Jacob, omdat het dit keer voor een
vol jaar is, voor de tweede meid f34.
over. In 1738 stond reeds geschreven „Guurtje Jans als voren", doch dit werd doorgehaald en Trijntje
Lakemans uit de Beemster werd gehuurd:f 82.
. De tweede meid blijft
ook in 1738 en wel,met opslag, voor f 38.
. Men kan geredelijk aannemen dat Jacob Koorn begin 1738 is getrouwd met Guurtje Jans. Misschien
heeft Guurtje het er op aangelegd, misschien heeft Jacob haar in die jaren
1 Een tweede huwelijk met een N.N., zoals Van Beurden postuleert, waarna het
huwelijk met Guurtje Jans een derde huwelijk zou zijn, lijkt niet noodzakelijk.
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nog hoger Ieren waarderen dan werd uitgedrukt in het, reeds hoge, Sinterklaasgeschenk, de verering van een vijftiende van haarjaargeld. Misschien
heeftJacob,alsuitgeslapenboer,geziendatGuurtje eengoed bedrijfsleidster
zouzijn,die—nahetjaar 1738datzijeengrotestaatvoerdenmet f 120.
kosten voorvrouwelijk dienstpersoneel —hem eenmeidzou schelen.
Van 1739afisernogmaaréénmeid,voorf 50.
, meteenloonstijging
tot f 60.
.
Men zou kunnen veronderstellen dat Jacobs zoon Jan uit dit huwelijk
geboren is1,het isechter aannemelijker datJanuitheteerstehuwelijkstamt
engedooptisineenperiodedathetdoopregisternietwerdbijgehouden, dan
dathijuithettweedehuwelijk stamtentussen 1738en 1746geborenis.Toen
immers werden de dopen wel geregistreerd. In 1743krijgt Jacob Koorn bij
verkoop van lammeren een ducaat „hulstergelt voor mijn zoon". Het zou,
tussen de in anderejaren zonder meer vermelde vereringen, een aardigheid
voor zijn jonggeboren zoon kunnen zijn, het kan ook hulstergelt zijn,
verdienddoorzoonJantoenhijzijneersteverkoopvoorzijnvaderbewerkte.
Een huwelijk met Neeltje Teunis Vader, waaruit de kinderen stammen die
Jan na 1763regelmatig aangeeft, lijkt op een leeftijd van ongeveer 28jaar,
gezien de over het algemeen op volwassen leeftijd voltrokken huwelijken,
aannemelijker dan een onmondig huwelijk.
VaderJacobhieldsindszijn eerstehuwelijk in 1718eenboekhoudinkje bij
overzijnveebedrijf,van1734afin devormdiewijkennen,hetShultregister 2.
Hij deeddit opeenwijzezoalsdat eenregenthetbestelag.Hetiseenvorm
van beheer. Zijn boeking gaat slechts zover, dat hij kon opmaken hoe zijn
zaken stonden, zonder dat het een zuivere winst- en verliesrekening was.
Koorn heeft ongetwijfeld in verschillende munt-denominaties en valuaties
betaald enontvangen,hijboektechteringuldensvan20stuivers,destuivers
van 16penningen. Lonen enprijzen boekt hij in dezemunt, waarin hij ook
een verering omrekent, welke hij echter in gouden specie ontvangen heeft
of wilde ontvangen. Hij rondt zijn tellingen dikwijls globaal af in guldens
enstuivers.Hetginghemerkennelijk omtezienhoehijerzoongeveervoor
stond, ofhij eruitgesprongen wasdan welschadehad geleden en of hij zijn
i In 1739boektJacobeen„craamvaatje" bier.Dit zout.g.v.degeboortevanJan kunnenzijn. Dezekomtechterniet inhet doopboekvoor.Eerderkanhetbetreffen degeboorte
van een kind, reeds vóór de doop weer overleden, en dus niet geregistreerd.
2
Het isnatuurlijk mogelijk dat Jacob Koorn van 1718tot 1734eeneerste deel Shultregister heeft gehouden, begonnen bij zijn eerste huwelijk. Behalve het overzicht van het
veebestand wijst echter niets op eenvoortzetting van een oudereboekhouding. Hoogstens
kan men dit nog vermoeden uit het plotselinge en volledige beginnen, zonder enige inleidingsaanduiding, in 1734.
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bedrijfsvoering wellicht moest wijzigen of met een andere verkoper ofleverancier in zeemoest gaan.
De hand waarin het Shultregister is geschreven, een geroutineerde vaste
hand, wordt in 1748 zwakker en slapper. Koorn zal zelf zijn Shultregister
hebben bijgehouden, hoewel hij als burgemeester en als deelhebber aan de
Zeevarende Beurs anderen de boekhoudingen liet verzorgen. Ziekte zowel
alsouderdomsverschijnselen kunnen Koornshandschrift veranderd hebben,
hij moet in 1748tussen 55en 60jaar zijn geweest. De latere boekingen van
1748endievan daarna zijn ineenlosser enslapperhandschrift gesteld.
Jacob Koorn was een ordelijk mens, die verantwoord wenste te zijn. In
1724werdbegonnen enin 1727,dusvijfjaar voordegroteherzieningvande
verpondingskohieren in 1732 door de Staten, is onder zijn burgemeesterschap enonderzijn controle deleggervoorAartswoud gereedgekomenmet
berekening in morgens enin kogge-en molenmaat1.
Van 1742tot zijn dood in 1748was Jacob Koorn secretaris van het belangrijke oude Houtwouder Ambacht, de Vier Noorderkoggen 2. In 1742
maakte Jacob Koorn een „liquidatie" betreffende zijnfinanciëletoestand.
Hetiswaarschijnlijk dathijditdeedbijgelegenheidvanhetaanvaardenvan
het secretariaat, b.v.omtezienofhijin staat zouzijn dit ambttekopen, of
wel hij heeft dit opengekomen ambt geambieerd omdat hij zag dat hij een
globaal boektekort had van f 200.
per jaar. Hij volgde als zodanig
Mr. Agricola op met wiehij als ingeland enin zakelijk opzicht blijkens het
Shultregister contacten had. Als hoofdingeland was Koorn medebetrokken
bijdeuitgavevaneenkaart vandeVierNoorderkoggen, ongedateerd, maar
getekend onder het secretariaat van Mr. Agricola, dus vóór 1742.Op deze
kaart komt Jacob Koorn met zijn familiewapen voor. Deze kaart is alsillustratie opgenomenbijdezepublikatieentoont evenduidelijk alsdesamenstelling van het Stikboek de ordelijke bestuursmentaliteit van de betrokken
regenten endaarbij vanJacob Koorn. Ofzijn wapen,n.b.sterkverwantmet
dat van Aartswoud, dat een korenschoof voert, toen door hemisaangenomen, ofdat zijn vader ofzijn schoonvader „Eertswoudt" het alvoerde,valt
niet uit te maken. Het iseen sprekend wapen, een drietal korenaren, gerst1
Een bewerking van de gegevens uit de Stikboeken, die de métrologie betreffen, zal
ook de bestaande lacune voor de Vier Noorderkoggen kunnen vullen. K. M. C. Zevenboom, Theorie over de ontwikkeling van deNederlandsevoet-en ellematen (Amsterdam,
1964) geeft wel de morgen, maar niet de geers en snees (zie woordenlijst achter dezeinleiding).Zelfsdekoggemaatenmolenmaat,welkeookonbekendzijn, zullenafteleiden zijn.
2
Zie P. Bossen e.a., en Beschrijving van de provincie Noord Holland, behorende bij
•de waterstaatskaart, 's-Gravenhage, 1950,en dedaargenoemde literatuur.
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aren. l De kleuren zijn onbekend, die van hethuidigegemeentewapenzijn in
de 19e eeuw door de Hoge Raad van Adel vastgesteld. De naam Koorn en
het wapen wijzen op een ouder voorkomen dan de 18e eeuw. Landbouw,
genoemd in de Informacie van 1514, moet in de 17e eeuw als basis-bedrijf
verdrongen zijn door de veeteelt, de tijd dat de stolphoeven het landschap
bij Aartswoud begonnen te tekenen.
De weduwe Jacob Koorn, Guurtje Jans staat in het Stikboek voor bijna
18 morgen aangeslagen, bijna zoveel als Dirk allang had (ruim 19 morgen)
en ietsminder dan schoonvader Claas, met bijna 21morgen. Als er bijgeteld
wordt wat ten name van dekinderen Jacob Koorn staat, ruim 3morgen, dan
was Jacobs uiteindelijk grondbezit van gelijke omvang als dat van Claas.
Wat dit betekende wordt duidelijk bij vergelijking met wat de totaliteit
van Aartswoud beliep en met wat andere grondeigenaars bezaten. De totaliteit van Aartswoud, met de Braak, waarop het Stikboek betrekking heeft
is rond 294 morgen 2 .
Alle Koorns tezamen zijn aangeslagen voor rond 100 morgen. De clan,
12 man, heeft dus ruim een derde in handen en van deze twaalf hebben de
drie, die ons interesseren, ruim drievijfde. Hun positie in het dorpsbestel is
duidelijk en hun overheersende positie wordt nog glasharder, als we zien
dat de kerk — de enige grootmacht naast hen — ruim 41 morgen had, minder dan de helft van de Koorns. De rest van de bevolking moet het met ruim
150 morgen doen, dus anderhalfmaal wat de Koorns hadden, en dat verdeeld over in totaal een 150 eigenaars, zonder de Koorns dus een 140. Er
zijn naast de Koorns slechts een paar landbezitters met ruim 10morgen, een
dragelijk aantal — hoewel nog geen vijftig — met één tot twee morgen, en
verreweg de grootste meerderheid is duidelijk kleine bezitter, waarbij enkele
uitwonenden zijn.
Niet allen zijn betrokken geweest bij de landbouw of veeteelt. Jacob Best,
„predicant tot Oude Loosdrecht", zal misschien in zijn veenderige gemeente
met weemoed aan het vruchtbare weideland teruggedacht hebben, als hij
zijn grond tenminste verworven had toen hij in Aartswoud stond 3 en
misschien nog meer als hij het van een Aartswoudse aangetrouwd gekregen had. Hij was toch geen agrariër, zomin als de heer burgemeester
1
In Noord-Holland wordt determkoren voor gerstgebruikt.ZieWoordenboek Ned.
Taal.
2
De opgave van de Tegenwoordige Staat, VIII, p. 470, rond 258 morgen, betreft
Aartswoud zonder deBraak. Het aantal morgens komt overeen met dat uit het Stikboek.
3
Hij was dominee in Aartswoud omstreeks 1700 en voorganger van ds Brender à
Brandis.
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Jacob Blocker en zijn collega Claas Oostwouder, beiden tot Medemblik.
Daar is voorts schoolmeester De Beurs en er schuilen enkele schippers
onder de landeigenaars, zoals de Slickers. Die schippers of scheepslieden
voeren, zoals uit de „Aantekening wegens de personen in de zeevarende
beurse tot Aardswoudt, waarvan rekening is gedaan op den January 1743"1
toentertijd nog in Oostvaart naar Danzig, Riga, Petersburg, Moscov en
Newa, enin Straatvaart naar Lissabon, Alicante, Cadiz,Algiers,terwijl maar
eenmaal een engelse haven genoemd wordt: Nieuwkasteel (Newcastle). Ook
noorse reizen worden genoemd. En tenslotte zijn erenkele ambachtslieden.
Zij zullen dekleinsteeigenaars zijn geweest,nl.van eenhuismeteenklein erf.
Hetgrootstedeelvandegrondbezitters was echter wel degelijk direct of in
nevenberoep bij het agrarisch bedrijf betrokken en voor hen gold de overheersende positie van de Koorns in sterke mate, te sterker daar de tijd voor
het agrarisch bedrijf niet gunstig was.
In het lidmatenregister dat dominee Van Brandis, gezegd Brender, zo
nauwkeurig opstelde en bijhield van 1704tot 1707enwaarin verder tot 1710
althans mutaties werden opgetekend, blijken rond 180lidmaten ingeschreven
te zijn. Er zullen ongetwijfeld ook inwoners zijn geweest van andere gezindte, veel hoger zal het aantal volwassen inwoners niet geweest zijn. Er is
een aanwas door overkomst met attestatie van 14 personen, één uit Amsterdam, één uit Alkmaar en één uit Heemstede (de dominee zelf) en de
rest uitnabij gelegen dorpen. Er iseen vertrek met attestatie van 9 personen,
één naar Amsterdam en naar Leiden, en de rest weer naar de omgeving,
twee onbekend. Bij een enkele mag men een huwelijk als reden veronderstellen, de rest zal arbeidersmigratie zijn. De aanwas door toetreden van
49 personen wijst op een vitaliteit, geboorte en in leven blijven in vorige
jaren, van even zoveel. Hiertegenover staat een verlies aan overledenen van
36.Hetbeeld,ophoe weinig feiten ook berustend — slechts een momentopname —dat vagelijk naar voren komt, iseenbeeld van eenvrij stationaire
samenleving met enige kans op groei in gunstige tijden, maar zeer gevoelig,
als we letten op het massale zeer kleine bezit in het Stikboek, zodra er een
terugslag komt. Als dit beeld gelegd wordt naast de eerste gegevens en de in
grote lijn redelijk betrouwbare — immers op grond van de verpondingslcohieren — verkregen verhoudingsgetallen 2 , kunnen we deze als acceptabel
aannemen. In 1514 wordt in de Informacie vermeld dat de bevolking in
Aartswoud leeft van bouwen, dus landbouw, visserij en vogelerij en dijk1
2

Archief Hoogwoud en Aartswoud, Inv. nr. 17.
Uit Informacie, Tegenwoordige Staat en Struyck, I.e.
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aanleg. In Aartswoud zouden 185communicanten zijn. De huizen (Hoogwoud en Aartswoud tezamen 145)kunnen weproportioneel berekend naar
decommunicanten (in Hoogwoud 450)voor Aartswoud op rond 60stellen.
In 1632worden er in de verpondingskohieren 116huizen geteld (bijna een
verdubbeling),in 1732aan huizen 91 meteenmolen (eenteruggang vaneenvijfde na een eeuw) en in 1749naastdemolen85huizen, eenverdereteruggangmeteenvijftiende in 17jaar, duseven sterk alsin devoorgaande tijd.
Degegevenszijn teglobaal omerberekeningen optebaseren.Zij passen
echter welin de elders aangegeven lijn van een grote bevolkingstoename in
de 17e eeuw en na 1650 een langzame ontvolking. De 17e eeuw moet de
bloeiperiode geweest zijn met grote toename, mogelijk geworden door zeevaart en veeteelt, met omzetting van het boerenbedrijf van bouwbedrijf tot
veebedrijf. Daarna zou een catastrofale ontvolking in het begin van de 18e
eeuw hebben plaats gevonden 1. Deze deed zich echter in Aartswoud niet
voor, er was eerder een wankele balans. Wel kan er later, zoals de Tegenwoordige Staat over Hoogwoud zegt, een „merkelijke" achteruitgang zijn
geweest. Als wij dezelijn leggen naast wat weweten van het verloop in de
plaatsen in de buurt doet zich een merkwaardig vermoeden voor, waaraan
eenreëleredelijkheid niet ontzegdkan worden, vooraldaar hetaansluit aan
de hier genoemde gegevens en met de feitelijkheden in Jacob Koorns tijd.
Het naburige Hoogwoud, dat naar berekening in 1514 circa 100 huizen
had, kende alsAartswoud eenplattelandsbloei in de 16een 17eeeuw,maar
tussen 1632(279huizen),toen het nog bijna tweeen eenhalfmaal zo groot
was als Aartswoud, en 1732nam het af tot 186huizen (teruggang met een
derde in een eeuw) waarna de 17jaar van 1732tot 1749, met 180huizen,
slechtsgeringeachteruitgangtoontvaneendertigste.De„merkelijke" teruggangistussen 1632en1732inderdaadgroterdaninAartswoud.Hetkleinere
Aartswoud gaat tussen 1732en 1749echter in verhouding sterker achteruit.
We zagen ook enkele Koorns van Aartswoud naar Hoogwoud verhuizen,
degrote Claas Eertswoudt enJan Silver.
In Schagen,waar deinwoners geteld waren,zietmentussen 1622en1673
nog een toename van de bevolking met een achtste, daarna in circa dertig
jaar tot 1701een terugval met een achtste, waarna een snelle achteruitgang
tot 1717volgt, vervolgens echter weer eenlichtegroei. Medemblik, meteen
sterkegroeiinde16eeeuw,gaattussen 1632en1732meteentwaalfde achter1
J.A.Fabere.a., Population changesandeconomiedevelopmentsintheNetherlands:
a historical survey. A.A.G. bijdragen 12(Wageningen) 1965,pp.47.A. C. deVooys, De
bevolkingsspreiding op het hollandseplatteland in 1622en 1795.Tijdschrift Kon. Nederlands Aardrijkskundig Genootschap LXX (1953),pp.316.
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uit. Enkhuizengaat tussen 1632en 1732met eenderde achteruit. Hoorn en
Alkmaar echter groeien langzaam tussen 1632en 1732,Hoorn intussen nog
langzamer dan Alkmaar. Maar Purmerend kent een behoorlijke groei van
een derde: deBeemster wasin 1608endePurmer in 1620ingepolderd.
Hetisgeenstatischbeeld dathieruit naar vorenkomt. InAartswoud was
enige regionale migratie te onderkennen. Uit wat hier uit grotere omtrek
gegeven is, blijkt dat er in een tijd van „catastrofale depopulatie", er nog
altijd plaatsenwarenalsAlkmaarenHoorndiegroeiden,Purmerendgroeide
zelfs sterk. Er waren blijkbaar aantrekkelijke plaatsen waarheen de plattelander emigreerde.
Wat Purmerend betreft is het duidelijk dat twee polders een behoorlijk
achterland voor de aantrekkende marktfunctie waren, gelegen bij het altijd
consumptieve Amsterdam. Alkmaar en Hoorn kennen ook een duidelijke
marktfunctie, naar beideplaatsen voertJacob Koornproducten af, maar dit
zou ook voor Schagen gelden.
Het moeten de daarnaast aanwezige aantrekkelijkheden van een meer
gelede economie geweestzijn, waardoor dezeplaatsen groeiden. Hoorn met
een Steenweg door de Streek, kende niet alleen een kaasmarkt, maar was
met zijn timmerwerven enigszinsindustrieel enmet het munthuis en de admiraliteit ookmeerbetrokken ingrotereeconomischeenpolitiekebelangen.
Hoorn was n.b. wat inwonertal betreft in 1732 even groot als Alkmaar.
Alkmaar dat een militaire functie had, was daardoor tevens consumptief,
waseengroterregionaal centrum, administratief encultureelenkendenaast
de kaasmarkt ook een graanmarkt. Niet alleen in het grote, zoals bij een
stad alsAmsterdam, ookinhetkleineblevendegroterecentratrekken door
deruimeremogelijkheden. Migratiewaseenbekende feitelijkheid.
Indezewerelddedenzichenkelecalamiteiten voordieinderdaad catastrofale gevolgen moeten hebben gehad. In plaatsen als Aartswoud, met een
overgrote meerderheid kleine bezitters zonder weerstandsvermogen, zeer
enkelen met enigemogelijkheid tot weerstand en slechtsuitzonderlijken die
krachtigwaren,hebbendepaalwormenderunderpest degrondslagvernield.
Wagenaar deelt, in zijn droge schoolmeesterachtige betoogtrant toch zeer
beeldend, mede hoe de dijken, sinds nog geen drie eeuwen met balken en
paalwerken versterkt, bedreigd waren, „'t Bederf in 't paalwerk werdt allereerst ontdekt, in den Herfst desjaars 1730,aan den Westkappelschen dijk
in 't Eiland Walcheren; en omtrent eenjaar laater, aan den Westfrieschen
dijk bij Medemblik, ook aan de Helder, op Texel, en langs de kust van
Friesland. Eengrootgetalvanpaaien,bijdengrond afgebroken, werden,op
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den dijk gehaald zijnde, geheel doorboord bevonden van een weeken en
slijmegen worm, die een harden schelpagtigen kop hadt, uit twee rasp- of
zaagswijze gevormde deelen bestaande, waarvan het diertje zig bediende, om
vuuren-, greenen-, en zelfs eeken-hout uit te hooien" . . . „De geweldige
schade, die zulk een ongeagt schepsel, in korten tijd, aan 's Lands zeeweeringen toegebragt hadt, en 't gevaar van overstroominge, waar voor Holland
inzonderheid, gedurende den gantschen voorgaanden Winter, bloot gesteld
geweest was, deedt veelen onderzoekennaar de oorzaakvan'tkwaad,enuitsien naar middelen, om het te herstellen" . . . . „Eindelijk, bedagten Pieter
Straat l en Pieter van der Deure, in 't volgende jaar, het leggen van eene
schuine glooijing van kei- en klipsteen . . .." 2
De kosten voor dijkonderhoud berustten vanouds op de ingelanden.
Het is duidelijk: de kleine eigenaar kon het oude middel van onvermogen
toepassen, spasteken. Het spasteken, het publiekelijk, voor dijkgraaf en
heemraden, steken van een spa in de grond, waarvan men depolder- en dijklasten niet meer kon opbrengen, had tot gevolg dat de grond aan de landsoverheid verviel. Met enige verwondering, als over een sinds lang niet meer
voorgekomen, folkloristische gerechtelijke actie noemt de Tegenwoordige
Staat het in zijn inleiding, als ook een merkwaardig anoniem blauwboekje
„Verhandeling van landerijen en bijzonder in de provincie van Holland en
West-Vriesland, alsmede in Zeeland", eveneens van 1739.Het lijkt er op dat
het dijkverval door depaalworm en de daartegen genomen maatregelen, met
als gevolg hoge polderlasten en dijkgelden, de omstandigheden in de dertiger
jaren hopeloos gemaakt hebben. De prijzen voor kaas en boter hadden tussen 1720 en 1730 al laag gelegen, terwijl daarvóór de runderpest reeds geheerst had van 1713—1719. In 1740 moet de toestand kritiek geworden zijn
toen na enige klimatologisch slechte jaren een afschuwelijke harde winter
met voortdurende vorst tot in maart ook de granen deed uitvriezen. Het
hongerjaar 1740 dreef de ongunstige ontwikkeling op de spits. In de consumptieve steden Rotterdam, Delft, 's-Gravenhage kwam het in verband
met de voedselschaarste tot opstootjes. Op het platteland waren de wintergranen, de voedselgranen voor de mens, uitgevroren en was ook het veevoer
zo schaars dat de overheid beschermende maatregelen moest nemen. Het is
bekend dat de bevolking bij schaarste aan het grootste voedselgraan, de
i Pieter Straat en P.van der Deure, Ontwerp tot deminst kostbare, zekerste enschielijksteherstellingvandezorgelijke toestandderWestfriese zeedijken.Samengesteldin1733.
Amsterdam, 1735. P.Straat was hoofdingeland van Dregterland, zie zijn wapen op de
hierachter bijgevoegde kaart.
2
J. Wagenaar, I.e.p.91.
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rogge, en excessieve roggeprijzen uitwijkt naar het zachtere graan, gerst, en
bonen. Dit zijn zomergewassen. Of de kleine boeren, naast de dekking van
eigenconsumptie,nog reservehadden om overtegaan opdie zomergewassen
is onbekend. Zij moeten toen van de hand in de tand hebben geleefd. De
boeren, die louter van veehouderij en melkerij leefden, en daartoe zullen die
enkelen met een bezit tot 10 morgen hebben behoord, zullen het moeilijk
hebben gehad. Maar de kapitaalkrachtigen zoals Jacob Koorn, die naast
hun veebestand op weiland, nog enkele morgens zaadland hadden en zomergewassen konden inzaaien, ontsprongen het gevaar. Jacob Koorn, die in het
najaar zijn zaadland had bereid, heeft, na de zo strenge en late winter waardoor zijn rogge en tarwe was uitgewinterd, maar waardoor ook veel onkruid
en ongedierte zal zijn vernietigd, zomerkoren (gerst), haver en bonen ingezaaid, een droge zaaitijd en vochtige groeiperiode in 1740 meegemaakt en
een enorme oogst gekregen i. Hij vermeldt dat hij aan koren, dus gerst, inzaaide 1 zak die hem 37^ zak leverde, en 1^zak die hem 61zakken leverden:
een opbrengst van ongeveer 40 op één! Hij tekent aan dat hij lf zak haver
zaaide en 28^ zak oogstte: een opbrengstvan 17 op één! Hij pootte 2\ zak
bonen en oogstte 16^ zak: 6f op één. Zeker, de prijzen voor deze producten trokken, misschien ook door deze enorme oogst, niet zo sterk aan als bij
de typische voedselgranen, maar derijke Jacob Koorn kan, in relatie tot zijn
kleine dorpsgenoten, alleen maar groter geworden zijn.
Deze incidentele gegevens betreffende een enkeljaar zijn zo illustratief dat
de waarde van het Shultregister als landbouwgeschiedkundige bron boven
het incidenteel persoonlijke, betreffende Jacob Koorn, uitgaat. Deze gegevens maken ons overigens ook voorzichtig ten aanzien van te zeer doorgevoerde kwantitatieve berekeningen van, in dit geval, de opbrengstfactoren.
Deze en dergelijke feiten van de dag uit deze bron zijn echter ook meer dan
illustratief of, in andere gevallen, folkloristisch interessant, ze zijn soms —
daar waar onbekende feiten in verband gebracht kunnen worden — van
veel groter belang. Zo iets doet zich voor als Jacob Koorn vermeldt hoe
zwaar de beschuiten behoren te zijn, hoeveel beschuiten er dus uit een, bij de
bakker ingeleverde, zak graan gaan, hoeveel de verkoopwaarde van dat
graan is en als we tevens vermeld vinden wat de vet- en vleesprijzen zijn en
wateen arbeider ofmeidverdiende,naast deinwoningende„boel":hemden,
schoenen, sloffen of muilen. En dit te meer als blijkt hoe die lonen oplopen,
maar ook hoe dan, bij een bepaald maximum, Jacob Koorn, hoewel de
1
A. Labrijn, Het klimaat van Nederland gedurende de laatste twee en een halve eeuw,
Schiedam, 1945, diss. Utrecht.
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knechtkennelijkbevalt,ineenvolgendjaareennieuweknechtneemt.Waren
dehogelevenskostenenlonennieteenbelangrijke redenwaarominHolland
weiniggraanbouwwerdbedreven,maarmenzichindemoedercommerciehad
begeven,degraanhandel opdeOostzee,dieAmsterdamgrootgemaakthad?
Terwijl ervoordehandelsboekhouding, omeenopwinstberekendeonderneming te leiden,1 in die tijd reeds vele leerboeken waren en terwijl tegelijk hetpessimisme—ook tezieninhetblauwboekje —toenam omtrent de
welvaartsmogelijkheden vandeRepubliek,werktJacobKoornzichmetzijn
gezonde boerenverstand, zijn Aartswouder onderwijs en burgemeestersrekeningen-ervaring op tot steeds groter status. Hij schat of laat de
handelaar schatten,wathetveeofdekazen opzullenbrengen.Degeschatte
prijszethijinzijnboekenalsdeprijzen bijvoortduringlageruitvallen gaat
hij in zeemet een andere handelaar. De hoogste prijzen maakt hij voorvee
bij hem thuis uitgezocht, maar een blind lam kan hij altijd nog wel in
Amsterdam kwijt. Het isnaast zijn positie van grote boer zijn uitgeslapenheid, die hem uit alles iets deed halen, welke hem het dieptepunt, dat de
periode na 1740geweest moet zijn, deed doorstaan.
Het hongerjaar met prijsstijgingen, de uit politieke noodzaak volgende
personele quotisatie uit 1742, de prijsdalingen van de grond omstreeks
1745—als na vele, overigens voor de boeren van het Noorderland rampspoedige, vredesjaren de Republiek weerin een oorlog betrokken wordt en
eenliberalegifte in 1747nodigmaakt—zullendekleinebezittersdenekslag
gegeven hebben, ondanks alle remissies in de belastingen tot 1796 toe. In
dezeperiode zalzichdecatastrofale ontvolking hebben voorgedaan. In 1755
keren de regenten van Aartswoud zich tot de Staten van Holland en WestVriesland om maatregelen, immers er zijn nu langzamerhand 27 percelen,
groot 40morgen, spagestoken endeplaatselijke overheid kan zelf ook niet
meer de achterstallige verpondingen, f6438.6.15, opbrengen. Terwijl per
morgen in 1732nog f31.10.— netto gemaakt werd, brengt de morgen in
1755nogmaar f 5.10.— op2.
Nu ishet opvallend dat, terwijl deKoorns, ook Jacobmetzijn broers,zo
nu endan weleenseen stuk grond kochten, Jacob geen gebruik maakt van
dezelagegrondprijzen. Hij neemtinmei 1748,kortvoorzijn dood,nogeen
1

De koopman of bijdragen ten opbouw van Neerlands koophandel en zeevaard,
2 delen, Amsterdam, 1768e.V.
2
Resolutien van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in haar Edele
Groot Mog. Vergadering genomen in den jaare 1755,II, fo. 1022-1030 wat Aartswoud
betreft. De folio's 1005-1088 betreffen de in alle plattelandsplaatsen van Noord-Holland
voorkomende noodtoestand.
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stukje grasland „omniet"overvaneenbuurvrouw,maardatisomschulden
intelatenlossen„perkwijting". Endathet„omniet"ging,wasalleenmaar
voordelig. De veertigste penning met een tiende verhoging daarvan hoefde
niet aan overdrachtskosten betaald teworden. Ookheeft hijnogin februari
1748een stuk grasland gekocht. Delaatst daaraan voorafgaande koop was
uit 1740enbetrof ookgrasland 1.Jacob Koorn heeft duidelijk geengebruik
gemaakt van de omstandigheden. Hoe uitgeslapen hij ook bleek te zijn, hij
wasinzekerezinconservatief, hijhieldzichaanzijn veebedrijf enwenstede
baisse niet te gebruiken voor speculatie of om op een goedkope basis een
andersoortigbedrijf optezetten.Hijbleefopzijngrondslag,albaattehijalle
nevenfuncties uit. Het is in het algemeen pas in dejaren rond 1770dat er
stukken van de overheid teruggekocht worden.
Jacob Koorn had het ook niet nodig meer risico's te nemen dan voor
mensen van zijn status normaal was — scheepsparten hebben bij de Zeevarende Beurs. Jacob Koorn kon beter met zijn status, met zijn ordelijke
geest, zijn deskundigheid en bestuurservaring, een zeer lucratieve functie
waarnemen, het secretariaat van de Vier Noorderkoggen. Als functionaris
diezelf toezicht moest houden zonodig administreren, heeft Koorn nietgesluikt,althansnietzodathetuitzijn Shultregisterblijkt. Hijgeeft zijnbelastingen op, en daaronder de honderdste en tweehonderste penning vanwege
„amptsgeld" van het secretariaat. Deze \\% bedraagt f75.
, en het
volle amptsgeld dusf 5.000.
.
Het reeds meergenoemde blauwboekje over de landerijen heeft gelijk 2.
De grote statiekosten, het gerij en geros van heemraden — in het Shultregister komen de hoge wijn en bierrekeningen voor en het karossengeld.
Hetblauwboekje heeft grotergelijk danalleenwatdezezovaakaangeklaagde 18eeeuwseexuberanties en overdaad betreft. Het blauwboekje berekent
dat normaliter minder dan 2£% van de waarde aan nettoopbrengst uit de
grond komt enzegtdatgeenbelanghebbende bestuurders gevonden kunnen
i Oudrechtelijke archieven, Inv. nr. 5499fo. 5,nr. 5500fo. 3en 4.
2 Men heeft gedacht dat de anonieme schrijver, de orangistische publicist, de friese
burgemeester Wybrand van Itsma zou geweest zijn (Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, X, Leiden, 1937, kol. 411-412). S. J. Fockema Andreae heeft dit al bestreden (voetnoot 1, p. 233 van zijn dissertatie Het Hoogheemraadschap van Rijnland,
Leiden, 1934).De schrijver iszeergoedthuisinhetHollandse-,ZeeuwseenWestbrabantse.
Hij is in deeigen tijd van depublikatie aangevallen op zijn technische waterstaatkundige
ondeskundigheid en ook om zijn aanvallen op de Delflandse hoogheemraden. Wat hij
echter zegt over de polderbesturen, over desalarissen van bestuurders, over de belastingen, over detekleine omvangvanhet grondbezit, waardoor geenzakelijk geïnteresseerde
envermogendebestuurdersgevondenkonden wordene.t.q.- hetisalleswaarentoonteen
juist en zakelijk inzicht.
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worden bij zo weinig opbrengst gevende en te kleine arealen. Men is niet
geïnteresseerd. Zelfs een bezit van 12 tot 50 morgen, wat doorgaans de minimum voorwaarde was voor benoeming tot heemraad, was te klein. Het
blauwboekje behandelt de seizoenarbeiders, en het vestigen van ijverige
arbeiders in te weinig bevolkte gebieden. Men kan het zien bij Koorn, tot de
lonen toe. En het blauwboekje wijst opdetehogelasten—nietalleenwatbelasting betreft, ook te vinden bij Koorn, maar vanwegevacatiegelden voor de
grote heren en salarissen in de te kleine polders — en Jacob Koorn kreeg
f 5.000.
1.
Een arbeider kon bij Koorn komen tot circa f 80.
en moest dan verdwijnen; de schoolmeester kreeg f125.
met nog emolumenten als
koster-voorzanger en als schrijver-boekhouder; de molenaar kreeg een dergelijk bedrag en handelde er nog bij.Dan komt een hiaat in de stijgende lijn,
waarna de dominee volgt met f 500.
van eigen gemeente en f 50.
vanwege de Staten. Wellicht kreeg de schout ook zoiets, maar diekende nog
vacatiegelden.
Er iseen duidelijke statusrangorde en aan de top staat op een grote hoogte
en na een grote leegte de secretaris, de rijke regent, Jacob Koorn. Het zat in
de familie — Cornelis Dirksz Koorn (zijn oom?) was omstreeks 1700
secretaris van de eylande van Wieringen, maakte zich blijkbaar los uit
Aartswoud, en verkocht aan (zijn neef? Jacobs schoonvader) de regierende
burgemeester Claas Jansz Koorn en diens broeder Heyndrick 2 — terwijl
Jacobs vader schepen was — zijn aangelande stukken grond.
De Eersame Jacob Koorn, de dorpsregent en secretaris van de oude Vier
Noorderkoggen, had het niet nodig om over te stappen naar een andere
bedrijfsvoering of andere bedrijfsvorm. Dit was het soort bedrijf dat —
weer volgens het blauwboekje — het fundament vormde van het Gemeenebest, op en boven welk fundament commercie en manufacturen het welvaren bewerkten, en welk fundament niet te zwaar belast moest wor1
De positie van Jacob Koorn moet aan zijn dorpsgenoten voorgekomen zijn als
onaantastbaar. Het inkomen van desecretaris van deVier Noorderkoggen moet voor hen
onbereikbaar hoog geweest zijn. Als men echter ziet welke bedragen gemoeid waren met
dijkherstel en in welke orden van grootte de heemraden c.s. reeds moesten denken, komt
er een andere dimensie bij de waardering en beoordeling. Pieter Straat en Pieter van der
Deure schatten in hun, hiervoor genoemde, boekje overhet minst kostbare herstel van de
zeedijken van de Vier Noorderkoggen, de lasten per 1.000 roeden op f 536.300.
.
De kosten voor stenen alleen worden begroot op f 1.787.500.
. Zij willen het herstel
over tienjaren verdelen. De toenmalige kosten van het dijkonderhoud beliepen per jaar
reeds f 130.000.
.
De
regenten leefden ineen andere wereld dan dedorpelingen, dan degewone man.
2
Naar men uit het lidmatenregister mag opmaken inwonend bij zijn broer Claas.
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den, zomin door verpondingen en ongelden als door een te duur bestuur.
Jacob Koorns kern blijft zijn veebestand van ongeveer 30 koeien dat hij
ondanks de runderpest in een gelijke omvang houdt. Hij blijft daardoor op
een vaste belastingbasis. Daaruit komt zijn hele economische bedrijvigheid
voort. Is het een goed grasjaar dan kan hij nog beestenin het gras aannemen,
zo niet hij kan er land bijhuren. Hij melkt enkaastenlaatzijnkazen afvoeren
naar die markten die hem lijken het meeste te zullen geven. Hij houdt taptemelk over en houdt daarvan een paar varkens, kennelijk voor eigen gebruik,
en fokt kalveren, die hij vetweidt. In een gunstig grasjaar hoeft hij dan ook
geen bonen ofkoren bij tekopen voor debijvoeding. Hij laat ook koeien vetweiden,waarvan hij hetmerendeel verkoopt aan wieen waar hethem gunstig
lijkt. Als de runderpest toeslaat, koopt hij deense ossen, die hem geen baat
brengen, die ook sterven en diekleiner van stuk en minder vet zijn. Het is de
tijd dat men op het gezicht fokte, de naamgeving van de koeien wijst het uit,
maar Koorn weegt het na en verkoopt alles, tot het smeer, voor het maken
van vetkaarsen. Enkele koeien laat hij zelf slachten voor een klein gezelschap —een compagnie, een sociëteit om 18eeeuwse termen er aan te geven
— waarvan ieder der leden op de rij af zijn deel, zijn porties krijgt naar de
mate van intekening. Zelfs Mr. Agricola, Jacobs voorganger in het secretariaat, deed daar aan mee, en „als het bevalt" krijgt Jacob nog een verering
van een ducaton. Zijn vlees moet goed geweest zijn, hij kreeg de ducaton.
Als het slecht gaat met het rundvee gaat hij met zijn collega van Hoogwoud, burgemeester Sijp, een compagnieschap aan in schapen. Hij laat ze
halen uit Texel, fokt nog al wat aan, maar heeft toch ook nog al wat doden.
Het zal te omslachtig geweest zijn om het te administreren, waar ze allemaal
waren —voor het huis of over deklap —en hij zet niet door. Groot vee was
toch overzichtelijker, ôf de schaapsvleesconsumptie nog niet groot genoeg.
Het landgebruik past zich hierbij aan, huur of verhuur, waar het zo uitkomt. Enige morgens, beste en hoge grond — er iseen duidelijk onderscheid
in prijzen in de transportregisters te zien —als zaadland, voor haver, bonen
en dergelijke voedergewassen, maar ook voor eigen gebruik, tarwe, rogge.
Iets aan koolzaad en vlas, kennelijk als deze gewassen goed in de markt
liggen. Een vast systeem van vruchtwissel heeft hij niet, of een langlopende
en met mogelijkheid om tussen de braak te wisselen.
Dit was te zien in het hongerjaar en anderejaren dat de granen vermoedelijk uitwinterden of verrotten.
De grondeigendom was wel een basis van rijkdom en status, maar hoefde
dit niet te zijn van het bedrijf. Er is veel huur en verhuur. De transport-
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registers tonen vaak gezamenlijke aankopen, door b.v. de broeders Koorn,
enook deStikboeken tonen gemeenschappelijk eigendom. Hetwasinvoorgaandetijden eenvormvanbeleggingenditwerdpasna 1770anders.Inhet
rekest van 1755, door de regenten van Aartswoud aan de Staten gericht,
werd dit duidelijk aangegeven als een van de redenen waarom vroeger de
grondprijzen enhuren hoog lagen.
Jacob Koorn kan als een vertegenwoordiger beschouwd worden van de
grote boeren, die, met hun veebedrijf en stolphoeven, typisch waren voor
Noord-Holland, van de 17eeeuwtot eigenlijk nog dehuidige tijd.
Het Shultregister, waaruit Koorns werkwijzen blijken, is exemplarisch,
voorbeeldig. Ondanks de bewegelijkheid heeft Jacob Koorn traditionele
trekken. Een kennelijk geval daarvan iste zien als hij zich bij verkoop van
lammeren vereringen of hulstergeld laat geven van gouden ducaten van
f 5.5.—ofandere minder gangbare munt.In 1744zalhij alshulstergeld een
halveducatonmettweehoofdenkrijgen,maar: „Hulstergeltismijnvoldaan:
eeneng(huizer)agtentwintig, 1 dub(beltje), 1 stuyver,4duytenenbelooft de
halveducatonlater". JacobKoorn heeft, zoalshij zelf ook opgeeft, eenbedragaancourant geldgekregen, van f1.11.8 inboekgeld.Eenheleducaton
met twee hoofden moet dan f3.3.— waard zijn geweest. Dit kan 1 boven
dereëlewaardedietoenf3.
was, eenzeldzaamheidsagio van3 stuivers
zijngeweest.Bijvereringenvaneenducaatdoetzichhetzelfde voor,eenagio
van 5stuivers op 5gulden. Sterker eninteressanter toont dit probleemzich
als het niet om vrij kleine bedragen hulstergeld, als bij lammerenverkoop,
gaat maar bij koeienverkoop entouwgeld. 2
In 1740 doet bij Koorn een dubbele ducaat of pistool f 15.15.—,terwijl
deze reëel f 18.
was. Een dergelijk disagio kan veroorzaakt zijn doordatJacob Koorninboekgeld,eenoudere,lagere,waardenogaanhield. Dan
zalhij,wanneerhij dedubbeleducaatinderdaad ontvangenheeft, eenwinst
op zijn eigen boeking gemaakt hebben van f 2.5.—. Het lijkt reëler dat
JacobKoorn,netalsbijdehalveducatonmettweehoofden, incourantgeld
zijn verering ontvangen heeft en welvoor f 15.15.—,en dat dit bedrag van
oudsvaststond, uit detijd —begin 17eeeuw—toen depistool alsverering
i Vriendelijke mededeling vanDr EnnovanGelder.Voormuntkwestieskanverwezen
wordennaarH.EnnovanGelder,deNederlandsemunten,Utrecht,1965,Aula-boeken213.
2
J. Ie Francq van Berkhey, Natuurlijke historie van het rundvee in Holland, zesde
stuk, Leiden, 1811,pp. 461-470. Hfdst. XV Behelzende eene beschrijving van den koophandelin rundvee,en ineenige,daartoebetrekkelijkezaken,alsmedevan eenige gebruikelijkheden op de markten. Het is een instructief hoofdstuk om enige zaken betrekkelijk
Jacob Koorn te begrijpen.

